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I de to siste utgavene har jeg latt meg 
inspirere av «nytalen» som brer seg 

i foretaket, hva som fokuseres på i de 
fleste møter og den langsomme trans-
formasjonen av sykehusvesenet mange 
med meg frykter er følgen av dette.  
Frykten er reell – en SER utslag av dette i 
hverdagen. Innleggelsesskriv fra Syke-
husene er nå på opptil 7 sider, holdt i 
en meget formalistsisk stil der man 
først og fremst gjøres oppmerksom på 
rettigheter og klagemuligheter – en får 
assosiasjoner til skriv fra forsikrings-
bransjen. Man får opplyst at man har 
krav på helsehjelp osv. Gro Hillestad 
Thune har i et innlegg i Overlegen 2009 
sagt: «Jeg vil som pasient innkalles fordi 
jeg er syk, ikke med den begrunnelse at 
helsevesenet har en lovpålagt plikt til  
å behandle meg innen en garantert 
periode». Selv mottok jeg en Faktura 
fra eget foretak med tekst Vareleveranse:  
1 stk konsultasjon. 

Dette er bare litt rart og  en observa-
sjon av noe helt overfladisk? Gran og 
furu råtner forskjellig – grana innenfra 
og ut, furua utenfra og inn; la oss håpe 
at om disse endringene skulle være ut- 
trykk for en begynnende nedbrytning 
– at vi er som furua der harpiksen (fag- 
ligheten?) bevarer kjernen til det siste.

Vi har nok et nyord som faktisk litt 
spøkefullt dukker opp – ordrereserve! 
Dette er et annet ord for venteliste og 
er stort sett et negativt ladet ord som 
man arbeider innett for å enten forklare 
eller avvikle. En ordrereserve er sikker- 
het for fremtidige inntekter, og bør da 

helst ikke plutselig være for liten – det 
kan også bli en bekymring.

Forrige hilsen til kollegene inspirerte 
pensjonert kollega Leif Eltvik til å 
sende alvorlig og engasjert e-post – som 
i denne utgaven  bringes i sin helhet som 
et leserinnlegg. Han reiser et nærgående 
spørsmål til oss om vi tar vårt faglige 
ansvar på stort nok alvor i møte med 
en ledelse som forholder seg til bud-
sjett først – våre faglige krav på vegne 
av pasienten siden. Aksepterer vi i FOR 
stor grad den økonomiske argumenta-
sjonen ovenfra? Om vi ikke akkurat 
kan sies å ha resignert, så er kanskje 
effekten av å høre om rammer og 
 respekt for disse over år, at man lang-
somt begynner å glede seg sammen 
med ledelsen over at underskuddene 
er mindre i år enn i fjor?  Det er ikke  
noe galt i at det også fra vår side «går 
sport i å effektivisere», det kan komme 
pasientene til gode. Eltviks refleksjoner 
er en understrekning av vårt primære 
fokus – og spørsmålet om vi ser det 
klart nok - lenger. Våger vi å ta det så 
på alvor at vi finner sammen i kollektiv 
motstand for å sette ned noen grense-
påler på vegne av pasientene?

Jeg syns jeg klager og bråker – der 
jeg er - men jeg har jo ikke følelsen  
av at det hjelper, egentlig.

Det er kanskje bare fordi vi protesterer 
akkurat der og da og siden bare ser at 
det blir som det blir. «Det er makta 
som rår», sa en kollega – selvsagt er  
det det! Ingen er vel i tvil om det, men 
skal det bety at engasjement er naivt  

og malplassert, og at motstand ikke bør 
finnes? Beslutninger treffes, de kan 
være både kloke, de best mulige   
- og dårlige tatt på sviktende grunnlag 
eller overstyrt av økonomiske hensyn. 
Hvem skal så sørge for – eller i hvert 
fall bidra til at man står igjen med flest 
kloke beslutninger? 

Siden vi snakker om befolkningens 
helse, medisinsk diagnostikk og be-
handling, forskning og fagutvikling 
samt å prioritere i dette landskapet 
– så må vi ikke abdisere, eller la oss 
avskilte med lettvinte henvisninger  
til at vi kun er opptatt av egen navlelo, 
eget snevre fagfelt eventuelt. Med 
politikere som har begrenset innsikt  
i det mest av dette, og det i samme 
virke lighet etableres rom for en Folke-
helseminister som «har tillit til at folk 
vet best selv hva som er bra for egen 
helse bare de får god informasjon»  
– må også vi våge å melde oss på i 
 debatten! Der vi er på eget foretak  
– og i det offentlige ordskiftet! Heldig-
vis er det mange av kollegene som gjør 
en grundig jobb allerede – men vi må 
være flere, og kanskje i mindre grad gå 
alene? Takk til Eltvik for utfordringen!

Tema for utgaven er å forsøke å se 
inn i fremtidens sykehus. Det meste 
klarer man ikke å se for seg, men legg 
bort tanken på «hva det vil koste» når 
det leses – den kreative tanke må være 
fri et øyeblikk, for å se mulighetene.  •

God jul  
når den tid kommer! 

Kjære kolleger 
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Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

Forrige leder, Jon Helle, skrev i denne 
lederspalten i 2013: Vi trenger en ny 

måte å finansiere nybygg på. Så byggene 
kan reises når det er mest hensiktsmessig, 
også økonomisk. Uten at  gevinst må tas 
ut på forhånd, og uten at økede renter 
krever oppsigelser på syke hus. Den gang 
var Høie i opposisjon og ville ha bort 
foretakene. I dag har han vært 6 år i 
posisjon som helseminister. Vi har 
fortsatt helseforetakene og nye syke-
husbygg finansieres på samme måte 
som da han var i opposisjon.

Det våre kolleger har erfart av de sist 
bygde sykehusene, er at de blir bygget 
med en stor arealknapphet. Gapet 
mellom de forventningene ansatte og 
pasienter har til et nytt sykehus for 
fremtiden, og det de får, er stort. Frem-
skriving av behov for helsetjenester er 
selvfølgelig vanskelig, men hittil har 
historien vist at vi underdimensjonerer 
nye sykehus i forhold til behovet og 
forventningen i befolkningen. Forut-
setningen for å si at vi underdimensjo-
nerer sykehusbygg er at Regjeringen 
og Stortinget ønsker en god offentlig 
helsetjeneste for alle i hele landet. De 
to siste store sykehusbyggene på AHUS 
og Kalnes har korridorpasienter, og det 
nye bygget i Kirkenes sliter også med 
arealknapphet.

Verden endrer seg i rask takt og det 
har også legenes måte å jobbe på gjort. 
Vi har vært i front når det gjelder å 
utvikle nye metoder som gjør at pasi-

enten får bedre og raskere behandling. 
For kun få år siden ble de fleste opera-
sjoner gjort med åpen kirurgi, nå gjøres 
de fleste operasjoner med endoskopiske 
teknikker. Hjertekirurgi utføres nesten 
ikke lenger da kardiologene nå utfører 
de samme prosedyrene perkutant, noe 
som er et mye mindre inngrep for pasi-
entene. Ultralyd, MR og PET scan er 
«nye» diagnostiske verktøy som er til 
god hjelp for å bekrefte diagnoser, men 
det gir nye utfordringer i forhold til 
overdiagnostisering.

Digitalisering av utstyr og samhand-
ling, virituelle konsultasjoner, mobile 
løsninger, VR,  kunstig intelligens, selv-
betjeningsløsninger, velferdsteknologi, 
sensorer, automatisk datafangst, 3D 
bioprintere og nanoteknologi i ulike 
former er alle nevnt som fremtidens 
løsninger for helsevesenet. Utfordringen 
er at gevinstene ved ny teknologi ofte 
skal hentes ut lenge før de er realiser-
bare.

For å ta i bruk ny 
teknologi og ikke 
minst for å kunne 
gjøre riktige vurder-
inger i forhold til 
informasjonen tekno - 
logien gir, trenger 
dagens overleger 
etterutdanning. I en 
stadig mer hektisk 
hverdag blir det 
mindre tid til å ut-

vikle egne ferdigheter og kunnskap. 
Det vil bli kostbart i fremtiden om vi 
ikke nå tar grep og strukturer etterut-
danning av spesialistene. Arbeidsgiverne 
må se sitt ansvar for å sikre at over-
legenes kompetanse følger den 
 teknologiske utviklingen.

Styret i Overlegeforeningen jobber 
sammen med fagaksen om å lage et 
program som sikrer obligatorisk etter-
utdanning. Det vil basere seg på den 
europeiske modellen om poeng for 
ulike kurs, konferanser, hospitering ol. 
Forslaget er å sette krav om et visst 
antall poeng i året og en totalsum for 
hvert 5. år. Det endelige forslaget vil 
selvfølgelig bli sendt til høring. Vi 
 håper forslaget gjør det enklere for 
sykehusene å planlegge og å gi fri til 
nødvendig etterutdanning og dermed 
sikre nødvendig kompetanse.

Styret hadde sitt første møte med 
landsrådet på Gardermoen 13. - 14. 
 november. Det var en flott gjeng med 

engasjerte tillits-
valgte som er klare 
for å bidra til at 
 legene får en god, 
forsvarlig arbeids-
hverdag slik at vi  
kan gi pasientene  
en best mulig 
 behandling.  •

God Jul

Dette nummeret av Overlegen har som tema Fremtidens sykehus. Bygging av sykehus  
skaper alltid stort engasjement, både hos de som skal bruke sykehuset og de som  
har sitt daglige arbeid der. 

Hva kommer?

Kven har sagt,
at eitt steg tilbake

Er tilbakesteg
Det kan jo henda
Ein berre hadde 

Gått eitt steg
For langt.  

Solveig Johanne Grønstøl
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Of-styrets fire fokusområder
Med bakgrunn i Prinsipp og arbeidsprogrammet har det nye Of-styret nå utarbeidet 4 fokus-
områder for toårsperioden fra 1. september 2019. Vi vil i løpet av perioden arbeide med ulike 
konkrete prosjekt tilknyttet disse. Gjennom kartlegging og analyse håper vi å kunne utforme 
forslag til konkrete forbedringstiltak. 

Tillitsvalgte skal bidra til god utvikling  
av sykehusene. Hvordan kan vi bidra til å 

understøtte særlig de foretakstillitsvalgtes 
arbeid? Hvordan etablere nærmere kontakt 

på tvers av sykehusene mellom FTV-gruppe-
ne? Hvordan kan koplingen mellom hoved-

foreningen og sentrale tillitsvalgte/konsern-
tillitsvalgte styrkes? Hva er hensiktsmessige 

kommunikasjonsformer og gode rutiner for 
samarbeid? Hvordan sikre god rekruttering  

til lokale tillitsvalgts posisjoner?

Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehand-
ling, egne ansatte og krav fra ledelsen i sykehusene. 
Har lederne det handlingsrommet og de ressursene 
de trenger for å ivareta ansatte og utvikle 
 pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre  
god og stedlig ledelse i sykehusene? Vi trenger 
ledere som er ikke føler seg maktesløse, men 
har handlingsrom til å utføre dette viktige 
samfunnsoppdraget.

LEDELSE

STYRKE
TILLITSVALGTARBEIDET

FORSKNING
OG INNOVASJON

Har endring av utdanningsforløpene ført  
til en annen hverdag i sykehusene? Har dette 
påvirket organiseringen av overlegenes 
 arbeidshverdag? Hvordan sikre adekvat fag-
utvikling og nødvendig etterutdanning for over-
leger?  Hvilke tiltak må på plass for å sikre til-
strekkelig tid og ressurser til å ivareta etterut - 
danning av overleger? Hvor mange overleger 
 benytter seg av overlegepermisjonen og hvor  
 mange må utsette den? Har man anledning til 
 fagutvikling i hverdagen?

Basert på et arbeid som ble vedtatt av lands-
styret i 2016 har vi startet et samarbeid med 
Fagavdelingen for å ferdigstille et dokument 
som man må jobbe for at forankres både 
hos Spekter og Helsedirektoratet.

ETTERUTDANNING OG  
FAG UTVIKLING FOR OVERLEGER

LEDELSE

01 02

03

04

Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime››

Blir klinisk forskning salderingspost i en   
presset sykehusøkonomi? Helseministeren  
har gitt klar beskjed om at andelen kliniske 
studier skal opp. Dette har foretakene ikke 
klart å levere på. Legger drift og permisjons-
ordninger til rette for klinisk forskning i 
sykehusene? Hvordan stimulere pasient-
nær tjeneste og produkt-innovasjon?  
Hva er mulighetene for kombinasjons-
stillinger på sykehus utenfor 
 universitetssykehusene?
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››
Du har en krevende fast-

legekrise å håndtere. Du 
har selv sagt at den ble erkjent 
for sent. Samtidig viser en ny 
artikkel i Tidsskriftet for Dnlf 
at jobbtilfredsheten synker. 
Det er spesielt utfordringer 
knyttet til arbeidstid, aner-
kjennelse og frihet til å velge 
arbeidsmetoder som skårer 
lavt. Du er ikke engstelig for å 
få en sykehuslegekrise i fanget?
Nei! Norge har en meget høy 
legedekning, og det er stor 
tilstrømming til studiet. 
Antall LIS-1 stillinger har 
vært en flaskehals. Jeg ble 
faktisk anbefalt å redusere 
antallet, men mente det var 
feil, og en ny utredning fra 
direktoratet viser at vi trenger 
200 flere slike stillinger. Vi 
øker med 38 neste år. Fast-
legenes situasjon som selv-
stendig næringsdrivende og 
med betydelig økt arbeids-
belastning er i en annen 
situasjon enn sykehuslegene. 
Det er alt for tidlig å si at det 
er rekrutteringsutfordring 
til sykehusene.
Vi har ved tidligere møter 
diskutert den nasjonale For-
bedringsundersøkelsen. Lege-
foreningens Rambøllunder-
søkelse ville du ikke forholde 
deg til. Problemet for oss var 
at resultatene kun ble angitt 
pr enhet, f.eks. en mottaks-
avdeling eller sengepost, men 
ikke for yrkesgrupper. Vi 
 kunne ikke si om legene 
 hadde spesielle utfordringer  

i sitt arbeidsmiljø. Får vi svar 
på dette i neste runde?
Måten spørsmålene utformes 
på diskuteres mellom de 
tillitsvalgte og lederne i 
helseforetakene. Dersom  
en ønsker endringer i spørs-
målene må en ta det opp der. 
Når det er sagt, så har jeg 
akkurat hatt møte med de 
tillitsvalgte, og det var ingen 
som tok dette opp der.  
Dere har lagt frem regjering-
ens forslag til statsbudsjett 
for 2020. Legeforeningens 
president beskrev det som uten 
puls, og ba om at det måtte 
foretas omprioriteringer. 
Sykepleieforbundet kom med 
lignende uttalelser. Hvordan 
reagerer du på slik respons?
Det er ikke til å stikke under 
en stol at årets budsjett er 
stramt. Når det går godt i 
økonomien må staten holde 

tilbake, dette er helt nød-
vendig av hensyn til arbeids-
plasser og økonomi. Derfor 
fikk vi terningkast 6 av øko-
nomiske eksperter. Så er det 
slik at de 3. største postene 
er folketrygden, sykehus og 
kommuner. Folketrygden er 
regelstyrt, og dermed må vi 
holde igjen på vekst i syke-
hus og kommuner. ABE- 
kravene (Avbyråkratisering 
og effektivisering) rammer 
sykehusene mye mindre enn 
resten av samfunnet, siden 
RHFene får beholde 2/3 av 
kravet. Men dette krever 
effektivisering, som f.eks.  
å bruke ressursene på best 
mulig måte.  For eksempel 
er det noe vi gjør som vi bør 
redusere eller slutte med. 
Med bakgrunn i ett arbeid 
gjort i England har vi pekt 
på 17 forskjellige kirurgiske 

inngrep som kan være slike 
områder, der det kan være 
risiko for skade i stedet for å 
hjelpe. Helseregionene har 
sammen med fagfolkene nå 
gått igjennom tallene for 
Norge, og kommer med en 
rapport om dette snart. 
Statsbudsjettet inneholder et 
forslag om 30 milliarder 
kroner i lån til OUS for å 
bygge nytt sykehus på Aker og 
på Gaustad. Dette er kanskje 
den største investeringen i 
fastlands-Norge noen gang. 
Her blir du ikke møtt med 
mye entusiasme, men bare 
protester. Reaksjon?
Andre steder i landet ville 
flagget gått til topps når man 
fikk løfte om en slik investe-
ring, men det er åpenbart 
andre forhold i Oslo.  I Oslo 
er man mer vant til store 
statlige investeringer. Jeg 

Helseminister Bent Høie tar i mot Overlegen til vårt årlige intervju. Han har byttet kontor,  
utsikten viser et tverrsnitt av Oslo med Trefoldighetskirken, de ødelagte regjeringskontorene, 
og noen gamle bygninger som kanskje helst skulle vært revet, men som restaureres.

Frykter ikke sykehuslegekrise

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Foto: E
dith Stenberg
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tror at de som er glade for 
denne avgjørelsen er i flertall, 
men det er ikke disse som 
markerer seg i offentligheten. 
Det er tidskritisk at vi nå kom-
mer videre, sykehusene i Oslo, 
og befolkningen har et stort 
behov for nye sykehusbygg.  
Vi har hele veien hatt et tett 
samarbeid med Oslo kommune, 
og forslaget er støttet av både 
byrådet og bystyret.
Overlegeforeningen har mange 
ganger påpekt at nye sykehus 
bygges for små. Du har blant 
annet sagt at grunnen til at 
Kalnes virker for lite er at man 
ikke har lært seg å utnytte 
mulighetene som ligger i den 
nye bygningsmassen.  Nå har 
styret for sykehuset i Østfold 
vedtatt å utvide bygningsmassen.
Ja, de vil utvide akuttmottaket, 
nettopp fordi man nå ferdig-
behandler langt flere pasien-
ter der, slik at de ikke legges 
inn i resten av sykehuset. 
 Dette er en ønsket utvikling, 
som vi har bidratt til ved å 
bedre  finansieringen for  
slike pasientforløp.
Du har akkurat tatt første 
spadestikk for nye Drammen 
Sykehus. Dette bygges etter 
samme lest som AHUS og 
Kalnes. Vil ikke også det bli  
for lite?
HSØ har som en del av sin 
regionale utviklingsplan be-
sluttet å endre målet fra 90 % 
belegg til 85 % belegg. Det er 
riktig at Drammen er planlagt 
ut fra et 90 % mål, men dette 
ble vurdert i forprosjektet, 
hvor man konkluderte med at 
planlagt kapasitet, sammen 
med de andre sykehusene i 
Vestre Viken var tilstrekkelig 
god.
Du har sammen med stats-
ministeren nettopp avholdt en 
pressekonferanse hvor nyskap-
ingen helsefellesskap presenteres. 
Det skal dannes 19 helsefelles-
skap i Norge, og disse skal ha  
3 nivåer. I tillegg skal de gamle 

samarbeidsavtalene (kontrakt-
ene) mellom kommunene og 
foretakene bestå. Du frykter 
ikke byråkratisering?
Nei. Dette vil gi en helt annen 
og bedre forankring av samar-
beidet omkring pasienten med 
de som jobber med pasienten. 
Problemet i dag er at sykehus 
og kommuner opptrer som 
parter og ikke partnere, og 
man er veldig opptatt av hvem 
som skal betale. Samarbeidet 
rundt den enkelte pasient 
drukner i dette. Byråkrati  
er når man føler man sløser 
med tiden, dette skal derimot 
forplikte. Dette blir en av de 
sentrale tiltakene i den kom-
mende Nasjonale helse- og 
sykehusplanen som vil bli lagt 
frem senere i høst.
En undersøkelse fra NPE viser 
at det kun i 30 av sakene er 
meldt inn i sykehusenes avviks-
systemer. Du har uttalt deg 
kritisk til dette, og mener at 
sykehusene må skjerpe seg. Har 
vi for mange systemer det skal 
meldes i? Avvikssystemene sier 
jo ikke nødvendigvis noe om 
kvaliteten, kun om antall avvik, 
uten at dette settes opp mot 
totalen som er behandlet. 
Vi har fjernet den obligatoriske 
meldingen til Kunnskaps-
senteret, den ga ikke nok til-
bake til å opprettholde denne. 
Vi innfører nå En vei inn,  
slik at vi skal unngå dobbelt-
rapportering.
Kan vi kutte ut GTT? Det er jo 
så stor variasjon i resultatene, 
avhengig av hvem som er i 
teamene på det enkelte syke-
hus.
Nei, dette er en viktig rappor-
tering som brukes til nasjonal 
og internasjonal sammen-
likning. I en slik sammenheng 
regnes denne undersøkelsen 
som en av de beste. Men vi 
håper at digitale løsninger, 
maskinlæring og den type 
virkemidler, vil redusere 
 arbeidsmengden.   • « Haukugla»

Til tross for store og høylytte protester skal det 
 bygges nye sykehus i Oslo. Et lokalsykehus på 
 tomten til nedlagte Aker sykehus til «bare»  
8 milliarder kroner og et enormt kompleks på 
 Gaustad, mellom universitetsbygningene og Riks-
hospitalet og inntil det gamle, verneverdige og  
nostalgiske asylet Gaustad sykehus. Ullevål sykehus 
skal legges ned, og tomten selges, og på den måten 
være med på å betale for investeringene. Diakon-
hjemmet og Lovisenberg skal brukes mer, spesielt 
ved økt egendekning, et begrep som ellers bare 
 brukes på samlede sykehusområder, for eksempel. 
Vestre Viken eller Sørlandet sykehus, ikke mellom 
sykehusene i et sykehusområde. Radiumhospitalet 
bevares og får nytt klinikkbygg.  AHUS skal tilbake-
føre 3 bydeler som ble overført dit fra Oslo i for-
bindelse med nedleggelsen av Aker sykehus, et 
 sykehus som ble regnet som veldrevet og som gikk  
i økonomisk balanse. Det var det få sykehus som 
gjorde på den tiden.

Her bør noen stilles til ansvar.
Hvem besluttet bygging av ny infeksjonsenhet på 

Aker, som aldri ble tatt i bruk før den ble nedlagt? 
Hvem besluttet bygging av ny barneavdeling på Ulle-
vål sykehus, av nytt kreftsenter, av nytt akuttbygg  
med intensivavdeling, som nå skal legges ned. Hvem 
besluttet sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst 
uten at det var foretatt utredninger som kunne vist  
at disse investeringene kunne bli «bortkastede»?

Utbyggingen i Oslo skal koste 30 milliarder kr, pluss 
utgiftene til Radiumhospitalet og evt investeringer 
ved de diakonale sykehusene.

Disse pengene skal betales tilbake. 
Dette er lån, og krever overskudd i den pasientrettede 

driften. Det er med andre ord vi som skal stå for til-
bakebetalingen, ikke de som har planlagt,  
eller rettere sagt: Ikke planlagt.



Kyprolis® i kombinasjon med enten lenalidomid og deksametason (KRd), eller deksametason 
alene (Kd) er indisert til behandling av myelomatose hos voksne pasienter som har mottatt minst 
én tidligere behandling 1

KYPROLIS® i kombinasjon med deksametason (Kd) eller KYPROLIS® i kombinasjon med 
lenalidomid og deksametason (KRd) har vist seg å reduserer risikoen for død med 21 % i 
forhold til nåværende standardbehandling*. Dette er vist i to fase III kliniske studier‡, og ga en 
økt median overlevelse med hhv 7,6 og 7,9 måneder†2,3 

Kyprolis® (karfilzomib) reduserer 
risikoen for død med 21 %

* Standardbehandling: Bortezomib eller lenalidomide i kombinasjon med deksametason.
† Overlevelse (Overall Survival, OS) var sekundærendepunkt i studiene. Primærendepunkt var Progresjonsfri overlevelse (PFS)
‡ I ENDEAVOR-studien (Kd vs Vd), var median overlevelse (OS) 47,6 måneder (95 % KI 42,5 – ikke-evaluerbare) i karfilzomib-gruppen versus 40,0 mnd (32,6–42,3) i bortezomib-gruppen  

(Hazard Ratio 0,791 [95 % KI 0,648–0,964], ensidig p=0,010). Median oppfølgingstid: 37,5 mnd.
 I ASPIRE-studien (KRd vs Rd), var median OS 48,3 måneder (95 % KI, 42,4 til 52,8 mnd.) for KRd versus 40,4 mnd. (95 % KI, 33,6 til 44,4 mnd.) for Rd (Hazard Ratio, 0,79; 95 % KI, 0,67 til 

0,95; ensidig p=0,0045). Median oppfølgingstid: 67,1 mnd.

q Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
 Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

De mest alvorlige bivirkningene som kan oppstå under behandling med Kyprolis omfatter: hjertetoksisitet, pulmonal toksisitet, pulmonal hypertensjon, dyspné, 
hypertensjon inkludert hypertensiv krise, akutt nyresvikt, tumorlysesyndrom, infusjonsreaksjoner, trombocytopeni, levertoksisitet, PRES og TTP/HUS.1
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    Kyprolis «Amgen»
Antineoplastisk middel.  ATC-nr.: L01XX45

PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 30 mg og 60 mg: Hvert hetteglass inneh.: Karfilzomib 10 mg, resp. 30 mg og 60 mg, 
betadekssulfobutyleternatrium, vannfri sitronsyre, natriumhydroksid (til pH-justering). Etter rekonstituering: 1 ml oppløsning inneholder 2 mg karfilzomib.1
Indikasjoner: I kombinasjon med enten lenalidomid og deksametason eller deksametason alene til behandling av myelomatose hos voksne som har 
mottatt minst én tidligere behandling.
Dosering: Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring med kjemoterapeutika. Voksne: Dosen beregnes ved bruk av pasientens kroppsoverflate 
(BSA) ved baseline. Ved BSA >2,2 m2 skal det gis en dose basert på en BSA på 2,2 m2. Dosejusteringer er ikke nødvendig ved vektendringer ≤20%. 
Karfilzomib i kombinasjon med lenalidomid og deksametason: Gis som en 10 minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 
8, 9, 15 og 16), etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17-28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson og lenolidomid. 
Hver 28 dagers periode regnes som 1 behandlingssyklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 mg) i syklus 1 på 
dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, økes den på dag 8 i syklus 1 til 27 mg/m2 (maks. dose 60 mg). Fra syklus 13 skal karfilzomibdosen på dag 8 og 9 
utelates. Behandlingen kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Behandling med karfilzomib kombinert med lenalidomid og 
deksametason i >18 sykluser skal være basert på en individuell vurdering av nytte-/risikoforholdet, ettersom tolerabilitets- og toksisitetsdata er begrenset 
for karfilzomib utover 18 sykluser. I kombinasjon med karfilzomib gis lenalidomid 25 mg peroralt på dag 1-21 og deksametason 40 mg peroralt eller i.v. 
på dag 1, 8, 15 og 22 i 28 dagers syklusene. En egnet dosereduksjon for startdosen av lenalidomid bør vurderes iht. anbefalingene i preparatomtalen for 
lenalidomid, f.eks. hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon ved baseline. Deksametason skal gis 30 minutter-4 timer før karfilzomib. Anbefalt doseringsplan 
for karfilzomib i kombinasjon med deksametason og lenalidomid1: 

Syklus 1: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

Karfilzomib Dag 1 og 2:  
20 (mg/m2) 

Dag 8 og 9:  
27 (mg/m2) 

Dag 15 og 16:  
27 (mg/m2) - 

Deksametason Dag 1: 40 mg Dag 8: 40 mg Dag 15: 40 mg Dag 22: 40 mg 

Lenalidomid 25 mg daglig 25 mg daglig 25 mg daglig - 

Syklus 2-12: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

Karfilzomib Dag 1 og 2:  
27 (mg/m2) 

Dag 8 og 9:  
27 (mg/m2) 

Dag 15 og 16:  
27 (mg/m2) - 

Deksametason Dag 1: 40 mg Dag 8: 40 mg Dag 15: 40 mg Dag 22: 40 mg 

Lenalidomid 25 mg daglig 25 mg daglig 25 mg daglig - 

Syklus 13 og videre: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

Karfilzomib Dag 1 og 2:  
27 (mg/m2) - Dag 15 og 16:  

27 (mg/m2) - 

Deksametason Dag 1: 40 mg Dag 8: 40 mg Dag 15: 40 mg Dag 22: 40 mg 

Lenalidomid 25 mg daglig 25 mg daglig 25 mg daglig - 
 
1 Infusjonstid er 10 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet. 
Karfilzomib i kombinasjon med deksametason: Gis som en 30 minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16), 
etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17 til 28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson alene. Hver 28 dagers periode 
betraktes som 1 behandlingssyklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom 
dosen tolereres, økes den på dag 8 i syklus 1 til 56 mg/m2 (maks. dose 123 mg). Behandlingen kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel 
toksisitet oppstår. Når karfilzomib kombineres med deksametason alene, administreres deksametason som 20 mg peroralt eller i.v. på dag 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22 og 23 i 28 dagers syklusene. Deksametason skal gis 30 minutter-4 timer før karfilzomib. Anbefalt doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon 
med deksametason alene1: 

Syklus 1: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

Karfilzomib Dag 1 og 2: 20 (mg/m2) Dag 8 og 9: 56 (mg/m2) Dag 15 og 16: 56 (mg/m2) - 

Deksametason Dag 1 og 2: 20 mg Dag 8 og 9: 20 mg Dag 15 og 16: 20 mg Dag 22 og 23: 20 mg 

Syklus 2 og videre: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

Karfilzomib Dag 1 og 2: 56 (mg/m2) Dag 8 og 9: 56 (mg/m2) Dag 15 og 16: 56 (mg/m2) - 

Deksametason Dag 1 og 2: 20 mg Dag 8 og 9: 20 mg Dag 15 og 16: 20 mg Dag 22 og 23: 20 mg 
 
1 Infusjonstid er 30 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet. 
Legemidler som inntas samtidig: Antiviral profylakse skal vurderes for å redusere risikoen for reaktivering av herpes zoster. Tromboseprofylakse er 
anbefalt og bør baseres på en vurdering av pasientens underliggende risikoer og kliniske status. Overvåkning av hydrering, væske og elektrolytter: 
Tilstrekkelig hydrering er nødvendig før administrering i syklus 1, særlig ved høy risiko for tumorlysesyndrom eller renal toksisitet. Alle pasienter må over-
våkes for symptomer på volumoverlast, og væskekravene skal tilpasses behovene hos den enkelte pasient. Det totale væskevolumet kan justeres som 
klinisk indisert hos pasienter med hjertesvikt ved baseline, eller hos de som har risiko for hjertesvikt. Anbefalt hydrering omfatter både perorale væsker (30 
ml/kg/dag i 48 timer før dag 1 i syklus 1) og i.v. væsker (250-500 ml av egnet i.v. væske før hver dose i syklus 1). Gi ytterligere 250-500 ml i.v. væske 
ved behov etter administrering av karfilzomib i syklus 1. Peroral og/eller i.v. hydrering bør fortsettes etter behov i påfølgende sykluser. Kaliumnivåene i 
serum bør overvåkes månedlig eller oftere under behandling med karfilzomib, som klinisk indisert, og vil avhenge av hvilke kaliumnivåer som ble målt før 
behandlingsstart, hvilken samtidig behandling som benyttes (f.eks. legemidler som er kjent for å øke risikoen for hypokalemi) og tilhørende komorbiditet. 
Anbefalte doseendringer: Dosen bør endres basert på toksisitet av karfilzomib. Anbefalte tiltak og doseendringer vises i følgende tabell (se også Tabell 
for reduksjon av karfilzomibdose og Forsiktighetsregler): 

Toksisitet Anbefalt handling 

Hematologisk toksisitet 

Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter 
Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥0,5 × 109/liter, fortsett på samme dosenivå. 
Ved påfølgende fall til <0,5 × 109/liter, følg samme anbefalinger som ovenfor og vurder å 
redusere dosen med 1 dosenivå ved ny oppstart av karfilzomib1

Febril nøytropeni. Absolutt antall nøytro-
file <0,5 × 109/ liter og oral temperatur 
>38,5°C eller to påfølgende målinger på 
>38°C i 2 timer 

Stopp dosering. Dersom absolutt antall nøytrofile synker til baselineverdi og feberen opp-
hører, gjenoppta på samme dosenivå 

Antall blodplater <10 × 109/liter eller påvist 
blødning med trombocytopeni 

Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥10 × 109/liter, og/eller blødning er kontrollert, 
fortsett på samme dosenivå. Ved påfølgende fall til <10 × 109/liter, følg samme anbe-
falinger som ovenfor og vurder å redusere dosen med 1 dosenivå ved ny oppstart av 
karfilzomib1

Ikke-hematologisk toksisitet (renal) 

Serumkreatinin ≥2 × baseline, eller ClCR 
<15 ml/minutt (eller ClCR faller til ≤50% av 
baseline) eller behov for dialyse 

Stopp dosering og fortsett overvåkning av nyrefunksjonen (serumkreatinin eller ClCR). Kar-
filzomib bør gjenopptas når nyrefunksjonen igjen ligger innenfor 25% av baseline; vurder å 
redusere dosen med 1 dosenivå1. For dialysepasienter som mottar karfilzomib skal dosen 
administreres etter dialysebehandlingen 

Annen ikke-hematologisk toksisitet 
Alle andre ikke-hematologiske toksisiteter av 
grad 3 eller 4 

Seponer inntil opphørt eller returnert til baseline. Vurder å redusere doseringen med 1 
dosenivå ved oppstart av neste planlagte behandling1

 
1 Se neste tabell for reduksjoner av dosenivå. 
Tabell for reduksjon av karfilzomibdose (infusjonstid forblir uendret):  

Regime: Karfilzomibdose 
1. karfilzomib-  
dosereduksjon 

2. karfilzomib-  
dosereduksjon 

3. karfilzomib-  
dosereduksjon 

Karfilzomib, lenalidomid og deksametason 27 mg/m2 20 mg/m2 15 mg/m2 1 - 
Karfilzomib og deksametason 56 mg/m2 45 mg/m2 36 mg/m2 27 mg/m2 1

1 Dersom symptomene ikke bedres, avbryt behandling med karfilzomib. 

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverenzymer og bilirubin skal måles ved behandlingsoppstart og overvåkes månedlig, uavhengig av 
verdiene ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal foretas, se tabellen ovenfor. Spesiell forsiktighet skal utvises ved moderat og alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Startdosen av lenalidomid bør vurderes ved nedsatt nyrefunksjon, iht. lenalidomids preparatomtale. Ingen 
justering av startdosen for karfilzomib er anbefalt. Legemidlet skal gis etter ev. dialysebehandling. Nyrefunksjonen skal vurderes ved behandlingsoppstart 
og kontrolleres minst månedlig eller i samsvar med aksepterte retningslinjer for klinisk praksis, særlig ved lavere ClCR ved baseline. Relevant dosejustering 
basert på toksisitet skal foretas. Barn og ungdom: Ingen tilgjengelige data. Eldre: Visse bivirkninger (inkl. hjertesvikt) forekommer hyppigere hos eldre ≥75 
år. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Les hele tilberedningsanvisningen før rekonstituering. Skal ikke blandes med, 
eller administreres som infusjon sammen med, andre legemidler. Administrering: Til i.v. bruk. Dosen 20/27 mg/m2 gis som en 10 minutters infusjon. 
Dosen 20/56 mg/m2 gis som en 30 minutters infusjon. Skal ikke administreres som en i.v. støtdose eller bolus. Den i.v. administreringsslangen skal 
gjennomskylles med vanlig natriumkloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning umiddelbart før og etter administrering. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Les preparatomtalene for samtidig administrerte legemidler med tanke på ytterligere 
kontraindikasjoner.
Forsiktighetsregler: Preparatomtalene for lenalidomid og deksametason må leses før behandlingsoppstart. Hjertesykdommer: Hjertesvikt (f.eks. kon-
gestiv hjertesvikt, pulmonalt ødem, redusert ejeksjonsfraksjon), myokardiskemi og hjerteinfarkt har forekommet. Dødsfall pga. hjertestans og dødelig utfall 
av hjertesvikt og hjerteinfarkt er rapportert. Alle pasienter skal overvåkes for volumoverlast. Seponer karfilzomib ved hjertehendelser grad 3 eller 4 inntil 
bedring, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Asiatiske pasienter har forhøyet risiko for hjertesvikt. Eldre: Risiko for hjertesvikt er forhøyet 
hos eldre (≥75 år). Elektrokardiografiske endringer: Effekt på QT-intervallet kan ikke utelukkes. Tilfeller av forlenget QT-intervall er rapportert. Pulmonal 
toksisitet: Akutt lungesviktsyndrom, akutt respirasjonssvikt og akutt diffus infiltrerende lungelidelse (noen med dødelig utfall), har forekommet. Evaluer og 
seponer karfilzomib inntil hendelsen har opphørt, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Pulmonal hypertensjon: Pulmonal hypertensjon 
(inkl. med dødelig utfall) er rapportert. Evaluer på egnet måte. Stans karfilzomibbehandlingen ved pulmonal hypertensjon inntil den har opphørt eller 
returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Dyspné: Evaluer dyspnéen for å utelukke kardiopulmonale tilstander, hjertesvikt 
og pulmonale syndromer. Stans karfilzomibbehandlingen ved dyspné grad 3 og 4 inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting 
basert på nytte-/risikoanalyse. Hypertensjon: Hypertensjon, inkl. hypertensiv krise og akutt hypertensiv krise, noen med dødelig utfall, er observert. Kontroll 
av hypertensjon anbefales før behandlingsoppstart. Alle pasienter skal rutinemessig evalueres for hypertensjon under behandling. Dersom hypertensjonen 
ikke kan kontrolleres, skal karfilzomibdosen reduseres. Ved hypertensiv krise, stans karfilzomibbehandlingen inntil den har opphørt eller returnert til baseline, 
og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Akutt nyresvikt: Akutt nyresvikt, inkl. med dødelig utfall, er rapportert. Rapportert hyppigere hos 
pasienter med avansert residiverende og refraktær myelomatose som mottok karfilzomib som monoterapi. Nyrefunksjonen skal kontrolleres minst månedlig. 
Reduser eller stans eventuelt karfilzomibbehandlingen. Tumorlysesyndrom (TLS): Tilfeller av TLS, inkl. med dødelig utfall, er rapportert. Påse at pasienten er 
godt hydrert før administrering i syklus 1 og i påfølgende sykluser. Legemidler som reduserer urinsyrenivået bør vurderes ved høy risiko for TLS. Det skal 
under behandlingen overvåkes for evidens for TLS, inkl. regelmessig måling av elektrolytter i serum, og raskt iverksettes tiltak. Seponer karfilzomib til TLS 
er opphørt. Infusjonsreaksjoner: Infusjonsreaksjoner, inkl. livstruende, er rapportert. Reaksjonene kan oppstå umiddelbart eller opptil 24 timer etter admi-
nistrering. Deksametason skal administreres før karfilzomib. Blødning og trombocytopeni: Blødningstilfeller (f.eks. gastrointestinal, pulmonal og intrakraniell 
blødning), inkl. fatale, er rapportert, ofte forbundet med trombocytopeni. Karfilzomib forårsaker trombocytopeni med blodplatenadir sett på dag 8 og 15 
i hver 28 dagers syklus, med returnering til blodplatetall ved baseline innen starten av neste syklus. Blodplatetallet skal måles hyppig under behandling. 
Reduser eller stans eventuelt dosen. Venetrombose: Tilfeller av venøse tromboemboliske hendelser, inkl. dyp venetrombose og pulmonal embolisme med 
dødelige utfall, er rapportert. Pasienter med kjente risikofaktorer for tromboembolisme (inkl. tidligere trombose) skal overvåkes nøye. Det bør iverksettes 
tiltak for å minimere alle risikofaktorer som kan endres (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av 
andre legemidler som kan øke tromboserisikoen (f.eks. erytropoetiske legemidler eller hormonsubstitusjonsbehandling). Pasientene skal få beskjed om å 
kontakte lege dersom de utvikler symptomer som kortpustethet, brystsmerter, hemoptyse, hevelser eller smerter i armer eller ben. Tromboseprofylakse 
bør vurderes ut fra en individuell nytte-/risikovurdering. Levertoksisitet: Leversvikt, inkl. dødelige tilfeller, er rapportert. Reduser eller stans eventuelt kar-
filzomibbehandlingen. Leverenzymer og bilirubin skal overvåkes ved behandlingsoppstart og månedlig under behandlingen, uavhengig av baselineverdier. 
Trombotisk mikroangiopati: Tilfeller av trombotisk mikroangiopati, inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom (TTP/HUS), 
noen med dødelig utfall, er rapportert. Overvåk for tegn og symptomer på TTP/HUS. Dersom diagnosen mistenkes, seponer karfilzomib og evaluer pasien-
ten med tanke på mulig TTP/HUS. Dersom diagnosen utelukkes, kan karfilzomib gjeninnsettes. Sikkerheten ved å gjenoppta karfilzomibbehandlingen ved 
tidligere TTP/HUS er ukjent. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Seponer karfilzomib ved mistanke om PRES. Sikkerheten ved å gjenoppta 
karfilzomibbehandlingen ved tidligere PRES er ukjent. Natriuminnhold: Inneholder 0,3 mmol (7 mg) natrium pr. ml rekonstituert oppløsning. Dette bør tas 
i betraktning hos pasienter på saltfattig diett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Fatigue (utmattelse), svimmelhet, besvimelse, uklart syn, somnolens og/eller 
blodtrykksfall som kan ha liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, er rapportert. Pasienter som behandles skal rådes til ikke å kjøre bil 
eller bruke maskiner dersom de opplever noen av disse symptomene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Karfilzomib metaboliseres hovedsakelig via peptidase- og 
epoksidhydrolase-aktivitet. Forsiktighet utvises når karfilzomib kombineres med perorale prevensjonsmidler. Det skal iverksettes effektive tiltak for å unngå 
graviditet, og en alternativ effektiv prevensjonsmetode skal brukes dersom pasienten bruker perorale prevensjonsmidler, da karfilzomib kan redusere 
effekten av disse. Det skal utvises forsiktighet når karfilzomib kombineres med P-gp-substrater.
Graviditet, amming og fertilitet: Kvinnelige pasienter i fertil alder (og/eller deres partnere) må bruke sikker prevensjon under og i 1 måned etter 
behandling. Ettersom lenalidomid kan benyttes i kombinasjon med karfilzomib, må man være særlig oppmerksom på kravene til graviditetstesting og 
prevensjon. Effektiviteten til perorale prevensjonsmidler kan være redusert under behandling med karfilzomib. Kvinner skal unngå bruk av hormonelle 
prevensjonsmidler som er forbundet med risiko for trombose. Mannlige pasienter må bruke effektiv prevensjon under og i 3 måneder etter behandling 
dersom partneren deres er gravid eller i fertil alder og ikke bruker effektiv prevensjon. Graviditet: Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Kan 
forårsake human føtal skade. Bør ikke brukes under graviditet med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Ved bruk under graviditet, 
eller dersom pasienten blir gravid mens hun tar legemidlet, skal pasienten gjøres kjent med den potensielle faren for fosteret. Lenalidomid er strukturelt 
beslektet med talidomid. Talidomid forårsaker alvorlige livstruende fødselsdefekter. Se preparatomtalen for lenalidomid. Amming: Overgang i morsmelk er 
ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming er kontraindisert under og i minst 2 dager etter karfilzomibbehandling. Fertilitet: Ingen data.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, leukocytopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppel-
se, kvalme, magesmerte, oppkast. Generelle: Asteni, fatigue, feber, frysninger, perifert ødem. Infeksiøse: Luftveisinfeksjon, pneumoni. Kar: Hypertensjon. 
Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet. Nevrologiske: Hodepine, perifer nevropati, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Forhøyet kreatininnivå i blodet. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi, hypokalemi, nedsatt appetitt. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastrointestinale: Dyspepsi, gastrointestinalblødning, tannpine. Generelle: Brystsmerter, influensalignende 
sykdom, infusjonsreaksjon, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerte. Hjerte: Atrieflimmer, hjerteinfarkt, hjertesvikt, palpitasjoner, redusert ejeksjons-
fraksjon, takykardi. Hud: Erytem, hyperhidrose, pruritus, utslett. Infeksiøse: Bronkitt, gastroenteritt, herpes zoster, influensa, lungeinfeksjon, nasofaryngitt, 
rhinitt, sepsis, urinveisinfeksjon, virusinfeksjon. Kar: Dyp venetrombose, flushing, hypotensjon. Lever/galle: Hyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT, økt -GT. 
Luftveier: Dysfoni, epistakse, hvesing, lungeembolisme, lungeødem, orofaryngealsmerte, pulmonal hypertensjon. Muskel-skjelettsystemet: Muskel-skje-
lettsmerte i bryst, muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet, myalgi, skjelettsmerter. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi. Nyre/urinveier: Akutt nyreskade, 
nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, redusert nyrekreatininclearance. Psykiske: Angst, forvirring. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, hyperkalemi, hyperkalsemi, 
hyperurikemi, hypoalbuminemi, hypofosfatemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi. Undersøkelser: Økt CRP, økt blodurinsyre. Øre: Tinnitus. Øye: 
Katarakt, sløret syn. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Hemolytisk uremisk syndrom. Gastrointestinale: Gastrointestinal perforasjon. Ge-
nerelle: Multiorgansvikt. Hjerte: Hjerteiskemi, hjertestans, perikardeffusjon, perikarditt. Immunsystemet: Legemiddeloverfølsomhet. Infeksiøse: Clostridium 
difficile-kolitt, cytomegalovirus-infeksjon. Kar: Blødning, hypertensiv krise. Lever/galle: Kolestase, leversvikt. Luftveier: Akutt lungesviktsyndrom, akutt re-
spirasjonssvikt, interstitiell lungesykdom, lungeblødning, pneumonitt. Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse, intrakraniell blødning. Stoffskifte/ernæring: 
Tumorlysesyndrom. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombotisk mikroangiopati, trombotisk trombocytopen purpura. Kar: Akutt hypertensiv 
krise. Nevrologiske: Posterior reversibelt encefalopatisyndrom. 
Overdosering/Forgiftning: Utilstrekkelig informasjon. Symptomer: Akutt inntreden av frysninger, hypotensjon, nedsatt nyrefunksjon, trombocytopeni 
og lymfopeni er rapportert etter en dose på 200 mg. Behandling: Pasienten bør overvåkes, særlig med tanke på bivirkninger. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger L01X X45 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Epoksyketonproteasomhemmer. Bindes selektivt og irreversibelt til N-terminale treoninholdige aktive seter hos 
20S-proteasomet, den proteolytiske kjernen i 26S-proteasomet. Viser liten/ingen aktivitet mot andre proteaseklasser. Absorpsjon: Cmax og AUC 
etter en 2-10 minutters i.v. infusjon av 27 mg/m2 var hhv. 4232 ng/ml og 379 ng/ml × time. En 30 minutters infusjon ga tilsv. t1/2 og AUC, men 
2-3 × lavere Cmax sammenlignet med det som ble observert med en 2-10 minutters infusjon av samme dose. Etter en 30 minutters infusjon av 
dosen 56 mg/m2, var AUC (948 ng/ml × time) omtrent 2,5 ganger større enn det som ble observert ved 27 mg/m2, og Cmax (2079 ng/ml) var 
lavere sammenlignet med 27 mg/m2 i løpet av en 2-10 minutters infusjon. Fordeling: Vdss ca. 28 liter. Halveringstid: ≤1 time på dag 1 av syklus 1. 
Systemisk clearance 151-263 liter/time. Metabolisme: Forventes metaboliseres og elimineres som immunglobulin.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Rekonstituert oppløsning: 
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet av rekonstituerte oppløsninger i hetteglass, sprøyte eller infusjonspose er vist i 24 timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved 25°C. 
Tiden fra rekonstituering til administrering skal ikke overstige 24 timer. Oppløsningen bør brukes umiddelbart. Dersom infusjonsoppløsningen ikke brukes 
umiddelbart, er oppbevaringstider og -forhold brukerens ansvar, og bør ikke overstige 24 timer ved 2-8°C.
Pakninger og priser: 10 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 2504,50. 30 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 7441,00. 60 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 14845,70. 
Sist endret: 04.06.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 26.04.2019

Referanser:
1. Kyprolis® (karfilzomib) SPC april 2019. 2. Dimopoulos MA, et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an 
interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:1327-1337. 3. Siegel DS, et al. Improvement in Overall 
Survival With Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone in Patients With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma J Clin Oncol 2018;36(8):728-734.

Annonse A4-reduserer risiko-Overlegen.indd   2 13.11.2019   14:24



Sentralstyrets oppdrag bygger på 
Legeforeningens lover og på prin-

sipp- og arbeidsprogrammet som ved-
tas på Landsstyremøtet hhv. hvert 4 og 
2 år. Spesielt arbeidsprogrammet er 
gjenstand for omfattende debatt. For å 
operasjonalisere dette, samt konsen-
trere og koordinere innsatsen velger 
sentralstyret enkelte satsingsområder. 
På denne måten jobber tillitsvalgte, 
sekretariat og sentralstyret målrettet 
mot det som oppfattes som de viktigste 
områdene.

Satsingsområder for sentralstyret i 
perioden 2019-2021 – «Sammen om  
de gode løsningene».

  �Alle trenger fastlegene 
- kriseforståelsen er etablert  
- må bringe dette videre.

  Tillitsvalgtsatsing  
andre fag foreninger har dette.  
Bygger på den norske modellen,  
men det er blitt mer krevende å være 
tillitsvalgt. Innhente hvordan andre 
fagforeninger jobber med dette.

  Tid for en god legehverdag 
Jobb tilfredshet, jobborganisering gir 
god pasientsikkerhet. I arbeidslivet 
mindre autonomi, hensyn til bunn-
linjen. Hvordan kan vi få dette på 
dagsorden, men også legge til rette 
for en bedre  hverdag.

Statsbudsjettet
  Flertallsregjering. Mindre rom for 

politisk påvirkning. Må jobbe opp 
mot departementet, og med posisjon  
i Stortinget.

  Et helsebudsjett uten puls, liten  
kraft og investering i helse.
•  Sette inn PP om krympet 

 handlingsrom

Nasjonal Helse og sykehusplan (NHS)
 Kompetanse
 Teknologi
 Psykiatri
  Samhandling, det er varslet 19  

Helsefellesskap mellom kommuner 
og foretak

• Barn og unge
• Psykisk syke og rus
• Skrøpelig eldre
• Kronisk sykdom   •

Sentralstyrets satsingsområder
– Sammen om de gode løsningene

President Marit Hermansen var tilstede på Overlegeforeningens  
landsrådsmøte på Gardermoen 13-14. november. Her er et kort sammendrag  
av foredraget hennes.

›› Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen
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På kort sikt – hva planlegges i dag?
Pågående sykehusbyggeprosjekter har 
gjerne en utbyggingsperiode på 3-5 år. 
For å kunne ta i bruk et moderne syke-
hus, kreves det mellom 50-70 IKT 
leveranser. Sentrale basisleveranser er 
blant annet datanettverk, kommunika-
sjonsløsninger, trådløse nett, alarm-
systemer, telefoni, meldingssystemer, 
videokonferanse og audiovisuelle 
lever anser, samt alt av IKT utstyr. 
Innenfor spesiell sykehusteknologi 
leveres løsninger som smart ressurs-
styring, selvinnsjekkløsninger, til-
kallingsløsninger og andre tjenester  
for ansatte og pasienter. 

Å bytte eller innføre én IT-løsning i 
et sykehus er krevende. I et sykehus-
byggeprosjekt vil det være hele 50-70 
informasjonstekniske løsninger som 
skal leveres, og virke stabilt på et 
 bestemt tidspunkt. I tillegg vil det  
være over hundre grensesnitt som skal 
håndteres (for at løsningene skal virke 

sammen, samt ivareta medisin teknisk 
utstyr og byggteknologi). Trenden er at 
stadig mer skal kobles mot IKT og det 
blir stadig mer komplekst og omfattende.   

Sykehusbygg HF påpeker at plan-
legging av IKT- løsninger i dagens 
sykehusprosjekter følger nasjonale, 
regionale og lokale IKT-strategier. De 
regionale IKT-enhetene er sentrale 
premissgivere og viktigste leverandører 
av IKT-løsninger i sykehusprosjektene. 
Hovedvekten av informasjonsteknologi 
som planlegges og realiseres i dag er 
robuste, sikre og velprøvde leveranser. 

Det er opp til regionale føringer i 
hvilken grad man skal planlegge for, og 
investere i, fremtidig teknologi. Det vil 
alltid være behov for kost/nytte-vurde-
ring, samt risiko- og sårbarhetsvurde-
ring når et foretak strekker seg i ulike 
teknologiske retninger. Basis informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi og 
infrastruktur må prioriteres først i 
planlegging av et nytt sykehus. Sentrale 

virksomhets- og livskritiske løsninger 
med tilhørende integrasjoner og nød-
vendig funksjonalitet bør alltid ha 
hovedfokus. Et solid IKT-fundament 
kan dog være grunnmur for mer inno-
vative og nye løsninger. Når et helse-
foretak har et utbyggingsprosjekt, er 
det en gyllen mulighet til å kunne løfte 
områder innen informasjonsteknologi 
som man ikke har ressurser til i en 
ordinær driftssituasjon.

På lang sikt – hvilke konsekvenser  
har teknologiutviklingen for framtidens 
sykehus?
I vårt arbeid med langsiktige utviklings - 
planer blir man ofte utfordret til å 
vurdere hvordan teknologisk utvikling 
vil påvirke ulike faktorer i planene. Hva 
vil det bety hvis digitale samhandlings-
løsninger kan eliminere avstander, og vi 
får en eksplosjon av velferdsteknologi 
og medisinske sensorer? Hva vil skje 
hvis tidligere medisinsk teknisk utstyr 
kan kjøpes av privatpersoner, slik som 
ultralyd på Ipad? 

Det er et bredt spekter med tekno-
logiske trender, og det kan være arbeids - 
krevende å holde både oversikt samt 
gjøre vurderinger av alle trender. Syke-
husbygg har derfor utarbeidet et stra-
tegisk teknologinotat1 for å systematisk 
samle langsiktige hovedtrender innen 
teknologi som er relevante for spesialist- 
helsetjenesten. Dette gjelder både 
teknologitrender som vil påvirke på-
gangen på helsetjenesten - eksempelvis 
trender som gjør at pasienter hånd-

Av Tore Indreråk, fagansvarlig for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Sykehusbygg HF

Framtidens informasjonsteknologi i sykehus 

Av Tore Indreråk, fagansvarlig for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Sykehusbygg HF 

 

I de siste ti årene har det vært en nærmest eksponentiell teknologisk utvikling. Daglig lanseres nye 
teknologiske produkter og tjenester, og det er ingenting som tilsier at utviklingen vil bremse opp. 
Hvordan vil dette påvirke vår helsesektor? Hvordan kan dette påvirke planlegging av framtidens 
sykehus på kort og lang sikt?   

På kort sikt – hva planlegges i dag? 

Pågående sykehusbyggeprosjekter har gjerne en utbyggingsperiode på 3-5 år. For å kunne ta i bruk et 
moderne sykehus, kreves det mellom 50-70 IKT leveranser. Sentrale basisleveranser er blant annet 
datanettverk, kommunikasjonsløsninger, trådløse nett, alarmsystemer, telefoni, meldingssystemer, 
videokonferanse og audiovisuelle leveranser, samt alt av IKT utstyr. Innenfor spesiell 
sykehusteknologi leveres løsninger som smart ressursstyring, selvinnsjekkløsninger, 
tilkallingsløsninger og andre tjenester for ansatte og pasienter.  

Å bytte eller innføre én IT-løsning i et sykehus er krevende. I et sykehusbyggeprosjekt vil det være 
hele 50-70 informasjonstekniske løsninger som skal leveres, og virke stabilt på et bestemt tidspunkt. I 
tillegg vil det være over hundre grensesnitt som skal 
håndteres (for at løsningene skal virke sammen, samt 
ivareta medisin teknisk utstyr og byggteknologi). 
Trenden er at stadig mer skal kobles mot IKT og det blir 
stadig mer komplekst og omfattende.    

Sykehusbygg HF påpeker at planlegging av IKT- løsninger 
i dagens sykehusprosjekter følger nasjonale, regionale 
og lokale IKT-strategier. De regionale IKT-enhetene er sentrale premissgivere og viktigste 
leverandører av IKT-løsninger i sykehusprosjektene. Hovedvekten av informasjonsteknologi som 
planlegges og realiseres i dag er robuste, sikre og velprøvde leveranser.  

Det er opp til regionale føringer i hvilken grad man skal planlegge for, og investere i, fremtidig 
teknologi. Det vil alltid være behov for kost/nytte-vurdering, samt risiko- og sårbarhetsvurdering når 
et foretak strekker seg i ulike teknologiske retninger. Basis informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi og infrastruktur må prioriteres først i planlegging av et nytt sykehus. 
Sentrale virksomhets- og livskritiske løsninger med tilhørende integrasjoner og nødvendig 
funksjonalitet bør alltid ha hovedfokus. Et solid IKT-fundament kan dog være grunnmur for mer 
innovative og nye løsninger. Når et helseforetak har et utbyggingsprosjekt, er det en gyllen mulighet 
til å kunne løfte områder innen informasjonsteknologi som man ikke har ressurser til i en ordinær 
driftssituasjon. 

På lang sikt – hvilke konsekvenser har teknologiutviklingen for framtidens sykehus? 

I vårt arbeid med langsiktige utviklingsplaner blir man ofte utfordret til å vurdere hvordan 
teknologisk utvikling vil påvirke ulike faktorer i planene. Hva vil det bety hvis digitale 
samhandlingsløsninger kan eliminere avstander, og vi får en eksplosjon av velferdsteknologi og 
medisinske sensorer? Hva vil skje hvis tidligere medisinsk teknisk utstyr kan kjøpes av privatpersoner, 
slik som ultralyd på Ipad?  

Det er et bredt spekter med teknologiske trender, og det kan være arbeidskrevende å holde både 
oversikt samt gjøre vurderinger av alle trender. Sykehusbygg har derfor utarbeidet et strategisk 

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN

Framtidens 
informasjonsteknologi i sykehus

I de siste ti årene har det vært en nærmest eksponentiell teknologisk  
utvikling. Daglig lanseres nye teknologiske produkter og tjenester, og det er  
ingenting som tilsier at utviklingen vil bremse opp. Hvordan vil dette påvirke  
vår helsesektor? Hvordan kan dette påvirke planlegging av framtidens  
sykehus på kort og lang sikt? 
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terer mer selv, teknologitrender som 
påvirker arbeidsdelingen mellom ulike 
deler av helsetjenesten og teknologi-
trender som påvirker pasientstrømmer, 
arbeidsprosesser og arbeidsflyt innad i 
sykehusene.

Videre har vi etter beste evne rede-
gjort for sannsynlig mulig betydning 
for fremtidig dimensjonering og plan-
legging av sykehus. Dokumentet er på 
ingen måte styrende for valg av tekno-
logi i sykehusprosjekter på lang sikt, 
men må ses på som et verktøy for å 
drøfte mulig påvirkning av teknologi-
utvikling på lang sikt. 

Når man vurderer trender og konse-
kvenser av disse, er det begrenset hvor 
presist man kan vurdere fremtiden. Vi 
er fullstendig klar over at det er mange 
prosesser som skal gjennomføres før 
en teknologitrend materialiserer seg 
som produktiv løsning i sykehus. Orga-
nisasjonsutvikling, kompetanseutvikling 
og virksomhetsutvikling kan nevnes som 
noen prosesser. Videre er det en rekke 
krevende utfordringer og rammevilkår 
for i å ta i bruk ny teknologi i vår helse-
sektor, slik som krav til sikkerhet, krav 
til personvern og krav til stabilitet og 
samvirke med eksisterende løsninger. 
Dette er delvis årsaken til at helsesek-

toren ikke vil oppleves å være i fremste 
rekke på ny informasjonsteknologi. 
Innovasjon i vår sektor tar tid. 

Sammendrag av konsekvenser  
av teknologiutvikling
En helhetsvurdering av teknologiske 
hovedtrender tilsier at det kan være  
en økt mulighet for desentralisering av 
helsetjenestene på mellomlang sikt, og 
sterk økning av desentraliserte tjenester 
på lang sikt. Spesielt trendene rundt 
digital samhandling gir stort potensiale 
rundt diagnostisering, pasientbehand-

ling og virtuell oppfølging utenfor 
sykehusene. 

Nesten samtlige teknologitrender gir 
økt potensiale for effektivisering av,  
og økt kvalitet på, helsetjenestene på 
mellomlang sikt, og tilsier en sterk økt 
effektivisering på lang sikt. Dette gjelder 
både innad i spesialisthelsetjenesten og 
i samspill med primærhelsetjenesten og 
pasientene. All ny informasjonsteknologi 
har ofte som formål å øke effektivisering 
(kvalitativ og kvantitativ), selv om det ofte 
medfører ineffektivitet i innførings faser.

 De teknologiske hovedtrendene, 
isolert sett, gir en mulighet til å vurdere 
sentrale arealer i sykehus, slikt som 
poliklinikk og sengearealer, i alle fall 
endringer i utforming og bruk. På lang 
sikt bør også reduksjon vurderes, med 
mindre andre trender innen demografisk 
utvikling og etterspørselsvekst overgår 
teknologiens muligheter. 

Det er viktig å påpeke at teknologi-
notatet beskriver kun teknologiutvik-
lingens mulige konsekvenser. Det er 
andre sentrale faktorer som vil ha meget 
stor betydning for fremtidig planlegging 
og dimensjonering av sykehus. Demo-
grafiske trender, endret sykdomsutvik-
ling, utvikling av medisinske behand-
lingstilbud og etterspørsel etter helse - 
tjenester vil sterkt påvirke framtidig 
kapasitet, organiseringen og tjeneste-
tilbudet i helsesektoren. 

Teknologiutvikling  
for framtidens pasienter
Adopsjonen av ny teknologi skjer raskere 
hjemme hos privatpersoner enn i syke-

STRATEGISK 
TEKNOLOGINOTAT
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hus. Jeg velger derfor å omtale eksem-
pler på relevant forventet teknologiut-
vikling for pasientene, en utvikling vi i 
spesialisthelsetjenesten i mindre grad 
kan påvirke.

Det er en sterk fremvekst av medi-
sinsk sensor- og analyseteknologi for 
privat bruk. Medisinsk teknologi og 
utstyr blir mindre, billigere og enklere 
å bruke. Det betyr at utstyr og maskiner 
som før var forbeholdt sykehus, i økende 
grad kan tas i bruk av pasienter i eget 
hjem. Ved bruk av sensorteknologi kan 
pasienten fungere i vanlig hverdag, 
mens data om kroppens funksjoner 
sendes, bearbeides og analyseres i 
spesialisthelsetjenesten. Kombinert 
med digitale samhandlingsløsninger 

for fjernovervåkning og monitorering 
vil det kunne legge til rette for at pasi-
enter i større grad kan oppholde seg 
hjemme. Eksempelvis er to nye «syke-
hus» i USA bygget uten pasientrom,  
all interaksjon skjer digitalt. 

Stadig mer av våre omgivelser vil være 
koblet til internett. Som en konsekvens 
av dette vil det være mulig å kommuni-
sere digitalt mye mer enn det som er 
tilfellet i dag, og det forventes at dette 
får betydning for pasienters helsetjen-
ester. En pågående sterk trend er ut-
vikling av konsumrettet e-helse i form 
av mHealth, applikasjoner og enkelt 
medisinsk teknisk utstyr for hjemme-
bruk. Bare ved bruk av smarttelefon 
kan du i dag logge alt fra oksygeninn-

hold, viskositet og blodtrykk på deg 
selv. Utvikling av stadig større spekter 
av kroppsnær sensorteknologi med 
automatisk overføring til helserelaterte 
skytjenester.  

Fremtidens pasienter vil i økende 
grad ha lettere tilgang på informasjon 
om egen sykdom og helse, og dermed 
være en ressurs i selve behandlingen. 
De vil også kunne bidra til utvikling av 
tjenestene gjennom behovsdrevet 
innovasjon og selvbetjeningsløsninger. 
Samtidig kan pasientenes økte innsikt 
og kompetanse lede til økt forbruk av 
helsetjenester og overbehandling. 

Teknologisk utvikling medfører 
betydelig potensiale for å håndtere og 
behandle pasienter utenfor selve syke-
husene, helt hjem til pasientene. Det er 
i teknologinotatet pekt på flere teknologi - 
trender som muliggjør desentralisert 
ivaretakelse av pasienter. Sikre og bedre 
nettjenester vil gi muligheter for virtu-
elle konsultasjoner og diagnostisering. 
Det er et betydelig samfunnsøkonomisk 
potensial i å redusere tid og reisebe-
lastning for pasienter. Kanskje kunne 
flere poliklinikkbesøk like godt være 
utført med gode samhandlingsløsninger, 
gjerne kombinert med pasientens egen 
helseteknologi? 

Dette siste spørsmålet er et eksempel 
på hva vi sammen må vurdere svar på, 
for å treffe med langtidsplanlegging  
av sykehusutbygging.  Og svarene får vi 
som regel ikke fasit på før om 10-12 år.  •

Referanser

1  Teknologinotat 2.0 
– søk på sykehusbygg.no

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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Det nye sykehuset i Narvik tar form
I fjor ble en styringsgruppe i UNN 
etablert, og det ble startet med et 
 organisasjonsutviklingsprosjekt 
(OU-prosjekt). Dette er ny modell i 
UNN, der man har kartlagt tjeneste-  
og brukerbehov i forkant før man til-
knytter seg arkitektene til selve syke-
husbygget. OU-prosjektet har en sentral 
rolle, og er avgjørende for utformingen 
av NUN. Dette skjer gjennom deltakelse 
fra OU-gruppene og OU sin prosjekt-
ledelse i prosjekteringsgruppen. 
 Narvik kommune ble og invitert inn  
i de ulike prosjektgruppene mtp sam-
handling. Nybygget UNN Narvik 
(NUN) skal tilpasses behovene med 
den hensikten å forme bygget etter alt 
fra hvordan man hvordan man jobber 
til pasientflyt, brukervennlighet, 
 arbeidsprosesser og logistikk. Man 
ønsker at pasienter, ansatte og 
 besøkende skal oppleve en god flyt  
og få en ressursutnyttelse i NUN.

Det nye sykehuset blir større enn  
det gamle, om ikke mye. Her samles 
somatikk, rus og psykiatri under samme 
tak. Til nå har disse vært spredt på ulike 
lokalisasjoner. Størrelse er riktignok ikke 
alt, for det som har noe å si er hvordan 
størrelsen utnyttes. I OU-prosjektet 
som pågår nå er det nettopp utnyttelsen 
av arealene som er vektlagt.

Dagens sykehus med alle lokasjonene 
i Narvik har 24.900 kvadratmeter til 

rådighet, mens det nye får 25.000 
 kvadratmeter og i tillegg kommer 
 ambulansestasjon. Tanken er at faktisk 
utnyttbare arealet blir større siden det 
er snakk om utstrakt sambruk mellom 
Narvik kommune og UNN.

Det er og lagt til rette for en økning  
i operasjonskapasiteten. Det er for å 
klare å dekke opp kapasitetsproblemet 
som man har totalt i UNN. UNN er 
ikke bare Tromsø, men og Longyear-
byen, Harstad og Narvik. Man ser hele 
UNN under ett, som er riktig og viktig 

med tanke å utnytte ressursene på alle 
lokalisasjoner.

Funksjoner i NUN
NUN er et komplett akuttsykehus  
med akutt beredskap i indremedisin, 
gynekologi, kirurgi og radiologi, med 
traumemottak og fødeavdeling, psykisk 
helsevern, somatikk, rus og avhengig-
hetsmedisin (regional funksjon) – alle 
områder døgn- og dagdrift. Integrert 
gjennom samlokalisering, samarbeid 
og samdrift.

NUN – Nye UNN Narvik  
og Narvik Helsehus
Samhandling i Nord – Framtidens Helsetjeneste

Av Sverre Håkon Evju, fastlege, overlege Narvik legevakt og Kommuneoverlege Narvik Kommune
Styrerepresentant UNN Styret og Norsk Legevaktforum, Universitetslektor UIT

Helse Nord har de siste årene investert betydelige beløp i nye sykehusbygg 
på Stokmarknes, modernisering og nybyggprosjekter Nordlandsykehuset 
Bodø, UNN (A-fløya/PET senter) og Kirkenes, samt nybygg i Alta og utbyg-
ging i Karasjok. Nå er det klart for nye sykehusbygg i Hammerfest og Narvik.

Nytt sykehusbygg i Narvik har vært planlagt i mange år, og det var allerede 
i 2010 laget konseptrapport og tegninger. Men andre prosjekter har blitt 
prioritert foran. Nå er det endelig Narvik sin tur. Planene om nytt UNN 
 Narvik, NUN, skal behandles og godkjennes i UNN sitt styre og Helse Nord 
sitt styre i april/mai 2020.

Tilknytningstunnell til en klargjort tomt er nå ferdig, og byggestart er 
planlagt til 2020. Bygget er planlagt ferdig i 2022 og kan tas i bruk/testes  
i 2023. Vanlig drift 2023/2024. 

Kostnadsramme for prosjektet er beregnet til 2,27 milliarder kroner  
(prisnivå 2022).

Samtidig har Narvik kommune vedtatt inntil 10 millioner til forprosjekt  
for Nytt Helsehus på 7000 m2 og budsjett på 327 millioner, parallelt med 
bygging av NUN og ferdigstilling i 2023. Dette vil ligge vegg i vegg med det 
nye UNN, og det største sykehjemmet i Narvik.

Nord-Norges første Helsepark, Narvik Helsepark er og under etablering.

FAKTA

1+1=3?



OVERLEGEN 4-2019 15

 Fagområdene vi har i dag er med 
videre, samt at det legges til rette for 
flere spesialiteter innen somatikk ved 
ambulering og/eller at funksjoner 
etableres i UNN Narvik. Eksempler på 
ambulering er spesialister innen hud, 
onkologi, plastikk kirurgi, revmatologi, 
øye, lunge, nevrologi, samt fagspesia-
lister for å ivareta barn somatikk. Det 
er planlagt med økt antall ortopeder 
sammenlignet med i dag.

 Legevakt og akuttmottak i felles 
areal i Nye UNN Narvik planlegges 
videreført.

 Det jobbes tett med Narvik kommune 
om samarbeid tjenester og areal.

 Pasientsentrert helsetjenesteteam 
(PSHT) skal ha areal i bygget og det 
samme gjelder lærings- og mestrings-
senteret (LMS). Areal til brukerorgani-
sasjoner er tatt med.

I tillegg til areal kliniske funksjoner 
er det planlagt med auditorium, 
 møterom, kontor, undervisningsareal 
og simulering, biobank ivaretas i 
 laboratoriets areal.

Prestetjeneste skal ha arbeidsplass i 
Nye UNN Narvik. Det er planlagt med 
seremonirom, stillerom og morskjøle.

 
I planleggingen er følgende føringer 
lagt til grunn:
•  Pasientsentrert: Integrere rus, psykisk 

helse, somatikk og kommunehelsetjen- 
este basert på helhetlige pasientforløp 
der pasienten tar del i beslutninger

•  Innovativt: Ta i bruk ny teknologi  
og lage løsninger for å levere helse-
tjenester, samhandle, legge til rette 
for oppgaveglidning, utdanne og øve 
helsepersonell

•  Standardisert og fleksibelt: Skal kunne 
tilpasse seg fremtidige endringer i 
behandlingsformer og behov i UNN

•  Kompetent: Det beste lokalsykehuset 
som gjennom hele sin levetid ivaretar 
pasientsikkerhet, god behandling, 
arbeidsmiljø, utvikling og forskning
 

Samhandling og inkludering
Det har vært bred bruker- og medar-
beidermedvirkning. Universitetet og 

kommuner har også vært invitert og 
inkludert i utviklingsarbeidet.  Det er 
skrevet og undertegnet intensjonsav-
taler for samhandling mellom UNN og 
Narvik kommune. For Narvik kommune 
har det delvis vært en utfordring å 
stille på alle samhandlingsarenaen pga 
begrensete tilgang på ressurser i for-
hold til det spesialisthelsetjenesten 
har. Kommunen er ikke rustet til å 
bistå med personell på samme måte 
som sykehuset, eller har samme øko-
nomiske muskler til å frigjøre perso-
nell. Dette er nok symptomatisk for 
utfordringen i samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Det blir en slagside i Helsebåten stat- 
kommuner, kommunene må styrkes. 
Det blir spennende å se om den nylige 
signerte avtalen om 19 Helsefelleskap 
mellom regjeringen og KS vil rette opp 
kjølen i Helsebåten. Samtidig vil det 
være nødvendig at spesialisthelse-
tjenesten bidrar med kompetanse og 
ressurser ut til kommunene, slik at de 
er bedre rustet til å kunne ivareta sine  

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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Dette er en prosjektskisse fra det opprinnelige forprosjektet, og er ikke representativt for hvordan det nye sykehuset blir seende ut til slutt.
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pålagte oppgaver. Det vil være en vinn-
vinn situasjon. Eksempel på dette har 
man fra UNN sin side vist med KSU 
prosjektet «Trygg Akuttmedisin».  
UNN har, etter initiativ fra Finnsnes 
kommune, sammen med kommunene  
i regionen, bidratt med ressurser og 
laget prosedyrer til samhandling om  
3 tidskritiske hendelser: hjerteinfarkt, 
hjerneslag og sepsis. Et eksempel til 
etterfølgelse.

Befolkningsgrunnlag  
og endringer i demografi
Sykehuset vil dekke et lokalsykehus-
område på omtrent 30 000 innbyggere 
i Nordre Nordland og Sør-Troms og 
tilby tjenester til Universitetssykehuset 
Nord-Norge sitt totale opptaksområde 
på 190 000 innbyggere. UNN Narvik 
skal være buffer for UNN Tromsø 
(innen kirurgi -primært dagkirurgi og 
ortopedi) dvs. det er tatt høyde for 
inntil 43 000 innbyggere og da er Midt-
Troms kommunene tatt med i bufferen. 
Framskriving som Sykehusbygg har 
gjort 2015-2035 viser en økning i 
 befolkning i UNN Narviks område på 
under 600 personer – tilsvarer 2 pro-
sent økning sammenlignet med 2015). 
Endringene er størst for gruppen  
80 og eldre som øker med 62 prosent  
og gruppen under 1 år øker med 14 
prosent.

Det er gjort beregninger mht. effekt 
Hålogalandsbrua etter åpningen i 2018 
og det er gjort sammenligninger med 
samme periode for de to foregående 
årene. Tiden hvor brua var stengt er 
tatt ut for alle tre periodene. Det er 
flere pasienter fra Midt-Troms etter at 
brua åpnet enn tidligere år, men totalt 
antall pasienter til UNN Narvik etter 
brua åpnet er ikke endret.

Narvik søker til VM alpint 2027
Narvik er av Norges Skiforbund vedtatt 
til å være nasjonal søker til Alpint VM 
2027 Nord-Norge. Vi varmer opp med 
Alpint Junior VM 4 - 14. mars 2020. Et 
Alpint VM for seniorer er verdens nest 
største vinteridretts arrangement etter 
vinter OL. Det er stort! Det er allerede 
investert flere 100 millioner i Narvik-
fjellet som arena for et slikt arrange-
ment. Det satses og stort på utvikling 
av helårsturisme med ski vinter og 
sykkel sommer. Dersom man tildeles VM 
i 2027 vil det bli investert ytterlige re 
flere 100 millioner. Dette avgjøres i 
2022. Den økte aktiviteten i Narvik-
fjellet, sammen med omfattende økt 
militær etablering med utbygging av 
flybase på Evenes, økt aktivitet i indre 
Troms, har man tro på vil øke attrak-
tivitet for yngre å bosette seg i regionen. 
Dette tror vi skal påvirke befolknings-
utviklingen på en positiv måte. Det er 

stor optimisme i regionen. Den økte 
satsningen på turisme, vil og stille økte 
krav til beredskap både for UNN og 
Narvik kommune.

Oppstart, innflytting, kvm og kostnader
Planene skal behandles og godkjennes 
i UNNs styre og HNs styre i april/mai.

Byggestart er planlagt til 2020. Bygget 
er planlagt ferdig i 2022 og kan tas i 
bruk/testes i 2023. Vanlig drift 2023/ 
2024.

Samlet areal var opprinnelig planlagt 
med ca 27 000 m² i konseptrapporten 
fra 2010. Arealet vi jobber med per nå 
er 25 000 m² pga kostnadsrammen og 
endringer pris per kvm. Sykehusbygg 
har derfor tegnet NUN på nytt, og 
disse tegningene er nå under utar-
beiding.

Pengesekken er tildelt, og mtp de 
økte kostnader, er arealprisen blitt 
høyere. Tanken er å gjøre mer på 
 mindre areal, og at dette ikke vil gå 
utover god og effektiv ressursbruk av 
helsearbeider og god pasientbehand-
ling. Dette oppleves som utfordrende!

Det er forunderlig at man i Norge til 
nå har til gode å bygge store nok syke-
hus. De bygges for små, og følgene av 
dette er at det tilkommer større kost-
nader med endring/utvidelse i etter-
kant enn hvis det hadde vært inkludert 
fra begynnelsen av. 
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OU-prosess der brukere, kommune og UNN-ansatte bygger NUN i lego. Driftsleder UNN-Narvik Gry Andersen.
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Kostnadsramme for prosjektet NUN 
er beregnet til 2,27 milliarder kroner 
(prisnivå 2022).

 
Endringer sammenlignet  
med 2010 konseptet
Ambulansestasjonsarealet krever 
 vesentlig mer areal enn tidligere be-
regnet som følge av nye krav som er 
kommet til siden konseptrapporten ble 
utarbeidet i 2010. Dette arealet kan 
gjøres billigere enn resten av sykehuset 
hvis det bygges som et separat bygg, 
men i nærheten av det øvrige. Vi plan-
legger derfor å trekke dette ut og av de 
opprinnelig 27 000 kvm. Blir et eget 
bygg som skal ligge på sykehustomta 
slik at nærhetsprinsippet følges. 
 Kostnadene skal inngå i kostnads-
rammen for sykehusprosjektet.

Det planlegges med komplett syke-
husapotek: utlevering, produksjonsareal 
og publikumsavdeling. Opprinnelig var 
det kun lagt inn utlevering.

Det planlegges med seks operasjons-
stuer i det nye sykehuset. Det er i dag 
fem operasjonsstuer i UNN Narvik,  
en av disse stuene skal ivareta haste-
keisersnitt. I konseptrapporten 2010 
var det beskrevet fire operasjonsstuer 
og en skiftestue (dette begrepet brukes 
ikke lengre). Begrunnelsen for seks 
operasjonsstuer er å ivareta økt antall 
ortopediske inngrep og dagkirurgi (i 
tråd med styrevedtak nasjonal helse- 
og sykehusplan), gi nødvendig økt 
operasjonskapasitet i UNN totalt, 
 fungere som buffer, primært for UNN 
Tromsø og sikre effektiv bruk av perso-
nell lokalt ved at de kan alternere mellom 
stuene og ikke får stopp i driften når  
stuene rengjøres mellom inngrepene. 
Det anbefales også at det legges til 
rette for en framtidig hybridstue som 
en av de seks operasjonsstuene. Be-
grunnelsen er at det forventes en ut-
vikling med flere intervensjoner og økt 
bruk til diagnostisk virksomhet knyttet 
til f.eks kreftdiagnostikk. Med en  
hybridstue vil en radiolog ha langt 
færre arbeidstrinn og redusert bruk  
av antall modaliteter ved biopsi.

Dialyse planlegges det med åtte  
plasser.

Røntgenavdelingen skal ha to MR og 
en CT (opprinnelig planlagt med en 

MR og to CT), i tillegg til ultralyd og 
annen konvensjonell modaliteter.

Det er satt av rom til rituell vask.
Kjøkkenet skal ha produksjonslokaler 

og vi går bort fra kok/kjøl og over til 
kok/server prinsippet. De får ansvaret 
for å levere til pasienthotell, senge-
poster, kantine og kafé.

Det er satt av areal til sengevaskeri.

Senger i Nye UNN Narvik
Det planlegges med enerom.  
Fordeling senger i Nye UNN Narvik  
er som følgende:
•  Somatikk 38 senger hvorav tre rom er 

store rom, såkalte XL rom hvor det 
kan plasseres to senger ved behov og 
det legges opp til sykeromskanal til to 
senger. Det vil si at en kan utvide til 
41 senger ved å ta i bruk noen 
to-sengsrom. Av disse 38 rommene er 
fire tilknyttet gyn/føde.

•  Tung overvåking tre senger
•  Intensiv to senger
•  Observasjonssenger akuttmottaket 

fire senger
• Pasienthotell 18 senger
•  Døgnplasser psykisk helsevern 

(PHV) og rus 43 senger (fordelt slik 
22 døgn rus, ni PHV, fire akuttsenger/ 
observasjon felles og åtte avrusning).
 Pasienthotellet planlegges i samme 

etasje som somatiske sengeposter og 
det gir en fleksibilitet som gir mulighet 
for å endre fordelingen mellom soma-
tiske senger vs pasienthotellsenger 
hvis behov.

 
Poliklinikk og dagbehandling
Psykisk helsevern og TSB (rus) plan-
legges med samlokalisering samme 
etasje som sengeposten. Det planlegges 
med åtte timers åpningstid poliklinikk. 
Samlokalisering gjøres etter ønske fra 
klinikken og tilbakemeldinger fra 
 brukerne.

 Somatisk poliklinikk planlegges med 
åtte timers åpningstid. I dag er det seks 
timers åpningstid. Antall rom blir likt 
som i dag. Effekten av åtte timers åp-
ningstid gir en økt kapasitet med 33 
prosent sammenlignet med seks timer. 
Skal inkludere både sykepleiefaglig-  
og legedrevet poliklinikk.

Det er satt av egne areal til dialyse, 
kreft og palliasjon og infusjoner.

Annet
Vi er i oppstartsfasen av PSHT i Narvik 
området og stormottakersatsningen.  
Vi forventer at satsningen vil gi effekt i 
bruk av poliklinikk, hasteinnleggelser 
og øyeblikkelig hjelp. Viser til artikkel 
publisert i oktober 2019 fra våre 
kolleg aer i UNN og UiT: «Person- 
centred, integrated and pro-active  
care for multi-morbid elderly with 
advanced care needs: a propensity 
score-matched controlled trial». 

https://bmchealthservres.biom-
edcentral.com/articles/10.1186/s12913-
019-4397-2 

Helsehus
Samtidig har Narvik kommune vedtatt 
inntil 10 millioner til forprosjekt for 
Nytt Helsehus på 7000 m2, med flere 
sengeavdelinger, legekontor og fysio-/
ergoterapitjeneste. Dette parallelt med 
bygging av NUN med planlagt ferdig-
stilling i 2023. Dette vil ligge vegg i 
vegg med det nye UNN, og det største 
sykehjemmet i Narvik. 

Det er skrevet intensjonsavtaler for 
samhandling mellom Narvik Kommune 
og UNN på drift, tekniske løsninger 
mm. Nå er det å gjøre ord til handling.

Narvik Helsepark,  
Nord-Norges første Helsepark?
Sykehusbygg er milliardinvesteringer. 
Slike store investeringer har et større 
potensial enn bare byggene alene. Dette 
potensialet er det ønskelig å utnytte 
med Narvik Helsepark med randsone-
aktivtet. NUN  kan bli et kraftsenter i 
en helseklynge hvor utdanning, under-
visning, forskning og næringsliv kan 
møtes for å utvikle fremtidens løsninger 
innen helse og omsorg.

Helsenæringsmeldingen gir klare 
signaler på ønske, og markerer et behov, 
for slike samhandlingsarenaer. Det jobbes 
og konkret som å utvikle et SKUBBS  
(Simulerings-, KompetanseUtvikling og 
BeredskapsSamtrenings Senter) i Helse- 
parken. Når man nå pga økonomi må 
ned i NUN med 2000 m2, så kan kanskje 
en Helsepark tilby disse arealene?

En arena for utvikling og innovasjon
Vi er ikke store i Narvik, men vår arena 
gir og muligheter, muligheter for endring 

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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og utvikling. Hos oss som mange andre 
steder tilsier framskrivningstall og 
tilgang på helsepersonell at dette er 
helt nødvendig, og tiden er knapp! Jeg 
mener det er viktig at teknologien i 
større grad må tilpasses behandlerne 
og sykehuset. Vi ønsker å være frem-
overlente og konstruktive. Vi har UIT 
Campus Narvik med Fakultet for 
 IngeniørVitenskap og Teknologi, IVT, 
vi har Institutt for Helse- og Omsorgs-
fag, IHO, vi har grunnutdanning for 
ambulansefag og helsearbeidere.  
Og vi har nevnte nybygg, og potensialet 
i en Helsepark.

Bruk av teknologi til drift,  
funksjon og bygg
Det er blant annet inngått samarbeid 
med IVT UIT Campus om BIM. 
 Bygningsinformasjonsmodellering:
•  BIM for beslutning om løsning med 

optimal funksjonalitet, case
•  BIM til interne opplæring
•  Optimal drift gjennom samarbeid; 

dagens sykehjem, nytt sykehus og 
nytt helsehus

•  Optimale logistikk- og transport-
løsninger i UNN

Dette er et rom modulerings prosjekt 
som gir virtuell mulighet til å teste ut 
areal, rom og rom funksjoner i det nye 
sykehuset, i forkant av det bygges.

Vår arena gir muligheter til å være 
bidragsyter til å utvikle Framtidens 
Helsetjeneste. Uten at man skal bli en 
Ikaros og komme for nært solen, kaste 
fag og sjel på båten, så burde anledningen 
og vår størrelse være interessant i 
 nasjonal sammenheng til å utprøve 
innovasjon og nyvinninger som kan 
være overførbar til andre helse og 
sykehusprosjekter i Norge. 

Statsministeren på besøk
12.11.19 hadde vi hyggelig besøk av 
statsminister Erna Solberg, som invi-
terte seg på besøk for å høre prosjektet 
til UNN og Narvik kommune. Stats-
ministeren ble møtt av brukere og 
representanter fra Helse Nord, UNN 
og Narvik kommune. Det ble gitt en 
orientert av driftsleder UNN  Narvik, 
Gry Andersen om arbeidet med det 
som – om alt bli som planlagt – skal 

sette en ny standard for samhandlingen 
mellom kommunehelse- og spesialist-
helsetjenesten i Norge. 

«Veldig interessant», fastslo stats-
ministeren til lokal presse , og varslet 
at hun vil komme tilbake når det nye 
sykehuset er i drift for å se hvordan  
det endelige resultatet ble «Det blir 
spennende å se hvilke erfaringer som 
blir gjort i Narvik» utalte statsminister 
Solberg. 

Statsministeren gledet seg særskilt 
over et sykehus der rus og psykiatri 
havner under samme tak som somatiske 
sykdommer, og som statsministeren 
uttale «at det blir en «normalisering»  
av rus- og psykiske sykdommer».

Statsministeren bekrefter ro  
rundt Narvik sykehus
Lokal presse kunne referere følgende 
etter besøk på tomta til de kommende 
nybyggene:

«Ute i sykehustomta sa Solberg seg 
fornøyd med at den nasjonale helse-
planen satte strek for nedleggings-
debatten – der Narvik sykehus var en av 
dem som i en periode sto på døds lista.

– Jeg er av den oppfatning at noen 
debatter må vi bare legge bak oss. Det 
må skapes ro, bare sånn kan vi komme 
oss videre.»

Å bygge broer
Legeforeningen har nylig laget en 
 rapporten om samhandling. Den heter 
Å bygge broer - samhandling for pasi-

enter med langvarig behov for koordi-
nerte tjenester. Den er svært god les-
ning som anbefales, og vil være et nyttig 
verktøy i arbeidet med å bla lage gode 
lokale løsninger. Den belyser både 
muligheter, nytteverdier og utfordrin-
ger med samhandling. Den påpeker og 
at en stadig større oppsplitting av hel-
setjenestene stiller krav til gode rutiner 
for samhandling, og at lokal tilpasning 
av løsninger er sannsynligvis et viktig 
suksesskriterium. Siterer fra rappor-
ten:

 «Begrepet samhandling blir i dag 
brukt i mange sammenhenger; noen 
ganger brukes det om samarbeid mel-
lom to parter, mens andre ganger snak-
ker man om oppgavefordeling eller 
organisatoriske forhold. Samhand-
lingsreformen brukte begrepet som 
uttrykk for helse- og omsorgstjeneste-
nes evne til oppgavefordeling seg imel-
lom for å nå et felles, omforent mål, 
samt evnen til å gjennomføre opp-
gavene på en koordinert og rasjonell 
måte. For at det skal bli meningsfulle 
diskusjoner om de ulike sidene av sam-
handling, må begrepet konkretiseres i 
de ulike settingene.»
 
Det er imidlertid noen funn som i følge 
rapporten  er relativt konstante: 
•  Integrerte tjenester gjør det mulig å 

identifisere flere som trenger koordi-
nering av tjenester, og pasientene er  
i stor grad fornøyde selv om det er 
vanskelig å påvise bedre helse.

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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•  Det er liten grunn til å forvente øko-
nomiske besparelse ved innføring av 
integrerte tjenester. Eventuelle be-
sparelse i form av redusert liggetid 
blir spist opp av økte utgifter utenfor 
sykehus og administrasjon av tjenest-
ene.

•  Det er god dokumentasjon for nytte 
av integrering av tjenester for spesi-
elle grupper, for eksempel FACT-
team for alvorlig psykisk syke  
eller pasientsentrerte helsetjeneste - 

team for pasienter med flere syk - 
dommer.

1+1=3?
Så blir det spennende å se hva man 
konkret får ut av gode intensjonsav-
taler, innovasjon, OU-prosesser og 
ønske om samhandling, Helsefelleskap 
og den kommende Nasjonale Helse- og 
Sykehusplanen. Det er noen utfordringer 
særskilt mtp to forvaltningsnivåer, og 
en adskilt primær- og spesialisthelse-

tjeneste. UNN har hatt stor suksess på 
TV med serien 113. Klarer man å lage 
en ny nasjonal standard for samhand-
ling, og i Narvik få 1+1 til å bli 3?

Avslutningsvis siterer jeg fastlege og 
spesialist i rusmedisin UNN, Andreas 
Holund sine ord fra møtet med stats-
minister Solberg «Nå har vi snakket 
mye og lenge om samhandling, nå vil jeg 
ha handling».

Så da venter vi i spenning om man 
hva kan gjøre av ord til handling...  •

Foto: Pingvinavisa U
N

N
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SPESIALISTMANGEL I DANMARK

Den danske legeforeningen ønsker seg en kommisjon for å finne tiltak for å redusere mangelen på spesialister. Dette 
har fått utvikle seg i betydelig grad de siste årene, og det trengs nå tiltak for å motvirke dette. Spesialiteter som klinisk 
kjemi, psykiatri, thoraxkirurgi og indremedisin har alle en andel på mer enn 25% av spesialistene som er eldre enn 65 år.

Les saken her:
https://www.laeger.dk/nyhed/stor-mangel-paa-speciallaeger-ny-kommission-skal-stoppe-ulykke-i-slowmotion

Her møter Statsministeren brukere samt representanter fra Narvik kommune, UNN og Helse Nord.
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›› Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Smarttelefoner til alle, storskjermer 
med informasjon i sanntid og PC 

med inn til pasienten på visitt. Er 
 virkeligheten så rosenrød som avisen 
og sykehusledelsen beskriver? Over-
legen tok kontakt med overlege Kyrre 
Kittang Reiakvam ved geriatrisk 
 seksjon på Haraldsplass.

Reiakvam kommenterer på generelt 
grunnlag at det dessverre er slik at 
legebemanningen nesten alltid er 
 presset, slik at involveringen av leger  
i prosessene hvor ny teknologi skal 
innføres ofte er marginal. Det er ikke 
slik at legene ikke ønsker å delta eller 
ikke er invitert til å delta i prosessene, 
men tiden strekker ikke til. Andre og 
mer pasientnære oppgaver blir nød-
vendigvis prioritert.

Smarttelefoner:
Alle leger har fått smarttelefoner 
(Iphone). Disse er langt på vei ribbet 
for de vanlige funksjonene, annet enn 
vanlig telefon, et internt telefonsystem 
Equinox, som Reiakvam selv bruker 
lite da det er lite stabil dekning, samt 
enda en app som ikke brukes. Mobilix 
er nok den viktigste appen, se nedenfor.

Er dette da oppskrytt at disse tele-
fonene er en stor nyvinning?

Det er riktignok slik at man ikke kan 
gå inn på Google eller søke opp nasjonale 
retningslinjer på denne telefonen, men 
vi har vel alle private telefoner vi kan 
gjøre dette fra. Men fra dette systemet 
kan jeg logge meg inn i IMATIS via en 
app kalt Mobilix. Imatis er en digital 
kommunikasjonssentral og en integra-
sjonsflate som skal kunne hente og vise 

I oktober i fjor åpnet det nye hovedbygget og akuttmottaket ved Haralds-
plass Diakonale Sykehus i Bergen. Bygget har kostet 723 millioner kroner 
og er landets mest moderne sykehusbygg, ifølge sykehusledelsen. Dagens 
Medisin skriver at innføringen av den nye teknologien har skapt en ny ar-
beidshverdag for alle. Bedre oversikt, bedre styring av ressursene og bedre 
samspill mellom yrkesgruppene sier ledelsen.

Haraldsplass Norges mest moderne sykehus
B

egge foto: Ingrid Lovise Fæ
røyvik / H

araldsplass D
iakonale Sykehus
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data fra de andre digitale verktøyene. 
Videre er det slik at vi nå slipper calling, 
noe som førte til mer avbrudd enn en 
telefonsamtale gjør. Og det er ikke slik 
at vi blir kontaktet oftere enn før selv 
om det nå er enklere. Det er fortsatt et 
potensiale å hente ut. Jeg skal kunne 
legge inn en bestilling på å bli varslet 
på telefon når f.eks. et blodprøvesvar 
jeg venter på er klart. Dette sparer  
meg for å gå inn i lab.svar stadig, eller  
å ringe laben.

Tavlemøter: 
Storskjermene erstatter de gamle 
 krittavlene eller whiteboardtavlene.  
Vi har dem på vaktrommene og møte-
rommene. Etter morgenmøte og rønt-
genmøte har vi et kort tavlemøte. Her 
går vi gjennom pasientlisten og foretar 
nærmest en triage. Vi identifiserer de 
dårlige pasientene, de nye, de som skal 
reise og de som er kjent. Vi går så videre 
til en klassisk previsitt, som nok ikke er 
vesentlig endret fra tidligere. Man sier 
at tavlene er en suksess for logistikk-
funksjoner, og for kommunikasjon 
mellom postsykepleier, postsekretær, 
portør og vaskepersonell. Videre er det 
slik at pasientens program for dagen 
ligger inne, og på den måten unngår 
man at pasienten er på røntgen sam-
tidig som fysioterapeuten kommer. 
Foreløpig har jeg selv ikke hatt så stor 
nytte av disse tavlene, sier Reiakvam, 
men det er mulig at en cardiologisk 
sengetun har større nytte av dette  
enn en geriatrisk.

Medisintralle med PC og monitor:
Dette er Reiakvam begeistret for. Før 
hadde vi med kurve inn, men nå som 
denne er elektronisk er det absolutt 
bra å kunne lese kurven, hvilke medi-
siner pasienten bruker og blodprøve-
svarene mens jeg er inne hos pasienten. 
Jeg kan endre medikamentdosering, 
seponere eller starte nye medisiner 
mens jeg kommuniserer med pasienten. 
Det er ikke blitt slik at skjermen stjeler 
tid fra direkte pasientkontakt.

Elektronisk kurve: 
Helse Vest har valgt en løsning som 
heter Meona, som vi benytter på  
Haraldsplass. Dette er den største 
tidstyven jeg har opplevd, sier 
Reiakvam. For de legene som jobber  
i akuttmot taket tar nå mottak av 
 pasienten mye lenger tid. Systemet er 
utviklet av et relativt lite tysk firma, og 
det er svært vanskelig å få aksept for 
endringer etter vårt behov. Det er dess-
verre  mulighet for å gjøre grove feil når 
det gjelder medikamentordinasjoner, 

og listene vi får ut er vanskelige å lese. 
De inneholder så mye informasjon at 
man ikke nødvendigvis får med seg det 
vesentligste. Fordelen med elektronisk 
kurve er dog at jeg kan foreta endringer 
i kurven uten fysisk å måtte ha kurven 
der. Dermed vil det være mulig å sitte 
med etterarbeid etter visitt uten å  måtte 
være på sengeposten og stadig bli for-
styrret. Via smarttelefon kan jeg så varsle 
ansvarlig sykepleier om at det er gjort 
endringer, og vedkommende kan kvittere 
tilbake på at varselet er mottatt.  •

Se lenke her:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/09/slik-jobber-de-pa-nye-haraldsplass-sykehus/

Faksimile fra dagensmedisin.no

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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Prosjektet Helseinnovasjonssenteret
Ordfører og rådmannskollegiet for 
kommunene på Nordmøre (Orkidè) i 
Møre og Romsdal igangsatte i mars 2017 
et ambisiøst, nyskapende og sprekt 
prosjekt med mål om å etablere et 
senter for å imøtekomme utfordringer 
og utvikle nye bærekraftige løsninger 
for fremtidens helse og omsorgstjen-
ester. Gjennom kommunesamarbeidet 
var prosjektet Helseinnovasjonssente-
ret (HIS) forankret på rådmannsnivå i 
12 tilhørende kommuner med støtte 
også fra Helse Møre og Romsdal HF. 
Kristiansund var vertskapskommune 
og samarbeidet representerte en region 
med til sammen ca. 60 000 innbyggere. 
Tidsrammen for prosjektet HIS var  
på to år med tilskudd gitt av Helse og 
omsorgsdepartementet. Med utgangs-
punkt i utfordringsbildet valgte senteret 
å fokusere på fire kjerneområder: Vel-
ferds- og helseteknologi, samhandling, 
helsenæring og folkehelse (fig1). Gjen-
nom visjonen «sammen for fremtidens 

Samhandling for  
fremtidens helsetjeneste

Helsetjenestene våre er i forandring, arbeidshverdagen vil endre seg. Oppgavene må  
løses på nye måter for å imøtekomme utfordringene som kommune-, spesialisthelsetjenesten 
og samfunnet står overfor. Tjenestene skal tilpasses individet og bygges rundt behov, teknologi 
og data skal tas i bruk i en mer helhetlig helsetjeneste. Utfordringene er sammensatte og 
mangfoldige, men i de ligger det også enorme muligheter, et mulighetsrom for kunnskaps-
bygging, samhandling, nytenkning, utvikling og forbedring. Dette rommet gav også  
muligheten for utviklingen av Helseinnovasjonssenteret, et senter med visjonen:  
«Sammen for fremtidens helsetjeneste».  

›› Forfattere: Lillian Karlsen, Mari M Sandbakk, Charlotte Ingul og Bjarte B Løfaldli 
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helsetjenester» forsøker HIS, sammen 
med eiere, samarbeidspartnere og sam-
funnets borgere å finne nye løsninger 
på lokale og nasjonale helseutfordringer 
gjennom kunnskap, forskning, utvikling 
og innovasjon (FoUI).

Fra nasjonale til  
lokale behov og muligheter
Kravet til, og ønske om omstillinger i 
helse og omsorgstjenesten er betydelige. 
Kommunene og spesialisthelsetjen-
estene står overfor store oppgaver 
knyttet til å imøtekomme femtidens 
utfordringer og bygge en bærekraftig 
helsetjeneste1,2,3,4. Helsetjenestene våre 
blir stadig mer komplekse både når det 
gjelder teknologi, behandlingsmetoder 
og økonomi5. Eksempelvis så er det et 
stort nasjonalt fokus på å innføre å ta  
i bruk velferds- og helseteknologi6,7. 
Teknologier for avstandsoppfølging og 
egenmestring skal implementeres inn  
i helsetjenesten i høy fart, men hvor 
dessverre nødvendige omstillingspro-
sesser og tilhørende tjenesteutvikling 
ofte ikke helt klarer å henge på. Det er 
også et krav om og behov for forbedring, 
nytenking og innovasjon i helsetjenesten. 
Tjenesteforbedringen og -utviklingen 

skal bygges på kunnskapsbasert erfaring, 
praksis og forskningsdrevet innovasjon8,9. 
I helse og omsorgstjenestene er inno-
vasjon blitt definert som endringer 
som bidrar til at helsepersonell jobber 
smartere, raskere, bedre og mer kost-
nadseffektivt med utgangspunkt i 
 pasientenes behov10. I Norge har det 
også den senere tiden vært fokusert  
på at nye løsninger og produkter ikke 
bare skal være nye eller nyttige, de  
skal også være nyttiggjort og slik har 
forventningen om implementering av 
nye løsninger økt. Et annet aspekt er 
sykdomsbyrden i landet vårt hvor ikke 
smittsomme sykdommer utgjør rundt 
87%. I tillegg ses demografiske endringer 
med økt antall eldre i befolkning med 
mer komplekse sykdomsbilder11,12. 
Innen folkesykdommene våre forventes 
en relativt dramatisk økning av demens - 
sykdommer. For Alzheimers sykdom 
alene peker beregninger på en stor 
økning innen 2050. Om ikke effektive 
behandlingsformer eller forebyggende 
tiltak utvikles kan 130 millioner men-
nesker på verdensbasis da være rammet 
av sykdommen13,14. Samtidig er det et 
mål å redusere trykket på og behovet 
for spesialisthelsetjenestene med en 

tilhørende overføring av oppgaver fra 
sykehusene til kommunene. Dette vil 
kreve høy grad av tverrfaglig samhand-
ling, en mer helhetlig tjeneste samt 
bygging og overføring av kompetanse 
mellom aktørene, fagområder og nivå-
ene i helsetjenesten15. Det er et ønske 
om, og behov for å i større grad invol-
vere borgerne både når det gjelder 
kunnskap og mestring knyttet til egen 
helse. Det legges stor vekt på å bygge 
trygge og gode helse og omsorgstjen-
ester som er individtilpasset rundt 
borgerens samlede behov og situasjon. 
Begrepet «hva er viktig for deg» skal 
være førende i tjenestenes møte med 
borgere som har behov for helse og 
omsorgstjenester16.

Kommunene på Nordmøre må også 
forholde seg til disse overnevnte utfordr - 
ingene, samtidig som de skal imøtegå 
lokale variasjoner, forutsetninger og 
muligheter. De grep muligheten og 
satset på etableringen av HIS, et senter 
for samhandling, forskning, utvikling og 
innovasjon. Som i de mer overliggende 
utfordringer som senteret skal bidra 
inn mot ligger det også i de lokale både 
muligheter, rom for nytenkning, endring 
og nye løsninger. Mulighetene er mang - 
foldige og strekker seg fra tilpasninger 
av kommunenes omsorgstrapper for en 
sterk satsning på implementering av 
velferds- og helseteknologi koblet til et 
fremtidsrettet Regionalt Responssenter, 
forbedring og utvikling av eksisterende 
og nye tjenester, tverrprofesjonell sam- 
handling og kompetansebygging. I til - 
legg ligger det også flere store mulig-
heter knyttet til planlagte endringer i 
regionens sykehusstruktur med nytt 
sykehus for Nordmøre og Romsdal 
(SNR) med tilhørende opprettelse av  
et nytt distriktsmedisinsk senter (DMS) 
med et fremtidsrettet fokus på behand-
ling, samhandling, forskning, utvikling 
og innovasjon. 

Samhandling for  
fremtidens helsetjenester
I løpet av 2019 etableres HIS som en 
selvstendig og uavhengig organisasjon 
i form av et offentlig eid, nonprofitt AS, 
hvor kommuner, Helse Møre og Roms-
dal HF og Møre og Romsdal fylkes-
kommune i dag har eierandeler.  

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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Figur 1: figuren viser HIS sine fire kjerneområder (t.v.) og sentrets sin samfunnsrolle som 
knutepunkt. 

 

Figur2: Figuren illustrerer den funksjonelle organiseringen ved HIS. FoUI danner 
grunnlaget for aktiviteten innenfor satsningsområdene og hvor den er drevet av behov 
og hvor kunnskap og brukermedvirkning står sentralt. 

Senteret er finansiert gjennom en tre-
delt samfinansieringsmodell med 
grunnstøtte fra Helse og omsorgsde-
partementet, egenfinansiering fra eiere 
og eksterne prosjekttilskudd. Den 
funksjonelle organisering bygger opp 
om kjerneområdene som HIS skal foku-
sere på og hvor forskning, utvikling  
og innovasjon danner grunnlaget for 
aktivitet ene. Aktivitetene er drevet av 
behov og kunnskap og brukermed-
virkning er sentralt (fig 2). HIS sine 
aktiviteter er rettet mot befolkningen 
og samfunnets reelle behov for kunn-
skapsbygging, tverrfaglig samhandling 
og forskningsdrevet innovasjon for 
utvikling og forbedring i helsetjenesten. 
I dette arbeidet forsøker senteret å 
knytte sammen brukere, pårørende, 
frivillighet, kommuner, helseforetak, 
forskning- og utdanningsinstitusjoner 
og andre offentlige og private aktører 
på en ny og samskapende måte (fig 1).

I FoUI arbeidet har HIS et helhetlig 
perspektiv innen helseområdet, men 
med et særlig fokus rettet mot primær-
helsetjenesten og tverrfaglig samhand-
ling. For senteret er det viktig at pro-
sjektene og FoUI aktivitetene skjer i 
tjenestene, sammen med tjenestene. Av 
erfaring vil en tjenestenær gjennom-
føring som bygger på reelle behov, 

tilgjengelige ressurser og som ivaretar 
en høy grad av brukermedvirkning har 
større muligheter for å kunne videre-
føres i tjenestene etter endt prosjekt-
periode17. Dermed kan veien fra pro-
sjekt til innføring og videreføring i 
eksisterende tjenester forkortes. Tette 
samarbeid mellom deltakere i prosjekt 
legger også til rette for kompetanse-
overføring mellom partene. Dette er 
spesielt viktig i tverrfaglige og tverr-
sektorielle prosjekter der det ofte kan 
eksistere barrierer for samhandlingen. 
Helt siden oppstart har senteret vært 
både gjennomfører og knutepunkt i 
prosjekter og arbeidet lidenskapelig 
for å redusere barrierer, øke samhand-
ling og kompetansebygging mellom 
samarbeidspartnerne.    

Brukermedvirkning er som nevnt et 
grunnprinsipp i aktivitetene ved HIS 
og sammen med partnerne ivaretas 
dette blant annet ved å benytte tjen-
estedesign og elementer fra denne 
metoden inn i FoUI arbeidet, fra inn-
siktsarbeid til evaluering. Som metode 
er tjenestedesign blitt vist å være et 
godt verktøy for å inkludere brukere 
blant annet gjennom å fremme deltak-
else, motivasjon og kreativitet blant 
deltakerne. Den bidrar også til at bruk-
erne, fra tilsatte til tjenestemottaker, 

pårørende og borgere opplever å bli 
hørt og respektert, og at meninger og 
opplevelser blir hensyntatt og inn-
lemmet i løsningen18. Metoden er godt 
tilpasset senterets arbeidsmåte og 
visjon ved at den også vektlegger en 
tverrfaglig tilnærming til utfordringene. 

Fra prosjekt til implementering
For å imøtekomme senterets opprinne-
lige og relativt ambisiøse målsetning 
fokuserer HIS på konkrete prosjekter 
som tar utgangspunkt i muligheter 
forbundet med behovet for og ønsket 
om nye løsninger i helsetjenesten. 
Senteret har siden oppstarten arbeidet 
med flere FoUI prosjekter og i arbeidet 
har det vært et gjennomgående fokus 
på: utvikling av tilpassede og person-
sentrerte løsninger, helhetlige løsninger 
gjennom økt forståelse av elementene, 
økt grad av tverrfaglig samhandling, 
kunnskapsbygging og tjenesteutvikling 
med økt bruk av teknologi og data. 
Utviklings- og innovasjonsarbeidet er 
erfarings- og kunnskapsbasert, forskning 
og bruk av forskningsmetodikk er sen-
tralt. Sammen med partnere forsøker 
senteret å ta i bruk ulike tilnærminger 
og metoder som intervensjonsstudier, 
translasjons- og følgeforskning, tjeneste - 
design, kvalitetssikring og evaluering. 

Figur 1: figuren viser HIS sine fire kjerneområder (t.v.) og sentrets sin samfunnsrolle som knutepunkt.
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Figur 1: figuren viser HIS sine fire kjerneområder (t.v.) og sentrets sin samfunnsrolle som 
knutepunkt. 

 

Figur2: Figuren illustrerer den funksjonelle organiseringen ved HIS. FoUI danner 
grunnlaget for aktiviteten innenfor satsningsområdene og hvor den er drevet av behov 
og hvor kunnskap og brukermedvirkning står sentralt. 

For å gi et klarere bildet av aktivitetene 
presenteres to pågående prosjekter 
som senteret er involvert i. Prosjektet 
Hjemmesykehus er et samarbeidspro-
sjekt mellom Helse Møre og Romsdal 
HF, Sintef, USHT, Sykehusapotekene 
Midnorge HF og Helseinnovasjons-
senteret med kommuner og Regionalt 
Responssenter. Tidsrammen for pro-
sjektet er fire år (2018-2022) og pro-
sjektet er finansiert av Helse-Midt. 
Prosjektet Min T2D: helhetlig helse-
tjeneste er et treårig samarbeidspro-
sjekt (2019-2021) mellom Diabetesfor-
bundet, NTNU med CERG, Helse Møre 
og Romsdal HF, USHT, Tieto og Helse-
innovasjonssenteret med kommuner 
og Regionalt Responssenter. Prosjektet 
er finansiert av Ekstrastiftelsen.   

Hjemmesykehus: 
Formålet med prosjektet «Intravenøs 
antibiotikabehandling i hjemmesyke-

hus» er å utvikle, teste, evaluere og 
implementere et nytt pasientforløp, 
som ved bruk av samhandling og 
 teknologi skal bidra til å gi pasienter 
økt innflytelse og mestring ved å være 
aktive deltakere i egen behandling.  
Nye løsninger muliggjør behandling og 
oppfølging av pasienter som har behov 
for langvarig intravenøs antibiotika-
behandling i eget hjem (fig 3). Modellen 
 testes for utvalgte diagnosegrupper 
som inkluderer både medisinske og 
kirurgiske diagnoser (borreliose, infek-
sjoner i nedre luftveier, endokarditt, 
betennelsessykdommer i sentralnerve-
systemet, empyem, spondylodiskitt, 
osteomyelitt, protese/ osteosyntese-
infeksjoner, pyogen/ septisk artritt). 
Pasientene må i tillegg oppfylle andre 
inklusjonskriterier som blant annet: 
være over 18 år, samtykkekompetent, 
infeksjoner må ikke kunne behandles 
med antibiotika peroralt i monoterapi 

og aktuell intravenøs antibiotika må 
egne seg for administrering i valgte 
infusjonspumper. Pasientforløpet 
 inkluderer bruk av teknologi for trygg-
het, mestring og avstandsoppfølging. 
Nytt i samhandlingen er at pasienter 
følges opp hjemme av Regionalt 
 Responssenter og sykepleiere i 
 kommunalt ambulant responsteam,  
i henhold til individuell behandlings-
plan hvor sykehuslege til enhver tid  
er medisinsk ansvarlig for pasienten. 

Organisering av det nye pasientfor-
løpet er komplekst, på tvers av instanser 
og ulike fagområder. Dette innebærer 
et stort behov for kunnskap om både 
pasienters, pårørendes og ansattes 
behov, felles problemforståelse, enga-
sjement og felles entusiasme. Tjeneste-
designmetodikk ble valgt som frem-
gangsmåte for å imøtegå disse behovene 
ved utvikling av tjenesteforløpet. Som 
tidligere nevnt er tjenestedesign, eller 
design thinking, en metodisk tilnærming 
for å utvikle innovative løsninger med 
utgangspunkt i reelle brukerbehov, 
hvor samskapende prosesser bidrar til 
løsninger som kan integreres i tjenest-
ene og samtidig gir brukerne bedre 
mulighet til å mestre eget liv og helse.

I hjemmesykehus prosjektet har  
det lyktes å sette sammen en prosjekt-
organisering som fasiliteter for reell 
samskaping mellom aktørene. Ansatte 
fra de fem likeverdige partene i pro-
sjektet utgjør arbeidsgruppen som 
møtes ukentlig for å sikre felles forstå-
else og fremdrift av utviklingsarbeidet. 
Alle deltakere er likeverdige partnere 
og har komplementære ferdigheter og 
erfaringer for å kunne utvikle bruker-
vennlige, bærekraftige og gjennomfør-
bare tjenester. Sykepleiere fra sykehus 
og kommune, leger, smittevernansvar-
lig, IT- ansvarlige, EPJ-ansvarlige, 
teknikere, klinisk farmasøyt, tjeneste-
designere, innovasjonsrådgivere og 
forskere er representert for å sikre 
ivaretakelse av forskjellig kompetanse, 
ulike perspektiver og erfaringer. Utvik-
ling av den nye løsningen er utformet  
i tett samarbeid med tjenesteyterne fra 
alle berørte instanser, og dette har 
trolig vært en avgjørende faktor for å 
designe en kvalitativ god løsning som 
ikke ville vært oppnåelig uten deltakelse 

Figur 2: Figuren illustrerer den funksjonelle organiseringen ved HIS. FoUI danner grunnla-
get for aktiviteten innenfor satsningsområdene og hvor den er drevet av behov og hvor 
kunnskap og brukermedvirkning står sentralt.
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Figur 3: Utvikling av nytt tjenesteforløp i 
samhandlingsprosjektet hjemmesykehus 
med milepeler frem til i dag og målset-
ninger for videre prosjektperiode
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av alle parter. Samskapingsprosessen 
har realisert en bred følelse av eierskap 
og felles forståelse av brukerbehovene, 
og ikke minst at tjenesten blir gjen-
nomførbar og bærekraftig i normal 
drift.

Aksjon og forskning skjer hånd i 
hånd i dette prosjektet; aksjonsdelen 
gjennomføres for å utvikle, pilotere og 
implementere den nye hjemmesyke-
hus-modellen, og praksisnær forskning 
evaluerer prosessen ved å beskrive og 
analysere det som foregår og hva som 
kommer ut av det. Denne nye kunn-
skapen skaper grunnlaget for fort-
løpende refleksjon og læring, som igjen 
bidrar til justering og forbedring av 
modellen. En slik iterativ tilnærming 
vil bidra til at den nye modellen er 
integrert i tjenestene ved prosjektslutt. 

MinT2D
Prosjektet Min T2D søker å utvikle  
en ny helhetlig, pasientsentrert tjen-
estemodell for personer med type 2 
diabetes (T2D). Diabetes, som er en  
av de hyppigste forekommende folke-
sykdommene og ofte forbundet med 
langvarige sykdomsforløp, bidrar til  
et betydelig press på første- og andre-
linjetjenesten hva gjelder diagnosti-
sering, behandling, medisinering, 
 rehabilitering og oppfølging. Det at 
diabetes ofte er forbundet med lang-
varige sykdomsforløp kan bidra til 
relativt store kostnader både for helse-
vesenet og samfunnet. Samtidig på-
hviler det individet selv et ansvar  
om kunnskap om egen sykdom, 
 egenmestring og egenbehandling  
hvor god veiledning, opplæring og 
oppfølging er en forutsetning for å 
 bygge helsekompetansen hos borgerne. 

Med utgangspunkt i spørsmålet 
«Hva er viktig for deg?» søker prosjektet 
å skape en samhandling mellom 
forskningsmiljø, kommune-, spesialist-
helsetjeneste og frivilligheten. Ved 
hjelp av kompetansedeling, forsk-
ningsmetodikk og tjenestedesign vil 
samarbeidet kunne lede til utvikling  
og implementering av en ny tjeneste-
modell. Samtidig tilpasser og anvender 
prosjektet forskningsresultater fra 
laboratoriet direkte inn i tjenesten og 
utviklingen av den. Ved bruk av per-

sonsentrerte og tilpassede tiltak som 
fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi, 
kunnskapsbygging, mental helse og 
motivasjon ønsker prosjektet på lengre 
sikt å bidra til livsstilsendring og fore-
bygging av sekundærlidelser hos borg-
ere med T2D. Tjenesteutviklingen og 
testingen følges av en intervensjons-
studie for å måle og evaluere effekter 
av de tilpassede tiltakene.

Foruten litteraturstudier, fag- og 
ekspertbidrag ble det i tidlig fase be-
nyttet metoder fra tjenestedesign i 
 prosjektprosessen. Prosjektet har 
 benyttet samskapende workshop og 
dybdeintervju som brukersentrerte 
metoder i innsiktsfasen, og nytte-
verdien har vært stor. Intervju med 
type 2 diabetikere har gitt uvurderlig 
innsikt fra førstehåndsbrukerne og har 
avdekket behov som på flere måter har 
tvunget oss til å tenke nytt. Gjennom-
førte arbeidsmøter med medarbeidere 
i tjenestene gav verdi langt utover 
innspill og nye ideer. Den har gitt 
 deltakerne et felles eierskap til pro-
sjektet og vekket et engasjement som 
gjør at samtlige deltakere ønsker å 
bidra videre.

Innsiktsfasen vil danne grunnlag for 
justering av prototypen og ytterligere 
testing, før tjenestemodellen er til-
strekkelig utviklet for bruk og gjen-
nomføring av intervensjonsstudien. 
Studien tar sikte på å inkludere rundt 
60 deltakere, dette vil danne et grunn-
lag for videre utvikling av tjeneste-
modellen og målrettede tilpassede 
tiltak, med målsetting om overføring  
til drift i løpet av 2021.  •
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som erstatning for glemt dose. Behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall: Ved behandlingsoppstart 
ved akutt DVT eller LE: 15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig ved fortsatt behandling/
forebygging av tilbakefall. For å lette overgangen fra dosering med 15 mg til 20 mg etter dag 21, finnes en 4 ukers 
startpakning. Kort behandlingsvarighet (> 3 måneder) bør vurderes ved DVT eller LE fremkalt av alvorlige forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig stor operasjon eller traume). Lengre behandlingsvarighet bør vurderes ved DVT eller LE som 
ikke har sammenheng med alvorlige, forbigående risikofaktorer, DVT eller LE uten utløsende faktorer, eller en historie 
med tilbakefall. Når forlenget forebygging (etter fullføring av > 6 måneders behandling for DVT eller LE) er indisert, 
anbefales 10 mg 1 gang daglig. Ved høy risiko for tilbakefall, f.eks. ved kompliserte komorbiditeter eller tidligere utvik-
ling av tilbakefall ved forlenget forebyggende behandling med 10 mg 1 gang daglig, bør 20 mg 1 gang daglig vurderes. 
Behandlingsvarighet og dosering bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytte og blødningsrisiko. Glemt dose: 
I fasen med 15 mg 2 ganger daglig (dag 1–21), bør glemt dose tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2 
tabletter med 15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes som anbefalt med 15 mg 2 ganger daglig. I fasen 
med dosering 1 gang daglig bør glemt dose tas umiddelbart, og neste dag fortsettes med 1 daglig dose. Dobbel dose 
skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. Overgang fra/til andre antikoagulanter: 
Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til rivaroksaban: Ved forebyggende behandling av slag og systemisk emboli 
bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 3,0. Ved behandling av DVT, LE og forebyggende 
behandling av tilbakefall bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 2,5. INR skal ikke brukes til 
å måle antikoagulerende aktivitet for rivaroksaban. Kan gi økt INR-verdi etter rivaroksabaninntak. Overgang fra rivarok-
saban til VKA: Utilstrekkelig antikoagulering kan oppstå. Vedvarende tilstrekkelig antikoagulering bør sikres ved enhver 
overføring til alternativ antikoagulant. Rivaroksaban kan bidra til økt INR. Ved overgang fra rivaroksaban til VKA, bør 
VKA gis samtidig inntil INR ≥ 2,0. De første 2 dagene i overgangsperioden bør standard initiell VKA-dosering benyttes, 
deretter dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både rivaroksaban og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24 
timer siden forrige dose, men før neste dose med rivaroksaban. Så snart rivaroksaban er seponert, kan pålitelig INR-te-
sting tidligst utføres 24 timer etter siste dose. Overgang fra parenterale antikoagulanter til rivaroksaban: Hos pasienter 
som samtidig får parenteral antikoagulant, seponeres antikoagulanten og rivaroksaban gis 0–2 timer før neste plan-
lagte dose av det parenterale legemidlet (f.eks. lavmolekylært heparin) skulle vært gitt, eller når et kontinuerlig admi-
nistrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin). Overgang fra rivaroksaban til paren-
terale antikoagulanter: 1. dose med parenteral antikoagulant gis når neste dose med rivaroksaban skulle vært gitt. 
Konvertering: Tabletter 15 mg og 20 mg:  Rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for konvertering. Ved 
transøsofageal ekkokardiografiveiledet konvertering hos pasienter som tidligere ikke er behandlet med antikoagulan-
ter, skal rivaroksabanbehandling igangsettes > 4 timer før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulering. Før 
konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt iht. forskrivning. Beslutning om initiering og varighet 
av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling for pasienter som gjennomgår 
konvertering. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: 
Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyre-
funksjon) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤ 12 måneder. Glemt dose: Se anbefaling for hver indikasjon angitt ovenfor. Spe-
sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl < 15 ml/minutt anbefales ikke. Moderat eller 
alvorlig (CrCl på hhv. 30–49 ml/minutt eller 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon:

Forebygging av 
slag og systemisk 
emboli

15 mg 1 gang daglig

Behandling av DVT, 
LE og forebygging 
av tilbakefall

15 mg 2 ganger daglig i de 3 første ukene. Deretter 20 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon fra 
20 mg til 15 mg 1 gang daglig skal vurderes dersom blødningsrisiko antas å være høyere 
enn risiko for tilbakefall. Bruk av 15 mg er basert på farmakokinetisk modellering og er ikke 
undersøkt ved disse kliniske forholdene. Når anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig, er ingen 
dosejustering nødvendig.

Ingen dosejustering ved lett (CrCl 50–80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom eller forebygging av VTE etter 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Barn og ungdom < 18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. 
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges hele. Kan ev. knuses og blandes med vann eller eple-
puré umiddelbart før bruk. Knust tablett kan også gis via magesonde med litt vann, etter forsikring om at magesonde er 
riktig plassert. Magesonde bør etterpå skylles med vann. Tabletter 2,5 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg: Tas 
med eller uten mat. Tabletter 15 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddelbart 
etter administrering av knust tablett. Tabletter 20 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilfø-
res umiddelbart etter administrering av knust tablett. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv 
klinisk signifikant blødning. Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Kan 
omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy blødningsrisiko, 
nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, 
kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøs misdannelse eller vaskulær aneurisme eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert hepa-
rin, lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), orale antikoagulanter 
(warfarin, dabigatraneteksilat, apiksaban etc.), unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert 
heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med koagulopati og 
klinisk relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. 2,5 mg: Samtidig 
behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA. Samtidig behandling 
av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste 
måned. Forsiktighetsregler: Klinisk overvåkning av antikoagulasjon anbefales i hele behandlingsperioden. Nedsatt 
nyrefunksjon: Se Dosering. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for tegn på blødning. Brukes med forsiktig-
het ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, 
gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) 
og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg 
til klinisk overvåkning kan hemoglobin-/hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger og fastslå klinisk 
relevans av synlige blødninger. Ved økt blødningsrisiko må pasienten overvåkes nøye mhp. symptomer på blødnings-
komplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. Ved forebygging av VTE etter elektiv hofte-eller kneprotesekirurgi kan 
dette gjøres ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye observasjon av operasjonssår med ev. drenasje, og regelmessig 
hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes for å lokalisere blødning. Blødnings-
risiko kan øke med økende alder. Anbefales ikke ved økt blødningsrisiko som kongenitale eller ervervede blødningsfor-
styrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon, annen gastrointestinal sykdom utenom aktiv ulcerasjon som 
potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (f.eks. inflammatorisk tarmsykdom, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal 
reflukssykdom), vaskulær retinopati og bronkiektasi eller tidligere blødning i lungene. Rutinemessig overvåkning av 
eksponering kreves ikke, men rivaroksabannivå målt vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester kan være nyttig 
ved kliniske avgjørelser, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Pasienter med kunstige klaffer: Skal ikke brukes som 
tromboseprofylakse ved nylig utført kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVR). Bruk anbefales ikke til pasienter 
med kunstige hjerteklaffer pga. manglende data. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Bruk anbefales ikke hos pasien-
ter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus 
antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbake vendende trombotiske hendelser. Spinal-/epiduralanestesi eller -punksjon: Risiko for utvik-
ling av epiduralt eller spinalt hematom, som kan gi langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spi-
nal-/epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av inneliggende 
epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen eller ved traumatisk eller ved gjentatt epidural- 
eller spinalpunksjon. Pasienten må overvåkes hyppig mht. symptomer på nedsatt nevrologisk funksjon (f.eks. nummen-
het eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig ved nevrologisk 
utfall. Før nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte pasienter og hos pasienter som skal 
antikoaguleres for tromboseprofylakse. Se spesifikk indikasjon for anbefalt tid for fjerning av kateter. Invasiv prosedyre/
kirurgisk inngrep: Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep som ikke er elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi bør behandling avbrytes minst 24 timer (12 timer ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koro-
narsyndrom) før inngrepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. Dersom inngrepet ikke kan utsettes, 
skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart som 
mulig etter invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemostase er 
etablert, noe som bestemmes av behandlende lege. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syn-
drom/toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom) er 
sett. De fleste tilfellene oppstår i de første behandlingsukene. Rivaroksaban bør seponeres umiddelbart ved tegn på 
alvorlig hudutslett (f.eks. utslett som sprer seg, hissig utslett og/eller blemmer), eller andre tegn på overfølsomhet som 
oppstår sammen med lesjoner på slimhinnene. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med inn-
setting av stent: Data vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Data vedrørende effekt er begrenset. Data er ikke tilgjengelig 
ved slag/TIA i anamnesen. Spesielt for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Effekt og sikkerhet 
ved bruk til pasienter som gjennomgår hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt. For å redusere mulig blødningsrisiko ved 
nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon 
helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Det bør gå > 18 timer etter siste dose før 
epiduralkateter fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering utset-
tes i 24 timer. Spesielt for forebygging av aterotrombotiske hendelser: Effekt og sikkerhet er undersøkt i kombinasjon 
med ASA og klopidogrel/tiklopidin ved akutt koronarsyndrom. Kombinasjon med andre platehemmende midler, f.eks. 
prasugrel eller tikagrelor, er ikke undersøkt og anbefales ikke. Dobbel platehemmende behandling er ikke undersøkt i 

kombinasjon med rivaroksaban 2,5 mg 2 ganger daglig ved koronarsykdom/perifer karsykdom. Blødninger i slimhinner 
(dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstru-
asjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammen med 1 eller 2 plate-
hemmende midler. Bruk sammen med dobbel platehemmende behandling ved kjent økt risiko for blødning, bør vurderes 
mot nytte av forebygging av aterotrombotiske hendelser. Ved samtidig behandling med ASA, eller ASA samt klopidogrel/
tiklopidin bør NSAID kun gis dersom nytte er større enn blødningsrisiko. Blødningsrisiko øker med alderen. Brukes med 
forsiktighet til eldre ≥ 75 år eller ved lav kroppsvekt (< 60 kg), samt ved koronar arteriesykdom med alvorlig symptoma-
tisk hjertesvikt. Ved elektiv kirurgi, der platehemmende effekt ikke er ønsket, skal platehemmere seponeres som anvist 
i SPC. Ingen klinisk erfaring med 2,5 mg sammen med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel eller tiklopidin 
ved nevroaksial intervensjon. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spi-
nalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for 
rivaroksaban er beregnet å være lav. Eksakt tidspunkt for tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient 
er ukjent. Platehemmere seponeres iht. SPC. Spesielt for forebygging av slag og systemisk emboli, behandling av DVT 
og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE: Anbefales ikke som alternativ til ufraksjonert heparin hos pasien-
ter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller lungeembolektomi, da sikkerhet 
og effekt ikke er fastslått. Ingen klinisk erfaring med 15 mg/20 mg rivaroksaban ved nevroaksial intervensjon. Eksakt 
tidspunkt for å oppnå tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. For å redusere mulig blød-
ningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller 
lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. For 10 mg bør det gå 
> 18 timer etter siste dose før epiduralkateter fjernes. For 15 mg og 20 mg bør det gå > 18 timer og > 26 timer etter siste 
dose, hos hhv. unge og eldre pasienter, før epiduralkateteret fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved 
traumatisk punksjon må administrering utsettes i 24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved galak-
toseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirk-
ninger som synkope og svimmelhet bør pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer viktige 
CYP-isoformer, som CYP3A4. Sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere som azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere kan 
øke AUC, Cmax og farmakodynamiske effekter av rivaroksaban, noe som kan gi økt blødningsrisiko. Samtidig behandling 
anbefales ikke. Sterke hemmere av bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes å øke plasmakon-
sentrasjonen av rivaroksaban i mindre grad. Interaksjoner med klaritromycin, erytromycin eller flukonazol er sannsyn-
ligvis ikke klinisk relevant hos de fleste pasienter, men kan potensielt være betydelig hos høyrisikopasienter. Legemidler 
som øker rivaroksabanplasmakonsentrasjon skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig adminis-
trering med dronedaron bør unngås pga. begrensede data. Etter samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkelt-
dose), er det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). 
Forsiktighet skal utvises ved samtidig behandling med andre antikoagulanter, pga. økt blødningsrisiko (se også Kontrain-
dikasjoner). Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen; NSAID, ASA, platehem-
mere eller SSRI og SNRI. Ved risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom kan profylaktisk behandling vurderes. Ved over-
gang fra warfarin (INR 2–3) til rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2–3) øker protrom-
bintid/INR (neoplastin) mer enn additivt, mens effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombin-
potensial (ETP) er additive. Ved behov for å teste farmakodynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan 
anti-faktor Xa-aktivitet, PiCT og HepTest brukes, da disse ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, 
viser alle tester (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å 
teste de farmakodynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for 
rivaroksaban (24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da denne testen påvirkes minimalt av rivaroksaban ved 
dette tidspunktet. Ingen farmakokinetisk interaksjon er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av sterke 
CYP3A4-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rivaroksaban, og samtidig bruk bør derfor unngås med min-
dre pasienten overvåkes nøye for symptomer på trombose. Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes 
som forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. 
Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Reproduksjonstoksiske effekter vist hos dyr. Kvinner i fertil alder bør unngå å bli gra-
vide under behandling. Amming: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling. 
Bivirkninger: Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthe-
moragisk anemi. Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av 
blødningen og/eller anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig 
arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjons-
blødninger kan øke og/eller bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, 
hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina 
pectoris kan oppstå som en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartment-
syndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evalu-
ering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive 
laboratorieparametre). Gastrointestinale: Gingivalblødning, blødning i gastrointestinaltractus (inkl. rektal blødning), 
gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. Hjerte/kar: Hypotensjon, hema-
tom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, ekkymose, kutan/subkutan blødning. 
Lever/galle: Forhøyede transaminaser. Luftveier: Epistaksis, hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter¹. 
Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hematuri og menoragi)², ned-
satt nyrefunksjon (inkl. økt kreatinin i blod). Skader/komplikasjoner: Blødning etter inngrep (inkl. postoperativ anemi og 
sårblødning), kontusjon, sårsekresjon¹. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Mindre vanlige (≥ 1/1000 til 
< 1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹. Gastrointestinale: Munntørrhet. Generelle: 
Malaise. Hjerte: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, allergisk reaksjon, allergisk ødem, angioø-
dem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, økt alkalisk fosfatase¹, økt bilirubinnivå, økt γ-GT1. Muskel-skjelettsystemet: 
Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Amylaseøkning¹, lipaseøkning, 
økt laktatdehydrogenase¹. Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000): Generelle: Lokalt ødem¹. Lever/galle: Gulsott, hepatitt (inkl. 
hepatocellulær skade), kolestase, økt konjugert bilirubin (med eller uten samtidig økt ALAT). Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Vaskulær pseudoaneurisme (sett med frekvens mindre vanlig ved forebygging 
av aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): Hud: DRESS, Stevens-John-
sons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyndrom sekundært 
til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig til å forårsake hypoper-
fusjon. For beskrivelse av enkelte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC. 1. Sett ved forebygging av VTE hos voksne 
som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 2. Menoragi er svært vanlig ved behandling av DVT, LE og fore-
bygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser 
> 600 mg uten blødningskomplikasjoner eller andre bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes 
maksimal effekt og ingen ytterligere økning i gjennomsnittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på ≥ 50 mg. 
Behandling: Medisinsk kull kan vurderes. Et spesifikt reverseringsmiddel (andeksanet alfa) er tilgjengelig (se SPC for 
andeksanet alfa). Ved blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra 
alvorlighetsgrad og lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk 
kompresjon (f.eks. ved alvorlig epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodyna-
misk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller 
blodplater. Dersom blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør administrering av enten et spesifikt reverse-
ringsmiddel for FXa-hemmere (andeksanet alfa), eller en spesifikk reverserende prokoagulant f.eks. protrombinkom-
plekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), vurderes. 
Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av r-FVIIa skal vurderes og titreres, avhengig 
av forbedringer i blødningsstatus. Avhengig av tilgjengelighet bør konsultasjon med koaguleringsekspert vurderes ved 
større blødninger. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy grad av plasmaproteinbinding. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger B01A F01 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: Tabletter, filmdrasjerte: 2,5 mg: 
56 stk. (kalenderpakn.) kr 735,90. 168 stk. (kalenderpakn.) kr 2 135,30. 100 × 1 stk. (endose) kr 1 285,70. 10 mg: 10 stk. 
(blister) kr 279,30. 30 stk. (blister) kr 765,40. 98 stk. (blister) kr 2 418,20. 100 stk. (endose) kr 2 466,80. 15 mg: 28 stk. 
(blister) kr 716,80. 42 stk. (blister) kr 1 057,10. 98 stk. (blister) kr 2 418,20. 100 × 1 stk. (endose) kr 2 466,80. 20 mg: 
28 stk. (blister) kr 716,80. 98 stk. (blister) kr 2 418,20. 100 × 1 stk. (endose) kr 2 566,80. Tabletter, filmdrasjerte i 
startpakning: 15 mg og 20 mg: 42 stk. à 15 mg + 7 stk. à 20 mg (blister) kr 1 227,20. Refusjon: 15 og 20 mg: 
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrie-
flimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, 
tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebyg-
ging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen 
spesifisert. 10 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av venøs tromboembolisme hos voksne pasienter som får 
innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: –20 (vilkår 136), K93, K94; ICD: –20 (vilkår 136), I26, 
I80, I82. Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 2,5 mg: Refusjonsberettiget 
bruk: Xarelto administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklo-
pidin, er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronar-
syndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. Refusjonskode: ICPC: K75, A89; ICD: I21, I22, Z95.5, Z95.8. 
Vilkår: Ingen spesifisert. Startpakning: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge-
emboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K93, K94; ICD: I26, I82. Vil-
kår: Ingen spesifisert. Sist endret: 05.11.2019. Basert på SPC  godkjent av SLV/EMA: 10/2019. www.bayer.no

▼  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.
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 Xarelto «Bayer AG»
Antitrombotisk middel, faktor Xa-hemmer. ATC-nr.: B01A F01

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 2,5 mg, resp. 
10 mg, 15 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg, 
15 mg og 20 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning 15 mg 
og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 15 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid 
(E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 2,5 mg: Administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller 
sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne 
etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. Administrert sammen 
med ASA, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronarsykdom eller symptomatisk 
perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser. 10 mg: Forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos 
voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli 
(LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se 
Forsiktighetsregler. 15 mg og 20 mg: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert 
atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mel-
litus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT 
og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. Dosering: Forebygging 
av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg skal det tas 1 

daglig dose med 75–100 mg ASA, eller 1 daglig dose med 75–100 mg ASA i tillegg til enten 1 daglig klopidogreldose 
på 75 mg eller 1 standard daglig tiklopidindose. Behandling bør evalueres regelmessig, og risiko for iskemiske hendel-
ser veies opp mot blødningsrisiko. Forlengelse av behandling > 12 måneder tilpasses individuelt, da erfaring < 24 
måneder er begrenset. Behandlingsoppstart så snart som mulig etter stabilisering av hendelsen med akutt koronar-
syndrom (inkl. revaskulariseringsprosedyrer), men tidligst 24 timer etter ankomst på sykehus og på tidspunktet paren-
teral antikoaguleringsterapi normalt seponeres. Ved akutt trombotisk hendelse/vaskulær prosedyre og behov for dob-
bel platehemmende behandling bør fortsatt behandling med 2,5 mg 2 ganger daglig vurderes, avhengig av type hen-
delse/prosedyre og platehemmende regime. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste fastsatte tidspunkt. 
Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av aterotrombotiske hendelser ved 
koronarsykdom eller symptomatisk perifer karsykdom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg skal det tas 1 dag-
lig dose med 75–100 mg ASA. Behandlingsvarighet bestemmes individuelt ut fra regelmessige vurderinger og risiko 
for trombotiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste fastsatte 
tidspunkt. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av VTE etter elektiv hofte- 
eller kneprotesekirurgi: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert 
hemostase. Behandlingsvarighet: Bestemmes av VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inngrep. Større hofteleddski-
rurgi: 5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 dag-
lig dose. Forebygging av slag og systemisk emboli: 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid 
forutsatt at fordeler ved forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas 
umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag 
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ASA = acetylsalicylsyre; RRR = relativ risikoreduksjon; ARR = absolutt risikoreduksjon; ISTH = Inter-
national Society on Thrombosis and Haemostasis; ARI = absolutt risikoøkning; HR = hazard ratio.

Referanser:  1. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and 
management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J 2019; 00:1–71. 2. Xarelto preparatomtale, 
avsnitt 5.1, opp datert 10/2019.  3. Connolly SJ, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Rivaroxaban with 
or without aspirin in patients with stable coronary artery disease: an international, randomised, 
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1

♦  Reduserer risiko for atero trombotiske hendel
ser hos pasienter med koronar arterie sykdom 
med høy risiko for iskemiske hendelser2

♦  Bedre reduksjon av effektmålet kardio
vaskulær  død, slag eller hjerte infarkt  
vs. ASA alene3 

RRR 

26 %
ARR 

1,4 %
p < 0,0001

For alvorlige blødninger (modifisert ISTH kriterier) var den observerte risikoen for 
Xarelto + ASA (n = 8 313) 3,2 % vs. ASA (n = 8 261) 1,9 % (HR 1,66, p < 0,0001)3

Ingen signifikant forskjell i dødelig blødning eller blødning i kritisk organ3

Xarelto® (rivaroksaban) 
vaskulær dose  
i tillegg til lavdose ASA

ASA

ASA lavdose 
75–100 mg ×1

Xarelto vaskulær dose 
2,5 mg ×2

Uthevet sikkerhetsinformasjon:
♦ Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med 

økt blødningsrisiko
♦ Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
♦ Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
♦ Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødnings komplikasjoner
♦ Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, 

forsiktighets regler, interaksjoner og bivirkninger

som erstatning for glemt dose. Behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall: Ved behandlingsoppstart 
ved akutt DVT eller LE: 15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig ved fortsatt behandling/
forebygging av tilbakefall. For å lette overgangen fra dosering med 15 mg til 20 mg etter dag 21, finnes en 4 ukers 
startpakning. Kort behandlingsvarighet (> 3 måneder) bør vurderes ved DVT eller LE fremkalt av alvorlige forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig stor operasjon eller traume). Lengre behandlingsvarighet bør vurderes ved DVT eller LE som 
ikke har sammenheng med alvorlige, forbigående risikofaktorer, DVT eller LE uten utløsende faktorer, eller en historie 
med tilbakefall. Når forlenget forebygging (etter fullføring av > 6 måneders behandling for DVT eller LE) er indisert, 
anbefales 10 mg 1 gang daglig. Ved høy risiko for tilbakefall, f.eks. ved kompliserte komorbiditeter eller tidligere utvik-
ling av tilbakefall ved forlenget forebyggende behandling med 10 mg 1 gang daglig, bør 20 mg 1 gang daglig vurderes. 
Behandlingsvarighet og dosering bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytte og blødningsrisiko. Glemt dose: 
I fasen med 15 mg 2 ganger daglig (dag 1–21), bør glemt dose tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2 
tabletter med 15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes som anbefalt med 15 mg 2 ganger daglig. I fasen 
med dosering 1 gang daglig bør glemt dose tas umiddelbart, og neste dag fortsettes med 1 daglig dose. Dobbel dose 
skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. Overgang fra/til andre antikoagulanter: 
Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til rivaroksaban: Ved forebyggende behandling av slag og systemisk emboli 
bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 3,0. Ved behandling av DVT, LE og forebyggende 
behandling av tilbakefall bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 2,5. INR skal ikke brukes til 
å måle antikoagulerende aktivitet for rivaroksaban. Kan gi økt INR-verdi etter rivaroksabaninntak. Overgang fra rivarok-
saban til VKA: Utilstrekkelig antikoagulering kan oppstå. Vedvarende tilstrekkelig antikoagulering bør sikres ved enhver 
overføring til alternativ antikoagulant. Rivaroksaban kan bidra til økt INR. Ved overgang fra rivaroksaban til VKA, bør 
VKA gis samtidig inntil INR ≥ 2,0. De første 2 dagene i overgangsperioden bør standard initiell VKA-dosering benyttes, 
deretter dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både rivaroksaban og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24 
timer siden forrige dose, men før neste dose med rivaroksaban. Så snart rivaroksaban er seponert, kan pålitelig INR-te-
sting tidligst utføres 24 timer etter siste dose. Overgang fra parenterale antikoagulanter til rivaroksaban: Hos pasienter 
som samtidig får parenteral antikoagulant, seponeres antikoagulanten og rivaroksaban gis 0–2 timer før neste plan-
lagte dose av det parenterale legemidlet (f.eks. lavmolekylært heparin) skulle vært gitt, eller når et kontinuerlig admi-
nistrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin). Overgang fra rivaroksaban til paren-
terale antikoagulanter: 1. dose med parenteral antikoagulant gis når neste dose med rivaroksaban skulle vært gitt. 
Konvertering: Tabletter 15 mg og 20 mg:  Rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for konvertering. Ved 
transøsofageal ekkokardiografiveiledet konvertering hos pasienter som tidligere ikke er behandlet med antikoagulan-
ter, skal rivaroksabanbehandling igangsettes > 4 timer før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulering. Før 
konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt iht. forskrivning. Beslutning om initiering og varighet 
av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling for pasienter som gjennomgår 
konvertering. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: 
Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyre-
funksjon) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤ 12 måneder. Glemt dose: Se anbefaling for hver indikasjon angitt ovenfor. Spe-
sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl < 15 ml/minutt anbefales ikke. Moderat eller 
alvorlig (CrCl på hhv. 30–49 ml/minutt eller 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon:

Forebygging av 
slag og systemisk 
emboli

15 mg 1 gang daglig

Behandling av DVT, 
LE og forebygging 
av tilbakefall

15 mg 2 ganger daglig i de 3 første ukene. Deretter 20 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon fra 
20 mg til 15 mg 1 gang daglig skal vurderes dersom blødningsrisiko antas å være høyere 
enn risiko for tilbakefall. Bruk av 15 mg er basert på farmakokinetisk modellering og er ikke 
undersøkt ved disse kliniske forholdene. Når anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig, er ingen 
dosejustering nødvendig.

Ingen dosejustering ved lett (CrCl 50–80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom eller forebygging av VTE etter 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Barn og ungdom < 18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. 
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges hele. Kan ev. knuses og blandes med vann eller eple-
puré umiddelbart før bruk. Knust tablett kan også gis via magesonde med litt vann, etter forsikring om at magesonde er 
riktig plassert. Magesonde bør etterpå skylles med vann. Tabletter 2,5 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg: Tas 
med eller uten mat. Tabletter 15 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddelbart 
etter administrering av knust tablett. Tabletter 20 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilfø-
res umiddelbart etter administrering av knust tablett. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv 
klinisk signifikant blødning. Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Kan 
omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy blødningsrisiko, 
nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, 
kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøs misdannelse eller vaskulær aneurisme eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert hepa-
rin, lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), orale antikoagulanter 
(warfarin, dabigatraneteksilat, apiksaban etc.), unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert 
heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med koagulopati og 
klinisk relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. 2,5 mg: Samtidig 
behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA. Samtidig behandling 
av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste 
måned. Forsiktighetsregler: Klinisk overvåkning av antikoagulasjon anbefales i hele behandlingsperioden. Nedsatt 
nyrefunksjon: Se Dosering. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for tegn på blødning. Brukes med forsiktig-
het ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, 
gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) 
og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg 
til klinisk overvåkning kan hemoglobin-/hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger og fastslå klinisk 
relevans av synlige blødninger. Ved økt blødningsrisiko må pasienten overvåkes nøye mhp. symptomer på blødnings-
komplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. Ved forebygging av VTE etter elektiv hofte-eller kneprotesekirurgi kan 
dette gjøres ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye observasjon av operasjonssår med ev. drenasje, og regelmessig 
hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes for å lokalisere blødning. Blødnings-
risiko kan øke med økende alder. Anbefales ikke ved økt blødningsrisiko som kongenitale eller ervervede blødningsfor-
styrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon, annen gastrointestinal sykdom utenom aktiv ulcerasjon som 
potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (f.eks. inflammatorisk tarmsykdom, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal 
reflukssykdom), vaskulær retinopati og bronkiektasi eller tidligere blødning i lungene. Rutinemessig overvåkning av 
eksponering kreves ikke, men rivaroksabannivå målt vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester kan være nyttig 
ved kliniske avgjørelser, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Pasienter med kunstige klaffer: Skal ikke brukes som 
tromboseprofylakse ved nylig utført kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVR). Bruk anbefales ikke til pasienter 
med kunstige hjerteklaffer pga. manglende data. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Bruk anbefales ikke hos pasien-
ter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus 
antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbake vendende trombotiske hendelser. Spinal-/epiduralanestesi eller -punksjon: Risiko for utvik-
ling av epiduralt eller spinalt hematom, som kan gi langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spi-
nal-/epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av inneliggende 
epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen eller ved traumatisk eller ved gjentatt epidural- 
eller spinalpunksjon. Pasienten må overvåkes hyppig mht. symptomer på nedsatt nevrologisk funksjon (f.eks. nummen-
het eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig ved nevrologisk 
utfall. Før nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte pasienter og hos pasienter som skal 
antikoaguleres for tromboseprofylakse. Se spesifikk indikasjon for anbefalt tid for fjerning av kateter. Invasiv prosedyre/
kirurgisk inngrep: Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep som ikke er elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi bør behandling avbrytes minst 24 timer (12 timer ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koro-
narsyndrom) før inngrepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. Dersom inngrepet ikke kan utsettes, 
skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart som 
mulig etter invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemostase er 
etablert, noe som bestemmes av behandlende lege. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syn-
drom/toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom) er 
sett. De fleste tilfellene oppstår i de første behandlingsukene. Rivaroksaban bør seponeres umiddelbart ved tegn på 
alvorlig hudutslett (f.eks. utslett som sprer seg, hissig utslett og/eller blemmer), eller andre tegn på overfølsomhet som 
oppstår sammen med lesjoner på slimhinnene. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med inn-
setting av stent: Data vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Data vedrørende effekt er begrenset. Data er ikke tilgjengelig 
ved slag/TIA i anamnesen. Spesielt for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Effekt og sikkerhet 
ved bruk til pasienter som gjennomgår hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt. For å redusere mulig blødningsrisiko ved 
nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon 
helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Det bør gå > 18 timer etter siste dose før 
epiduralkateter fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering utset-
tes i 24 timer. Spesielt for forebygging av aterotrombotiske hendelser: Effekt og sikkerhet er undersøkt i kombinasjon 
med ASA og klopidogrel/tiklopidin ved akutt koronarsyndrom. Kombinasjon med andre platehemmende midler, f.eks. 
prasugrel eller tikagrelor, er ikke undersøkt og anbefales ikke. Dobbel platehemmende behandling er ikke undersøkt i 

kombinasjon med rivaroksaban 2,5 mg 2 ganger daglig ved koronarsykdom/perifer karsykdom. Blødninger i slimhinner 
(dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstru-
asjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammen med 1 eller 2 plate-
hemmende midler. Bruk sammen med dobbel platehemmende behandling ved kjent økt risiko for blødning, bør vurderes 
mot nytte av forebygging av aterotrombotiske hendelser. Ved samtidig behandling med ASA, eller ASA samt klopidogrel/
tiklopidin bør NSAID kun gis dersom nytte er større enn blødningsrisiko. Blødningsrisiko øker med alderen. Brukes med 
forsiktighet til eldre ≥ 75 år eller ved lav kroppsvekt (< 60 kg), samt ved koronar arteriesykdom med alvorlig symptoma-
tisk hjertesvikt. Ved elektiv kirurgi, der platehemmende effekt ikke er ønsket, skal platehemmere seponeres som anvist 
i SPC. Ingen klinisk erfaring med 2,5 mg sammen med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel eller tiklopidin 
ved nevroaksial intervensjon. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spi-
nalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for 
rivaroksaban er beregnet å være lav. Eksakt tidspunkt for tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient 
er ukjent. Platehemmere seponeres iht. SPC. Spesielt for forebygging av slag og systemisk emboli, behandling av DVT 
og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE: Anbefales ikke som alternativ til ufraksjonert heparin hos pasien-
ter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller lungeembolektomi, da sikkerhet 
og effekt ikke er fastslått. Ingen klinisk erfaring med 15 mg/20 mg rivaroksaban ved nevroaksial intervensjon. Eksakt 
tidspunkt for å oppnå tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. For å redusere mulig blød-
ningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller 
lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. For 10 mg bør det gå 
> 18 timer etter siste dose før epiduralkateter fjernes. For 15 mg og 20 mg bør det gå > 18 timer og > 26 timer etter siste 
dose, hos hhv. unge og eldre pasienter, før epiduralkateteret fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved 
traumatisk punksjon må administrering utsettes i 24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved galak-
toseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirk-
ninger som synkope og svimmelhet bør pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer viktige 
CYP-isoformer, som CYP3A4. Sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere som azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere kan 
øke AUC, Cmax og farmakodynamiske effekter av rivaroksaban, noe som kan gi økt blødningsrisiko. Samtidig behandling 
anbefales ikke. Sterke hemmere av bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes å øke plasmakon-
sentrasjonen av rivaroksaban i mindre grad. Interaksjoner med klaritromycin, erytromycin eller flukonazol er sannsyn-
ligvis ikke klinisk relevant hos de fleste pasienter, men kan potensielt være betydelig hos høyrisikopasienter. Legemidler 
som øker rivaroksabanplasmakonsentrasjon skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig adminis-
trering med dronedaron bør unngås pga. begrensede data. Etter samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkelt-
dose), er det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). 
Forsiktighet skal utvises ved samtidig behandling med andre antikoagulanter, pga. økt blødningsrisiko (se også Kontrain-
dikasjoner). Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen; NSAID, ASA, platehem-
mere eller SSRI og SNRI. Ved risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom kan profylaktisk behandling vurderes. Ved over-
gang fra warfarin (INR 2–3) til rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2–3) øker protrom-
bintid/INR (neoplastin) mer enn additivt, mens effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombin-
potensial (ETP) er additive. Ved behov for å teste farmakodynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan 
anti-faktor Xa-aktivitet, PiCT og HepTest brukes, da disse ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, 
viser alle tester (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å 
teste de farmakodynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for 
rivaroksaban (24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da denne testen påvirkes minimalt av rivaroksaban ved 
dette tidspunktet. Ingen farmakokinetisk interaksjon er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av sterke 
CYP3A4-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rivaroksaban, og samtidig bruk bør derfor unngås med min-
dre pasienten overvåkes nøye for symptomer på trombose. Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes 
som forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. 
Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Reproduksjonstoksiske effekter vist hos dyr. Kvinner i fertil alder bør unngå å bli gra-
vide under behandling. Amming: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling. 
Bivirkninger: Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthe-
moragisk anemi. Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av 
blødningen og/eller anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig 
arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjons-
blødninger kan øke og/eller bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, 
hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina 
pectoris kan oppstå som en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartment-
syndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evalu-
ering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive 
laboratorieparametre). Gastrointestinale: Gingivalblødning, blødning i gastrointestinaltractus (inkl. rektal blødning), 
gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. Hjerte/kar: Hypotensjon, hema-
tom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, ekkymose, kutan/subkutan blødning. 
Lever/galle: Forhøyede transaminaser. Luftveier: Epistaksis, hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremiteter¹. 
Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hematuri og menoragi)², ned-
satt nyrefunksjon (inkl. økt kreatinin i blod). Skader/komplikasjoner: Blødning etter inngrep (inkl. postoperativ anemi og 
sårblødning), kontusjon, sårsekresjon¹. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Mindre vanlige (≥ 1/1000 til 
< 1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹. Gastrointestinale: Munntørrhet. Generelle: 
Malaise. Hjerte: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, allergisk reaksjon, allergisk ødem, angioø-
dem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, økt alkalisk fosfatase¹, økt bilirubinnivå, økt γ-GT1. Muskel-skjelettsystemet: 
Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Amylaseøkning¹, lipaseøkning, 
økt laktatdehydrogenase¹. Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000): Generelle: Lokalt ødem¹. Lever/galle: Gulsott, hepatitt (inkl. 
hepatocellulær skade), kolestase, økt konjugert bilirubin (med eller uten samtidig økt ALAT). Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Vaskulær pseudoaneurisme (sett med frekvens mindre vanlig ved forebygging 
av aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): Hud: DRESS, Stevens-John-
sons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyndrom sekundært 
til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig til å forårsake hypoper-
fusjon. For beskrivelse av enkelte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC. 1. Sett ved forebygging av VTE hos voksne 
som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 2. Menoragi er svært vanlig ved behandling av DVT, LE og fore-
bygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser 
> 600 mg uten blødningskomplikasjoner eller andre bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes 
maksimal effekt og ingen ytterligere økning i gjennomsnittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på ≥ 50 mg. 
Behandling: Medisinsk kull kan vurderes. Et spesifikt reverseringsmiddel (andeksanet alfa) er tilgjengelig (se SPC for 
andeksanet alfa). Ved blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra 
alvorlighetsgrad og lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk 
kompresjon (f.eks. ved alvorlig epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodyna-
misk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller 
blodplater. Dersom blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør administrering av enten et spesifikt reverse-
ringsmiddel for FXa-hemmere (andeksanet alfa), eller en spesifikk reverserende prokoagulant f.eks. protrombinkom-
plekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), vurderes. 
Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av r-FVIIa skal vurderes og titreres, avhengig 
av forbedringer i blødningsstatus. Avhengig av tilgjengelighet bør konsultasjon med koaguleringsekspert vurderes ved 
større blødninger. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy grad av plasmaproteinbinding. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger B01A F01 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: Tabletter, filmdrasjerte: 2,5 mg: 
56 stk. (kalenderpakn.) kr 735,90. 168 stk. (kalenderpakn.) kr 2 135,30. 100 × 1 stk. (endose) kr 1 285,70. 10 mg: 10 stk. 
(blister) kr 279,30. 30 stk. (blister) kr 765,40. 98 stk. (blister) kr 2 418,20. 100 stk. (endose) kr 2 466,80. 15 mg: 28 stk. 
(blister) kr 716,80. 42 stk. (blister) kr 1 057,10. 98 stk. (blister) kr 2 418,20. 100 × 1 stk. (endose) kr 2 466,80. 20 mg: 
28 stk. (blister) kr 716,80. 98 stk. (blister) kr 2 418,20. 100 × 1 stk. (endose) kr 2 566,80. Tabletter, filmdrasjerte i 
startpakning: 15 mg og 20 mg: 42 stk. à 15 mg + 7 stk. à 20 mg (blister) kr 1 227,20. Refusjon: 15 og 20 mg: 
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrie-
flimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, 
tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebyg-
ging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen 
spesifisert. 10 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av venøs tromboembolisme hos voksne pasienter som får 
innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: –20 (vilkår 136), K93, K94; ICD: –20 (vilkår 136), I26, 
I80, I82. Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 2,5 mg: Refusjonsberettiget 
bruk: Xarelto administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklo-
pidin, er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronar-
syndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. Refusjonskode: ICPC: K75, A89; ICD: I21, I22, Z95.5, Z95.8. 
Vilkår: Ingen spesifisert. Startpakning: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge-
emboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K93, K94; ICD: I26, I82. Vil-
kår: Ingen spesifisert. Sist endret: 05.11.2019. Basert på SPC  godkjent av SLV/EMA: 10/2019. www.bayer.no

▼  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.
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››

Ihvertfall hvis vi skal tro Marianne 
Larsson, direktør for ny industri og 

innovasjon i det regionale innovasjons-
selskapet Innovation Skåne i Sverige. 
Larsson er også prosjektleder for 
 HealthTech Nordic og har dermed god 
oversikt over hva som rører seg i den 
nordiske helseteknolgibransjen. 
 HealthTech Nordic er en gruppering 
av rundt 250 potensielle nordiske 
start-ups innen helseteknologi.

Larsson mener at det nordiske 
 markedet nok er ledende i dette bildet, 
men at det sannsynligvis går for sakte.  
Hun var den første foredragsholderen 
på demonstrasjonsdagen.

Det var rundt 60 selskap som utstilte 
på demonstrasjonsdagen, og rundt 200 
deltakere både fra inn og utland. Også 
noe helsepersonell deltok. Helsedeparte - 
mentet glimret imidlertid med sitt 
fravær, til tross for å ha blitt invitert. 

For helseteknologi ser nå ut til å  
gå gjennom den samme disruptive 
endringen som underholdningsindus-
trien der Internet og IOT har forandret 
bransjen helt. Det samme er nå i ferd 
med å skje innen helse, pleie og når det 
gjelder livskvalitet, ifølge Marianne 
Larsson.

- Det gjør det mulig for oss å gjøre 
dobbelt så mye med de samme ressurs-
ene, men med bedre kvalitet for folk 
over hele verden. Teknologier som 
Internet og sensorer kan bli distribuert 
globalt til en lav kostnad. Det blir en 
slags demokratisering av helse, sier 
Larsson.

Må jobbe sammen
I HealthTech Nordic er flesteparten av 
selskapene, hele 60% allerede tilstede  
i markedet på en eller annen måte, og 
30% er på det internasjonale markedet. 
Tilsammen har disse selskapene 
100.000 betalende kunder, opplyser  
hun.                                                                                     

- Norden må jobbe sammen fordi de 
enkelte landene er for små til å utvikle 
slike løsninger alene, sier hun.

Larsson forteller at flere studier 
viser at når man foretar fjernkontroll 
eller fjernovervåkning av kronisk  
syke pasienter, også kalt avstandsover-
våkning, får man et bedre beslutnings-
grunnlag som kan hjelpe spesialsyke-
pleieren eller spesiallegen til å ta vare 
på pasienter som faktisk trenger dem, 
og ikke fordi de tilfeldigvis har time. 
Slik kan sykehusinnleggelse bli redu-
sert med mellom 40 og 60 prosent. 
Pasientene vil naturligvis være svært 
glade for en slik utvikling. 

Vil ha mer teknologi
Her hjemme er Cecilie Løken teknologi - 
direktør i Vestre Viken. Hun startet i 
rollen for litt mer enn et år siden, og 
var den første i helseforetaket til å få 
den tittelen. Også Løken holdt en av 
innleggene på demonstrasjonsdagen.

- Vestre Viken er en av de største 
helseforetakene i landet og vi leverer 
spesialiserte helsetjenester til rundt  
en halv million mennesker. Helsefore-
taket har ansvaret for fire sykehus,  
sier hun.

Som en del av å bli kjent med den 
nye jobben, hadde Løken «sommer-
jobb» i ulike deler av helseforetaket. 
En aha-opplevelse hun fikk var at 
fax-maskinen fortsatt er i bruk i 
 helseforetaket.

- Vi bruker alle masse teknologi i 
privatlivet, så hvorfor er det ikke her, 
spurte hun raskt etter å ha startet i 
jobben. Det førte til at det ble satt 
sammen en gruppe i helseforetaket 
som skulle identifisere prioriteringene, 
og hva var det som hastet mest å få på 
plass. Det endte opp med at Vestre 
Viken identifiserte seks prioriterte 
utviklingsområder innenfor teknologi. 
Noe av det første de ble enige om var å 
utnytte den teknologien som allerede 
eksisterte for å få bedre helsetjenester, 
noe som viste seg å ikke være en enkel 
oppgave.

- Det er vanskelig og vi jobber med 
det, sier Løken. 

Hun legger også vekt på at helsefore-
taket må kunne tilby standardiserte 
løsninger.

Det skal forøvrig bygges et nytt syke-
hus i Vestre Viken der målet er at løs-

Norden leder an innen helseteknologi, 
men mye går for sakte

Norway Health Tech, Innolabs og Health Tech Norway organiserte i midten  
av september en demonstrasjonsdag der start-up selskaper innen helse-
teknologi og avstandsoppfølging var tilstede. Den gode nyheten er at Norden 
ser ut til lede an innen helseteknologifeltet, men fortsatt går mye for sakte.

Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist

       «Norden må jobbe 
sammen fordi de enkelte 
   landene er for små  
     til å utvikle slike 
          løsninger alene»
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ningene skal være så teknologiske som 
mulig, men utfordringen er å vite hvilke 
teknologiske løsninger som vil kunne 
være aktuelle i for eksempel 2025, og å 
forberede seg på 5G før det er på plass.

For å få dette til vil det være viktig å 
samarbeide både med andre helsefore-
tak, akademia og forskere, men også 
med private tjenestetilbydere.

- Dette er mulig, men litt mer krevende 
i det offentlige på grunn av anbuds-
reglene, sier Løken.

Kan være hjemme
Når det gjelder avstandsoppfølging, 
påpeker Løken at på et sykehus er det 
snakk om spesialisthelsetjenester. Det 
handler ofte om møte mellom lege og 
pasient. Når en pasient har en konsulta- 
sjon med legen får de en time med legen, 
setter de seg på et venterom og når pasi-
enten kommer inn ser legen på bildene 
og avgjør om det er nødvendig med en 
ny konsultasjon om tre eller seks måne-
der. Men spørsmålet er om pasienten 
trenger å være fysisk tilstede på et slikt 
møte. Og hva om pasienten har tre timer 
til og fra hjemmet sitt til sykehuset?

- Vi tror at i mange situasjoner er det 
ikke nødvendig for pasienten å dra til 
sykehuset. Avstandsoppfølging for oss 
er å levere helsetjenester nærmere der 
pasienten er, sier Løken.

Hun minner om at det er noen for-
skjeller mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten her.

De fleste ønsker jo å bli operert på en 
sykehus, men kanskje oppfølgingen i 
større grad kunne gjøres hjemme? 
Kanskje det er mulig at pasienten kan 
få den hjelpen de trenger ved at for 
eksempel spesialistoppfølgingen kan 

tas hos fastlegen eller i kommunen, 
spør hun. 

Men det at så mange aktører potensielt 
er involvert kan også gjøre valget av 
teknologi mer komplisert. Skal man for 
eksempel bruke en ipad for å gjøre 
oppfølgingen, og hvem er isåfall an-
svarlig for ipaden? Vil det da være 
kommunen eller sykehuset og hvem 
skal pasienten ringe til når ipaden ikke 
virker? Eller bør det heller brukes 
videolink fra fastlegen eller til syke-
huset direkte? Dette er spørsmål det 
ikke finnes noen åpenbare svar på, og 
som de jobber med i Vestre Viken.

Må ville ha det
Løken mener at de prosjektene som ser 
ut til å lykkes på dette feltet er drevet 
frem av noen som virkelig vil ha det. 
Prosjektene er gjerne eid av helsetjen-
esten som trenger effektene et slikt 
prosjekt kan gi, de er ikke initiert av 
IT-avdelingen.

- Vi må fokusere på hva slags effekt et 
prosjekt gir til helsetjenesten, ikke at det 
er ny teknologi, ikke at det er veldig 
popu lært, men hva det faktisk kan gjøre 
for pasientene, sier Løken. Hun tar også 
til ordet for at det må bli flere multidisi-
plinære team, og at vi må bevege oss bort 
fra silo-tankegangen. Det er også veldig 
viktig å tenke på den tekniske arkitektu-
ren. Ofte er det et problem at ulike tek-
niske løsninger ikke «snakker sammen» 
og dermed ikke virker ordentlig.

For å få alt dette til mener Cecilie 
Løken at det er viktig med stå-på vilje 
og en erkjennelse av at det vil ta tid å få 
til nye løsninger. 

Teknologidirektør Cecilie Løken i Vestre Viken HF mener at de prosjektene som er vellykket 
er drevet frem av noen som virkelig vil ha dem og der prosjektene er eid av helsetjenesten. 
(Foto Caroline M. Svendsen)

     «Vi må fokusere på 
  hva slags effekt et  
      prosjekt gir til 
helsetjen esten, ikke at 
   det er ny teknologi, 
ikke at det er veldig 
     populært, men hva det 
faktisk kan gjøre for 
             pasientene»

     «Vi tror at i mange 
 situasjoner er det ikke 
 nødvendig for pasienten 
    å dra til sykehuset.  
 Avstandsoppfølging  
     for oss er å levere  
helsetjenester nærmere 
        der pasienten er»
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Det svenske selskapet står bak 
teknologien som består av et lite 

apparat som ser ut som et armbåndsur, og 
en node som kan plugges inn i en stikk- 
kontakt i for eksempel pasientens hjem. 

Armbåndsuret måler pasientens 
bevegelser hele tiden mens de har det 
på seg. Det lagrer informasjonen konti-
nuerlig i skyen, og sender informasjonen 
til helsepersonell via en app. Dataene 
blir også kontinuerlig analysert ved 
hjelp av kunstig intelligens. Dermed 
blir det lettere å se avvikende mønster. 
Foreløpig er apparatet i bruk i seks 
svenske sykehjem, og neste steg er at 
det skal installeres i hjemmet til pasi-
enten slik at de kan dra hjem tidligere 
enn ellers, og fortsatt bli fulgt opp ved 
behov av helsepersonell i kommunen. 
Apparatene vil også på sikt kunne 
brukes på sykehus.

- Armbåndsuret vil sende ut et varsel 
til helsepersonellet, hvis dataene viser 

avvik fra det som er normalt for pasien-
ten, forteller Jennifer Ivstam, business 
development manager i Nectarine 
Health.

Overlegen møter henne i utstillings-
området som er en del av Healthcare 
Demo Day. Flere andre tilbydere av 
utstyr til avstandsoppfølging var også 
blant utstillere på to-dagskonferansen.

Får mer privatliv
Ivstam forklarer at selskapets teknologi 
gjør at pasienter kan få hjelp med en 
gang om de faller uten at helsepersonell 
stadig må gå inn og se til dem, for eks-
empel når de sover. Det gjør at pasient-
ene føler seg mer opplagte, og at de har 
et privatliv uten stadige avbrytelser, 
mens de samtidig blir passet på av 
helsepersonell på avstand. Målet er at 
pasientene ikke lenger skal behøve å 
oppholde seg på sykehuset eller syke-
hjem, men kunne dra hjem til sin egen 

bolig og fortsatt føle seg trygge på å få 
hjelp.

- Apparatene kan varsle hvis personen 
ikke beveger seg normalt eller sover 
mer. Da kan legen tilkalles, forklarer 
hun.

Jennifer Ivstam forteller at målet 
også er at spesialistleger kan bli mer 
produktive ved at de tilkalles kun når 
det er et behov, og når dataene eller 
bevegelsesmønstre til pasienten viser 
at noe ikke er normalt. Slik kan be-
handlingen bli mer målrettet.

Jennifer Ivstam forklarer at de nå er 
på utkikk etter pasienter og sykehus 
som ønsker å bruke apparatet enten 
mens de er innlagt eller hjemme. I 
Sverige har Nectarine Health 35 ansatte, 
og nå vil selskapet også komme seg inn 
i det norske markedet. 

- Vi ønsker gjerne å komme i kontakt 
med interessenter i Norge, sier hun.

Armbåndsur passer på pasienten
Nå kan et armbåndsur bidra til at en pasient kan dra hjem tidligere fra sykehus eller sykehjem 
og fortsatt bli passet på, takket være svenske Nectarine Health. 

›› Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist

Jennifer Ivstam er business development 
manager i svenske Nectarine Health. Sel-
skapet har 35 ansatte i Sverige, men ønsker 
nå å komme seg inn i det norske markedet.
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›› Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist

- Dette skjer ved at vi integrerer flere 
tekniske plattformer slik at nevrologer, 
fysioterapeuter og annet helsepersonell 
kan lese av pasientens resultater, sier 
Sebastian Mansow-Model til Over-
legen da vi treffer han og produktsjef 
Katharina Schmidt på Healthcare 
Demo Day.

Det er Sebastian Mansow-Model 
som er medgrunder av selskapet som 
har eksistert siden 2012, og holder til i 
Berlin. Han er selv medisinsk informa-
tiker, mens medgrunderen er utdannet 
innen nevrovitenskap. Prosjektet be-
gynte som en pilotstudie mens de gikk 
på universitetet. I 2014 fikk selskapet 
finansiering til å kunne utvikle det 
fysiske måleutstyret.

Kort fortalt går systemet ut på et 
kamera som festes til en slags tralle  
og som kan ta bilder av pasientens 
bevegelser og analysere dataene ved 
hjelp av 3D-sensorer. Rådata legges 
opp på en datamodell av kroppen ved 
hjelp av algoritmer, slik at bevegelsene 
skal ligne mest mulig på bevegelsene 
til et menneske, og dermed gjøre det 
lettere å analysere. 

Bevegelser kan tolkes
Slik kan spesifikke bevegelser og 
endringer eller feilstillinger analyseres 
og tolkes. Informasjonen blir så sendt 
tilbake til nevrologen eller annet 
 helsepersonell som behandler 
 pasienten. 

Systemet kan både brukes i et labo-
ratorium som en del av et forsknings-

prosjekt eller på sikt på legekontor, 
sykehus eller hjemme hos pasientene. 
Det vil bety at nevrologer vil kunne 
danne seg et bilde av pasientens 
 sykdomsforløp uten at pasienten alltid 
trenger å være fysisk tilstede.

- Det vil kunne redusere sykehus-
besøkene, for eksempel gjelder det  
for Parkinsons sykdom der symptom-
ene ofte er komplekse og symptomene 
og medisineringen endrer seg raskt.  
Da er et scenario at målinger kan fore-

tas daglig ved hjelp av dette utstyret  
og pasienten kan være hjemme. Det  
er mye bedre, sier Mansow-Model. 
Han minner om at det kan være ut-
fordrende for pasientene å måtte dra  
på sykehuset hvis de har kommet langt 
i sykdomsforløpet med for eksempel 
Parkinsons. Men teknologien kan  
også brukes ved andre sykdommer  
som MS, slag, og flere nevrologiske 
tilstander.

Foreløpig er selskapets teknologi 
kun tilgjengelig i Tyskland.

- Vi regner med at den vil være til-
gjengelig på det internasjonale marke-
det innen utgangen av 2020. forteller 
Sebastian Mansow-Model.

- Men teknologien er allerede i bruk 
i forbindelse med studier i Tyskland, 
Japan og Italia, avslutter han.  •

Sebastian Mansow-Model er medgrunder av det tyske selskapet Motognosis. Her er han 
avbildet med produktsjef Katharina Schmidt. De håper teknologien vil være tilgjengelig 
internasjonalt innen utgangen av 2020. Foto: Caroline M. Svendsen

Måler pasientens motorikk
Det tyske selskapet Motognosis utvikler teknologi som kan måle pasientens motorikk,  
og sende beskjed til nevrologen om utviklingen, uten at de behøver å komme til sykehuset.

      «Kort fortalt går systemet ut på et kamera 
som festes til en slags tralle og som kan ta bilder 
      av pasientens bevegelser og analysere dataene 
                    ved hjelp av 3D-sensorer»

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
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 18.10.2018) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†#

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD
0,5 mg én gang pr uke

eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig 
≥1/100 til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av 
kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for 
hypoglykemi. Vurder dosereduksjon av SU/insulin ved oppstart.
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.

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ikke nødvendig med dosejustering 

Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år
Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV
Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 

Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/
ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn 
inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller 
kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner 
som ble undersøkt. Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke 
for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, 
kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea 
eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Ved oppstart av behandling med semaglutid i kombinasjon med sulfonylurea 
eller insulin, kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av blodglukose for å justere dosen av sulfonylurea eller insulin, dette for å redusere risikoen for hypoglykemi. 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. 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: Kvalme, diaré. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, magesmerte, abdominal distensjon, forstoppelse, dyspepsi, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, eruktasjon, flatulens. Lever/galle: Gallesten. Nevrologiske: 
Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt lipase, økt amylase, vekttap. Øye: Komplikasjoner av diabetisk retinopati. 
Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Nevrologiske: Dysgeusi. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. 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. 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 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: A10B  J06_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: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per August 2019.
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Spesialiteten thorakskirurgi er  
et eksempel, før 1960 var thoraks-

kirurgi nesten utelukkende lungekirurgi 
og karkirurgien var i sin spede begyn-
nelse. Etter utviklingen av hjertelunge-
maskinen i 1953, ble operasjoner på 
hjertet noen av de vanligste operasjon-
ene i verden. I 2004 ble det utførte 
4300 operasjoner bare for behandling 
av tette kransarterier i Norge. Samtidig 
utviklet den intervensjonsradiologiske 
behandlingen seg og ble den dominer-
ende behandlingsformen. I 2017 var 
antallet operasjoner for tette krans-
arterier falt til ca 1200, mens det ble 
utført over 12000 intervensjoner. 
 Intervensjonene ble gjort hovedsakelig 
at kardiologer. Utskifting av hjerte-
ventiler ved hjelp av intervensjons-
teknikk har hatt en dramatisk utvikling 
siden innføringen i Norge i 2008, noe 
som vil redusere behovet for åpen 
hjertekirurgi ytterligere og øke antallet 
pasienter som behandles intervensjons - 
radiologisk. Som følge av denne utvik-
lingen la Feiring ned sin hjertekirurgiske 
virksomhet i 2018. Eksemplene på at 
bildeveiledet behandling blir den 
 vanligste metoden, gjelder mange 
 spesialområder.

Den teknologiske utviklingen på 
andre områder vil påvirke spesialist-
helsetjenesten i enda større grad. 
 Molekylær avbildning, mikrosensorer, 
automatisering av laboratorieanalyser 
og ikke minst sekvensering av det 
 humane genomet i 2000 har ført til at 
enorme datamengder om hver pasient 
er tilgjengelige for diagnostikk og valg 
av behandling. Presisjonsmedisin, der 

vi tar hensyn til all denne informasjonen 
for å gi en individtilpasset behandling 
er nå innen rekkevidde. Genomikk, 
proteomikk, radiomikk etc er blitt nye 
medisinske begreper.

Med digitaliseringen av all informa-
sjon er det mulig å utveksle pasient-
data mellom ulike enheter i helsetjen-
esten. For pasienten vil det være viktig 
at den samme journalen er tilgjengelig 
uansett hvor i helsevesenet han hen-
vender seg. Stortinget vedtok en slik 
funksjon i Norge for 8 år siden, men 
det utredes fortsatt. Sverige har innført 
denne funksjonaliteten for lenge siden. 
Tilgang til samme journal over alt i 
helsetjenesten vil redusere belastningen 
for pasientene fordi de slipper å gjen-
fortelle hele sin sykehistorie hver gang 
de kommer til en ny lege og det vil 
redusere feil behandling og redusere 
tiden fra pasienten oppsøker helse-
tjenesten til behandling er startet.

Utviklingen av datamaskiner med 
stor datakraft har gjort det mulig å 
analysere store datamengder. Kunstig 
intelligens der datamaskinene kan 
utføre automatiske analyser er derfor 
blitt et reelt verktøy for bruk i helse-
tjenesten. Digital patologi er på vei inn 
i patologiavdelingene: i stedet for at en 
patolog gransker alle snittene fra en 
biopsi i et mikroskop, scannes snittene 
av et høyoppløselig digitalt kamera. Etter 
hvert vil ulike algoritmer kunne gjen-
kjenne patologisk vev og patologenes 
oppgaver vil endres. Noe av det samme 
vil skje innen radiologien. I dag beskriver 
radiologen snittene og de tredimen-
sjonale rekonstruksjonene på skjerm. 

Etter hvert vil ulike algoritmer kunne 
utføre tolkningen. Ved endoskopier 
vurderer i dag undersøkeren bildene. 
Etter hvert vil bildene også her bli 
analysert av datamaskinen.

Måten bildedata brukes i planlegging 
av behandling er også i endring. Ved 
Intervensjonssenteret fremstiller vi 
stadig oftere bildene tredimensjonalt. 
Dette kan gjøres ved å bruke en 3D 
skriver og lage en plastmodell av organet 
som skal behandles. Utviklingen av 
hodebaserte datamaskiner gjør at vi nå 
fremstiller bildene tredimensjonalt 
som et hologram. Det er ikke umulig at 
en røntgendemonstrasjon vil foregå 
ved at alle legene sitter med computer-
hjelmer og diskuterer bildene som 
hologrammer.

Denne teknikken kan også brukes 
under operasjoner slik at kirurgen  
ser både videobildet fra skopet og CT 
bildene tatt før operasjonen som et 
hologram lagt oppå videobildet som 
«augmented reality». 

Men dette er bare begynnelsen på 
bruk av digitale data. Utenfor kreftom-
rådet brukes i dag genetiske data i svært 
liten grad. Om noen år vil antagelig full 
genomsekvensering være en standard-
prøve som tas av alle pasienter ved første 
kontakt med helsevesenet. Ved å linke 
genetisk informasjon til utskriving av 
resepter eller medisinforordning i syke- 
hus, vil man da kunne få råd om pasien-
ten vil tåle medisinen, ha nytte av den 
og om hva slags dosering som vil være 
hensiktsmessig for denne pasienten.

Mulighetene for å analysere store 
datamengder på kort tid og bruke 

Teknologiutvikling og konsekvenser 
for moderne sykehus

Fremskritt i forskning og teknologi fører til at helsetjenesten er i stadig  
endring, nye spesialiteter oppstår og andre får mindre betydning.

Av Erik Fosse, Avdelingsleder, Professor, Intervensjonssenteret,  
Oslo Universitetssykehus/Inst klinisk medisin, UiO

››

SYKEHUSBYGG - FREMTIDEN



OVERLEGEN 4-2019 37

kunstig intelligens til å vurdere mange 
ulike informasjoner, vil bli viktige 
verktøy i beslutningsstøtte ved syke-
husene. I dag tas avgjørelser om be-
handling i møter med mange spesialister 
til stede, for å vurdere de ulike under-
søkelsene og beslutte behandling. Ved 
bruk av kunstig intelligens vil vi kunne 
hensynta både pasientens genetiske 
informasjon, tekst og andre laboratorie - 
svar uten at alle spesialister deltar i 
møtet. Det er sannsynlig at slike digitale 
beslutningsverktøy vi vil kunne ta 
beslutninger som er mye mer tilpasset 
pasienten enn vi gjør i dag.

Også når det gjelder overvåkning av 
pasienter vil kunstig intelligens kunne 
spille en rolle. I operasjons- og inten-
sivavdelingene vil computeren konti-
nuerlig følge utviklingen av pasientens 
vitale data, den vil så kunne foreslå 
behandling, igjen tilpasset pasientens 
genom, tidligere sykdommer og ikke 
minst vil den kunne varsle om effekt og 
interaksjon av ulike medikamenter. 
Ved Intervensjonssenteret forsker vi 
på å utvikle slike algoritmer i dag. 

Med utviklingen av enkle sensorer, 
vil vi etter hvert også kunne foreta 

trendanalyser av vitale data som blod-
sukker, spirometriresultater, oksygen-
metning, EKG når pasienten er hjemme. 
Det vil bety en kontinuerlig strøm av 
personlige data som skal overvåkes og 
analyseres kontinuerlig og der data-
maskinen må varsle når det er behov 
for å intervenere.

Den grunnleggende teknologien for 
denne funksjonaliteten er allerede til 
stede. Men de nye digitale teknikkene 
innebærer store etiske, juridiske og 
datasikkerhetsmessige utfordringer 
som i dag er uløste. Dagens lovverk 
strekker ikke til for å kunne brukes på 
dataalgoritmer som nærmest lever sitt 
eget liv.  Det er stor risiko for at pasi-
entdata kan komme på avveie og vi vet i 
dag ikke hvordan vi skal standardisere 
denne typen teknologi slik at den har 
den nødvendige sikkerhet. I BigMed 
prosjektet vi har drevet ved OUS i noen 
år, er dette viktige forskningsområder. 
Det er sannsynlig at vi i løpet av noen 
år både vil ha den nødvendige data-
sikkerhet og et lovverk som kan regulere 
og muliggjøre bruk av sensitive pasient - 
data på en måte som gjør følgende 
fremtidsscenario mulig:

Du føler deg dårlig, så du trykker på 
øyeblikkelig hjelp appen på din mobil. 
En datamaskin svarer og ber deg oppgi 
fødselsnummer. Umiddelbart vil data-
maskinen ha fremme din genetiske profil 
og informasjon om alle dine tidligere 
møter med helsevesenet, inkludert 
informasjon om hvilke  medisiner du 
bruker. Når du så forklarer dine sympt-
omer, vil datamaskinene kunne komme 
opp med de 4-5 mest sannsynlige 
 diagnosene. Og den vil ta en beslut-
ning. Beslutningen kan være at du må 
komme til sykehuset umiddelbart. Du 
får beskjed om at det kommer en bil  
og henter deg. 

Når du kommer til sykehuset har 
datamaskinen foreslått hvilke prøver 
som skal tas og presentert syke-
historien for personellet som møter 
deg. Legen vil derfor være fullt opp-
datert og kan forklare hva som skal 
skje. Du vil være trygg på at de vet 
både hvem du er og hvilke sykdommer 
du har, eventuelle allergier og famili-
ære disposisjoner. 

Dette kan bli en mer pasientnær  
og persontilpasset helsetjeneste enn  
i dag.  •
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Kirurgisk klinikk er med sine 750 
ansatte en av de største somatiske 

klinikkene ved St. Olavs hospital. I 2017 
hadde klinikken omkring 10 500 hel-
døgns avdelingsopphold og et gjennom - 
snittlig belegg i sengepostene på 106 %. 
Vel halvparten av avdelingsoppholdene 
var akutte innleggelser. Samlet ble det 
gjennomført i underkant av 8000 opera - 
sjoner og 39 000 polikliniske konsulta-
sjoner. Klinikken har seksjoner innen 
gastroenterologisk-, urologisk-, mamma/ 
endokrin-, kar-, plastikk- og barne-
kirurgi, samt en generell kirurgisk 
enhet på Orkanger. 

Aktiviteten har over tid vært økende, 
mer uttalt i akutt enn i elektiv linje, 
samlet kapasitet oppleves som marginal.  
Høy beleggsprosent har medført stort 
arbeidspress og slitasje på de ansatte, 
stort behov for innleie av personell og 
uhensiktsmessig pasientlogistikk. De 
kontinuerlige driftsutfordringene har 
utfordret lederrollene ved sengepostene, 
hvor hovedfokus har vært behovet for 
driftsmessige ad hoc-løsninger i for-
hold til sengekapasitet og tilgang på 
personell. Elektiv aktivitet har vært 
utfordret av en uforutsigbar og økende 
strøm av akutte pasienter. Utlokaliser-
ing av pasienter har vært nødvendig og 
tidvis utfordret pasientsikkerheten.  

Forhistorien
Våren 2018 ble det initiert et klinikk-
internt prosjekt. Målet var gjennom 
bedre ressursstyring, organisering og 
samhandling å oppnå driftsforbedringer 
med positiv effekt på arbeidsbelast-
ning, kapasitet og økonomi. Samtlige 
ansatte ble bedt om å delta i en kart-
legging og oppfordret til å gi tilbake-

melding på hva som utfordret drift-
situasjonen. Det kom mange innspill, 
og de ansatte ble involvert i prosjektet 
gjennom prosjekt- og arbeidsgrupper. 
Betydningen av engasjement, med-
virkning og eierskap til prosjektet 
blant ansatte og tillitsvalgte har vært 
helt sentral.   

Gastroenterologisk kirurgi utgjør 
omkring halvparten av klinikkens 
aktivitet, og det var naturlig å gjøre 
grep her først. I løpet av prosessen ble 
det tydelig at et sentralt tiltak ville 
være å skille elektiv og akutt aktivitet.

Formålet med økt fokus på de 
gastrokirurgiske akutte pasientene er  
å få til bedre og raskere behandling. 
Ved etablering av ny struktur og drifts-
modell i sykehusets felles akutt mottak 
har man mulighet til å differensiere 
omsorgsnivå til pasienter med akutt 
innleggelse. Gjennom å tilføre høyere 
kompetanse til akutt syke pasienter  
og bedre tilgang på akutte operasjons-
stuer, vil kvalitet, pasientsikkerhet og 
pasientlogistikk bli bedre. 

Tidligere var den gastroenterologisk 
kirurgiske aktiviteten delt i to seksjoner 
med separate sengeposter; en for 
 pasienter med nedre gastrokirurgiske 
lidelser kirurgiske i tynn-, tykk-, og 
endetarm, og en for øvre gastrokirurgi 
for pasienter med kirurgiske lidelser i 
resterende del av mage-tarm kanalen. 
Begge seksjonene hadde både elektive 
og akutte pasienter. På vakttid hadde en 
spesialist i gastroenterologisk kirurgi 
alene ansvaret for begge pasientgrupp-
ene. Nå er fagfeltet delt i tre ved etable-
ring av en egen seksjon for alle akutte 
gastrokirurgiske pasienter. Bakvakten er 
delt, og man har døgnkontinuerlig til- 
gang på kompetanse innen hhv. øvre- og 
nedre gastrokirurgi. Ved omrokkering 
og tilførsel av syv nye senger, er resul-
tatet 16 senger på hver elektive senge-
post og 23 senger på den nyopprettede 
akutte gastro kirurgiske sengeposten. 

Hvorfor etablere gastro-akutt?
Det var et behov for økt faglig fokus på 
de akutte kirurgiske pasientene. I Norge 

St. Olav satser på akutt gastrokirurgi
I september åpnet St. Olavs hospital i Trondheim en ny akuttenhet innen  
gastroenterologisk kirurgi. Den er den første av sitt slag i Norge.  

››
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har det vært betydelig mindre fokus på 
kvaliteten av akutt kirurgien enn på 
den planlagte kirurgien. Et sentralt 
register som overvåker utkomme for 
denne pasientgruppen eksisterer ikke. 
Det er gjort få studier som evaluerer 
hvordan det går med akutt opererte 
kirurgiske pasienter og hvor vi kan 
igangsette tiltak for øke kvaliteten. 
Omleggingen vil ikke bare gi akuttpasi-
enten økt faglig fokus, men også sørge 
for at de elektive pasientene i større grad 
blir skjermet fra daglige variasjoner av 
akutte pasienter. Det er dermed håp 
om færre strykninger av planlagte pasi-
enter, sier Håkon Angell Bolkan, som 
er ansatt som seksjonsleder for legene 
ved den nye seksjonen for akutt gastro-
kirurgi.

For optimal ressursbruk er det også 
viktig at pasientene blir håndtert på 
rett behandlingsnivå fortsetter Bolkan. 
Prinsippet er at pasienten skal behand-
les på laveste forsvarlig omsorgsnivå. 
Inne på sykehuset har vi nå disse nivå-
ene: (1) poliklinikk i akuttmottaket, (2) 
planlagt akutt poliklinikk, (3) korttids 
observasjon i akutt mottaket (4) 24 
timers observasjonspost i akuttmot-
taket, (5) sykehusets felles lettpost, 
 (6) gastro-akutt sengepost, (7) elektive 
gastro-kirurgiske sengeposter (8) 
 kirurgisk tung overvåkningsavdeling, 
eller (9) sykehusets felles intensiv-
avdeling.

På hvilken måte øker  
kvalitet og pasientsikkerhet?
Med den nye akuttlinjen legges det  
til rette for at pasientene får tidligere, 
mer omfattende og bedre vurdering,  
og det kirurgiske vaktlaget kan raskere 
gjøre beslutninger om hvor pasientene 
sendes videre. Noen pasienter kan 
håndteres poliklinisk eller ved obser-
vasjonsenheten i akuttmottaket fram-
for å bli lagt inn på sengepost. De aller 
sykeste blir da raskere og bedre tatt 
hånd om på akuttenheten, hvor 
ressurs ene også kan benyttes bedre, 
mener Birger Henning Endreseth, 
klinikksjef ved Kirurgisk klinikk ved 
St. Olav. Som klinikk håper vi på 
 redusert antall øyeblikkelig hjelp- 
innleggelser ved at man snur flere 
 pasienter i akuttmottaket. Flere pasi-

enter kan nå behandles utenfor senge-
postene, som har uhensiktsmessig høyt 
belegg. På akuttseksjonen vil de nå 
alltid ha spesialister tilgjengelig for å 
håndtere de akutte syke. 

Hvor er inspirasjon hente fra?
Håkon Angell Bolkan har arbeidet  
ved en akuttkirurgisk enhet i Oxford, 
England, og hentet inspirasjon derifra. 
Flere pasienter ble behandlet poliklinisk. 
Ulikt forholdene hos oss bodde de fleste 
pasientene innen 45 minutters kjøring 
fra sykehuset, noe som gjorde det 
 akseptabelt å observere pasienter 
hjemme. Den muligheten har vi ikke i 
samme grad her, hvor mange pasienter 
bor langt fra sykehuset og til dels er 
avhengige av ferje. 

Hvordan vil dere ivareta utdanning, 
opplæring og undervisning?
Vi mener at økt fokus og oppmerksom-
het på akutt syke kirurgiske pasienter 
både vil bedre pasientbehandling og 
legge til rette for bedre utdanning av 
kirurger, sier Håkon Angell Bolkan.

En stor del av den tidlige kirurgiske 
opplæringen baserer seg på vaktarbeid. 
Å ha en egen enhet med akutte pasienter 
gjør at yngre kirurger tidlig i karrieren 
eksponeres for et stort antall akutte 
pasienter. Dette gir mengdetrening, 

ikke bare i mottaksfunksjon, men også 
i oppfølgingen senere i sykdomsforløpet. 

Hvordan ivareta forskning,  
utvikling og innovasjon?
Med sterkere eierskap til pasient-
gruppen over tid, kommer også mulig-
heten til å monitorere hvordan denne 
gruppen beveger seg gjennom syke-
huset. Vi er nå inne i en fase hvor vi 
utvikler indikatorer både relatert til 
avdelingsinterne prosesser og til kvali-
teten på helsetjenestene vi leverer. Vi 
samler også mer pleie-relaterte data 
med fokus på tidlig mobilisering, ut-
skrivnings planlegging, kateter hånd-
tering og annet.

Prosjektet er nå inne i en implemen-
teringsfase og det er for tidlig å 
konklu dere vedrørende effekter av 
tiltakene. Så langt virker det lovende, 
men det er behov for fortløpende 
 justeringer. Et sentralt punkt er sam-
handling mellom ulike yrkesgrupper 
internt og med sykehusets felles akutt 
mottak. Dersom man finner drifts-
modellen hensiktsmessig, kan det på 
sikt være aktuelt å skille mellom akutt 
og elektiv linje også i andre subspesia-
liserte seksjoner ved klinikken. En 
annen mulighet vil være å etablere  
en generell kirurgisk akutt seksjon.   •
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Voss sykehus har blitt framholdt 
som eksempel. Det foregår en 

oppgavefordeling mellom Haukeland 
og Voss. Voss avlaster det store syke-
huset og gjør i tillegg en viktig jobb for 
lokalsamfunnet. Dette har man også 
gjort i Sør Trøndelag, med stor suksess.  
Det ble ganske hurtig klart at det nye 
sykehuset i Trondheim var overfylt fra 
første øyeblikk. Derfor har man over-
ført en rekke spesialoppgaver til Ork-
dal og Røros Sykehus. I tillegg til mye 
annet gjøres på Orkdal nesten all 
 laparoskopisk galle- kirurgi, avansert 
robotkirurgi innen gynekologi og 
 urologi, protesekirurgi og fedme-
kirurgi,  alt i tråd med  St. Olavs 
 rutiner. På Røros gjøres over 2000 
dag -kirurgiske inngrep årlig i tillegg  

til poliklinikker og dialyse. Både Orkdal 
og Røros er en del av St. Olavs hospital 
HF, på samme måte som Voss er en del 
av Helse Bergen.  Vi ser den samme 
utviklingen også andre steder i landet.  
Drammen Sykehus er overfylt og må 
bruke Kongsberg Sykehus, som nå  i 
økende grad overtar utvalgte funksjoner. 
Det samme skjer i Østfold hvor det nye 
sykehuset ble altfor lite. Også det nye 
sykehuset på A-hus ble for lite, og har 
nå gått i allianse med Kongsvinger. 
Kristiansund kjemper også for sitt 
sykehus. Selv er jeg overbevist om  
at de vil leve videre, men at de må 
gjennom en diskusjon om funksjons-
fordeling med de andre sykehusene i 
regionen. Problemstillingen er høyst 
levende også i Nord-Norge og Innlandet. 

Til alt overmål planlegges nå nye 
 sykehus i Drammen og på Nordmøre 
med enda færre sengeplasser. 

Budskapet synes åpenbart
Fremtiden ligger i at sykehus innen et 
geografisk område samarbeider tett og 
har en fornuftig funksjonsfordeling. På 
denne måten vil de små sykehus gjøre 
en viktig jobb for storsamfunnet og i 
tillegg ivareta viktige behov for lokal-
samfunnet. I en slik modell vil disku-
sjonen om et minimum befolknings-
grunnlag for de mindre sykehus, et av 
Høies hovedpoeng, bli gammeldags og 
mindre interessant. Men dette krever 
at fagfolk setter egne kjepphester til 
side og bidrar til en fornuftig funk-
sjonsfordeling og samarbeid mellom 

Vi trenger våre lokalsykehus
– mer enn noen gang

Diskusjonen om lokalsykehusenes framtid raser videre.  
Et vesentlig poeng som nå løftes fram er et mer strukturert samarbeid  
mellom store og små sykehus. 

Av Sven Erik Gisvold, professor emeritus/overlege, St. Olavs Hospital, 
Medlem av Helsetjenesteaksjonen
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sykehusene. Små sykehus som vil leve 
sitt eget liv og insisterer på å være 
«fullverdige», vil nok få vanskeligheter 
med å lykkes på lang sikt. Et kjerne-
problem er at dersom vi fagfolk går i 
strupen på hverandre og ikke blir enige 
om en fornuftig funksjonsfordeling vil 
det være fritt fram for byråkrater og 
konsulenter (med beskjeden medisinsk 
kompetanse) å bestemme hva som skal 
skje. 

Antall sykehussenger  
i Norge er halvert på 40 år 
Vi hadde  cirka 22 000 somatiske senger 
omkring 1980, nå har vi drøyt 10 000 
Pasienter får alvorlige komplikasjoner 
og dør fordi sykehusene ikke har plass 
til dem og sender dem ut for tidlig. 
Sammenhengen mellom overfylte 
sykehus og alvorlige komplikasjoner  
er godt dokumentert. Det er mange 
stygge eksempler. Et grelt eksempel er 
rapporten i VG 16.april, der de forteller 
om 1560  eldre pasienter (over 75 år) 
som ble sendt hjem mellom kl 22 og 07.  
400 av disse var over 90 år. Dette ble 
åpenbart gjort fordi sykehusene var 
overfylte. Ingen kan vel påstå at det ble 
gjort fordi det var god medisin? Også i 
dette perspektivet må vi ta vare på de 
sykehussenger vi har. Det er vanskelig 
å forstå at våre ledere og politikere ikke 
tar dette mer alvorlig. Nedbygningen 
av våre sykehus må stoppes!  Det er 
åpenbart at vi trenger langt flere syke-

hussenger, både lokalt og sentralt i 
Norge. For øvrig er reduksjonen i 
 psykiatriske institusjonsplasser enda 
mer alvorlig.    Det er også skuffende  
at ikke flere leger engasjerer seg i 
 problemet. Hva med å melde seg inn  
i Helsetjenesteaksjonen som har dette 
som en av sine hovedsaker?

Hva  med akutt kirurgi?
Man må bli enig om hva man diskuterer 
og hva som ligger i begrepet akutt kirurgi. 
Alle skjønner at stor og avansert kirurgi 
i hovedsak bør sentraliseres, både dag 
og natt. Men sykehus som nå er truet, 
og som årlig opererer 2-4000 pasienter 
i året på dagtid, må ha personell i vakt 
døgnet rundt for å ta vare på de pasienter 
man har operert.  Det vil si at man må 
ha kirurg, anestesilege, spesialsyke-
pleiere og røntgenpersonell i vakt. All 
fornuft tilsier at disse også kan ta seg 
av en del andre akutte situasjoner som 
inntreffer i nærområdet også på ube-
kvem tid. Hvilke som opereres lokalt, 
og hvilke som sendes videre etter å ha 
blitt primærbehandlet/stabilisert, vil 
avhenge av den kliniske problemstilling 
og personellets kompetanse. De fleste 
steder blir det aktuelle personell løpende 
skolert innenfor såkalt skadebegrensende 
kirurgi, som er det viktigste når det 
gjelder å redde liv. Det handler om å 
sikre luftveier og pustefunksjon og 
stoppe blødninger. Det er ingen penger 
å spare på ikke å utføre noe akutt 

 kirurgi. Personellet er der døgnet 
rundt allikevel. Det er meningsløst å 
påstå at personell på disse sykehusene 
ikke har kompetanse fordi de bare 
opererer 1 akutt pasient i uka - hver 
enkelt kirurg opererer totalt sett ofte 
mer enn kolleger ved store sykehus.  

  Diskusjonen om lokalsykehusene 
handler ikke primært om arbeidsplasser, 
det sentrale er behovet for trygghet ved 
akutt medisinsk nød, slik at folk fort-
satt vil bosette seg også i distriktene  
– hvor det meste av vår verdiskapning 
foregår. I akuttmedisinen snakker man 
ofte om «The first hour quintet» , fem 
typer hendelser som er de vanligste og  
hvor tiden  er kritisk :  akutte skader, 
pustevansker, slag, akutte brystsmerter 
og hjertestans. Ved et lokalsykehus 
som har nøkkelpersonell i vakt, kan de 
fleste få utført avgjørende diagnostikk 
og akutt hjelp før en eventuell videre 
transport til det store sykehuset. Og  
– det finnes ikke god dokumentasjon 
for at sentralisering og stordrift er 
verken billigere eller bedre. Erfaringene 
tyder på det motsatte. For øvrig bør 
man snarest innse at alle sykehus  
– også de mindre, må ha sin egen lokal 
ledelse. Dette er ikke til hinder for 
samarbeid. Det å ha en entusiastisk 
lokal leder som brenner for sitt syke-
hus må ikke undervurderes.   •
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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

ICPC Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD Vilkår nr
E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

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

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® er et kombinasjonspreparat og består av insulin degludec og liraglutid, som har 
komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

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

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt
• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

Alder
Voksne, inkludert eldre (≥65 år)  
Hos eldre (≥65 år): Måling av glukose må intensiv-
eres, og dosen justeres individuelt

Barn/ungdom under 18 år

Nyrefunksjon
Lett, moderat eller alvorlig nedsatt.  
Ved nedsatt nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon
Mild og moderat nedsatt  
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Referenser. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 15.10.2019) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019). 3. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).  4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (Sist oppdatert 01.10.2019). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (Sist oppdatert 01.10.2019). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 
4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).
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Xultophy Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjons-
væsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for 
resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig 
dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Do-
sejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før behandling med 
Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 
1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperio-
den og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dose-
trinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende lege-
midler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av 
sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når adminis-
trering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. 
Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedleg-
get. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn 
i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den fer-
digfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette 
nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon 
i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt 
anstrengende fysisk aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som 
påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer 
på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan 
svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende forvars-
ler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. Ved se-
ponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. Administrering 
av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: 
Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres 
for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannel-
se av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er 
observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling 
ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk 
tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. 
Pasienten bør informeres om potensiell risiko for dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på 
pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere 
selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av 
basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og 
proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten 
øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, 
ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. 
Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men 
klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos 
pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin 
degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: 
Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk 
var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende 
rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyre-
studier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt be-
handling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal re-
flukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/
raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne 
(<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild 
hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller 
glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 
(GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og 
liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. 
Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet 
bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec 
kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se 
SPC for ytterligere informasjon. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid 
under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde 
kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: 
Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt 
organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: 
Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd. Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1318,00. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 31.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.10.2019
Pris per  oktober 2019

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51
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Selv om regelverket rundt spesialistut - 
danningen, jfr Spesialistforskriften, 

er endret fra mars 2017 for første del, 
og fra mars 2019 for utdanningens 
andre og tredje del, er avtaleverket 
mellom Legeforeningen og Spekter om 
innplassering i lønnskategori uendret. 
Det er fremdeles antall år (måneder) 
tellende tjeneste i den spesialiteten 
legen forfølger som er avgjørende for 
hvilken kategori legen skal plasseres i: 

LØNNSKATEGORI A:  
0 – 24 mnd tellende tjeneste 
LØNNSKATEGORI B:
24 – 48 mnd tellende tjeneste 
LØNNSKATEGORI C:
48 – 72 mnd tellende tjeneste 

Dette innebærer at en lege som bytter 
spesialitet, skal innplasseres i lønns-
kategori etter hvor mye tellende tjen-
este legen har til den nye spesialiteten. 
Hva som inngår i tellende tjeneste 
varierer fra spesialitet til spesialitet. 
Det vil alltid være krav til tjeneste i 
hovedutdanning (og eventuelt gren-
spesialitet). Videre kan deler av tjen-
esten normalt erstattes av annen relevant 
tjeneste, f. eks. forskningstjeneste, 
tjeneste i andre relevante spesialiteter 
eller tjeneste i helseadministrativ/
samfunnsmedisinsk legestilling eller  
i allmennmedisin. Hva som represen-
terer andre relevante spesialiteter er 
ulikt for de ulike hovedspesialiteter. 

Innplassering i lønnskategori
ved skifte av spesialitet 
 

Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer 
å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen 
da skal innplasseres. 

For å se hva som  gir tellende 
 tjeneste i de ulike spesialiteter, kan 
man benytte lenken til spesialistut-
danningen etter gammel ordning 
fra Helsedirektoratet: 

https://www.helsedirektoratet.no/
tema/autorisasjon-og-spesialistut-
danning/spesialist-utdan-
ning-for-leger-gammel-ordning  

Legeforeningen vil i forhandlinger 
med Spekter arbeide for tilpasning 
av lønnskategori-systemet i tariff-
avtalen til ny spesialistutdanning. 

›› Av Fredrik Lorck, forhandlingsøkonom, avdeling for jus og arbeidsliv, Dnlf

VIKTIGE MØTEDATOER I 2020: 

FEBRUAR Tariff-kurs tirsdag 11.2. – torsdag 13.2.2020. Danskebåten.

APRIL Vårkurs / landsrådsmøte  – uke 17 (22-24.4.). Avsluttes til kl. 15.00
 Felles med Ylf.
 Fredrikstad
 
JUNI Landsstyremøtearrangement Soria Moria, Oslo,
 Mandag 25. mai, landsrådsmøte kl. 17.00 – 20.00
 Tirsdag 26. mai, landsrådsmøte 08.00-10.30. 
 Landsstyremøtet starter kl. 10.30 / evt. 11.00.
 Tirsdag 26. - torsdag 28. mai 2020



Man blir borte en formiddag eller 
noen dager, der isolasjonen skal 

gi rom for refleksjon og  utmeisling av 
tunge prinsipper og styringsstrategier. 
Det er helt klart hevet over det nivå  
jeg befinner meg på – klinikeren. Det 
er eksklusivt og noe opphøyd over det,  
og man stiller ikke så mye spørsmål 
ved det, fordi vi alle er flasket opp  
med en hierarkisk tankegang – det  
er sånn det er. Ledelsen - og oss  
andre.

Mellomlederen blir av og til med på 
disse samlingene og lever litt i begge 
verdener – gjennom disse får vi glimt 
av innsikt i hva som skjer i de høyere 
sfærer. Det kan noen ganger være be-
roligende å høre «siste nytt», til og med 
positivt når det ryktes at man kanskje 
har fått gjennomslag for noe. Andre 
ganger er det foruroligende nyheter 
som kommer oss for øret som kanskje 
bekrefter at en større gjennomgang er 
på vei: «Legeressursprosjektet» rulles 
nå ut - da er det ingen som tror at dette 
er fordi vi skal få flere stillinger! 

Men, stort sett oppleves det som 
«parallelle virkeligheter»: Ledelsens 
seriøse seminarer om pasientsikkerhet 
i foretaket handler om meldesystemer, 
rapporteringsfrekvens, etablering av 
e-håndbøker, om prosedyrer er fulgt 

eller ikke. For oss handler kvalitet og 
sikkerhet for pasienten i sykehuset om 
nok tid til pasientarbeidet, bemanning, 
at faglige argumenter har gjennomslags- 
kraft, helt oppdaterte IKT-løsninger,  
at utstyrsanskaffelser prioriteres og at 
nedslitt utstyr erstattes – uten kamp. 
For klinikeren er det som regel selvsagt 
at man ønsker å yte best mulig - og 
befinne seg på et state of the art – nivå, 
eller til og med bedre. Et fagmiljø som 
får vilkår for å fungere, vil med stor 
sannsynlighet sikre både forskning  
og fagutvikling – bedre enn alle prose-
dyrehåndbøker hjelper til. 

Formelle tiltak som E-håndbøker, 
meldesystemer er gode tiltak som skal 
brukes, men sikrer bare bunnsvillen i 
organisasjonen. Over der skal fagmiljøet 
arbeide for vekst og utvikling. Achilles 
(meldesystemet) hjelper ingen pasient, 
men er et verktøy i dagens linjestyrte 
byråkrati for å bli hørt – både ved farlige 
hendelser og når en ønsker å mest 
effektivt fremme krav om utstyrsan-
skaffelser – faktisk! Det tvinger fram 
en behandling man ikke ellers makter  
å oppnå med bare faglige argumenter.  
I pasientskader MÅ det være på plass 
en melding i dette systemet om saken 
får etterspill – for da er det mest fokus 
på OM den var meldt eller ikke! 

Når ledersamlingen for eksempel 
diskuterer pasientsikkerhet – er dette 
selvsagt viktig. Likevel kan disse sam-
lingene – som ofte holdes utenfor syke-
huset - fremstå som nettopp det i over-
ført betydning også – bortenfor vår  
- og pasientens virkelighet. Er de da 
relevante? Når man kommer tilbake 
etter en slik samling – og i den kliniske 
hverdag ikke kan innfri de helt konkrete 
krav vi har til endring og nyanskaffelser 
som anses helt nødvendig for drift og 
sikkerhet – er ikke det en bekreftelse av 
at tog og vognsett har mistet kontakt. 
Dagens ledere har svært begrensede 
prokura til å påta seg ansvar for utgifter 
– i bemannings og de fleste utstyrsan-
skaffelser i praksis «kastrert». Om-
vendt er de derimot med sin stilling 
ansvarlig for sitt budsjett på størrelse 
med mellomstore norske bedrifter. Selv 
om det finnes rimelighet i systemet og 
en sjelden avgang skjer i minnelighet 
– så er man ganske «svinebundet» - og 
kontrollen ovenfra er lett.  

Evner den nåværende organiseringen 
av sykehusene å ta sikkerheten på 
skikkelig alvor – ut over å sørge for  
å ha papirene i orden , når ulykken  
er ute?  •

Våre ledere samles  
– de drar på ledersamlinger. 
Der diskuteres mangt og 
mye – og det er med stort 
alvor. Selvsagt – det er jo 
deres mandat. 

›› Av Arild Egge, 
redaktør
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SIKKERHET  
– hva er det?
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Den 12. september 2019 ble det 
signert en avtale mellom Den 

norske legeforening, Sykehjelps- og 
pensjonsordningen for leger (SOP) og 
Trasoppklinikken. Klinikken gir be-
handling overfor mennesker med rus 
og avhengighetsproblematikk og er en 
del av spesialisthelsetjenesten i Helse 
Sør-Øst. Bakgrunnen for avtalen er å 
kunne tilby leger med rusproblemer 
kvalifisert hjelp, så tidlig som mulig. 

Avtaleperioden er fra 1. september 
2019 til 1. september 2022 og vil bli 
evaluert underveis. Vi vet at det er et 
behov for et hjelpetilbud for leger med 
rusproblemer. Og derfor er det bra at 
et hjelpetilbud nå er etablert. Etter 
bare et par måneder vet vi at hjelpetil-
budet er godt mottatt. 

Leger med rusproblem (eller på-
rørende/legens representant) kan ta 
direkte kontakt med Trasoppklinikken 
ved klinikkoverlege Anders Gaasland 
(mobiltelefon 924 24 324) eller overle-
ge/forsker Shahram Shaygani (mobil-
telefon 92051842). Legen trenger ikke 
formell henvisning og i henhold til 
avtalen skal det avtales konsultasjons-
time innen en uke. Ut fra en individuell 
vurdering kan det gis mellom 1 til 5 
samtaler. Det skrives ingen journal. 
Personvernet til den enkelte lege tas 
godt vare på. Målet med samtalen er å 
kartlegge legens rusproblemer, psykiske 
helse og komme med forslag til be-
handling. Dersom legen selv ønsker 
det, kan også fastlege, familie eller DPS 
kobles inn. Hvis legen ønsker det kan det 
gis en skriftlig rapport på kontakten, 
som enten gis til legen selv eller sendes 
dit legen ønsker det.  Alle kostnader 
betales av SOP/Legeforeningen for 
inntil 5 konsultasjoner. I tillegg dekkes 
reiseutgifter etter fastsatte satser. Opp-

gjørsskjema for disse sendes SOP etter 
at skjemaene er attestert av Trasopp-
klinikken. Ytterligere opplysninger kan 
fås ved å logge seg inn på hjemmesiden 
til SOP (sop@legeforeningen.no )

Vi ønsker med dette tilbudet å gi 
kolleger profesjonell hjelp og støtte med 
så lav terskel som mulig for å søke hjelp. 
Hjelpetilbudet er en del av kollega-
støtten, som vi gjennom mange års 
erfaring vet, er viktig for den enkelte 
lege som sliter. Tilbudet ved Trasopp-
klinikken er et godt supplement til de 
øvrige tilbud som vi har gjennom 
 Kollegastøtteordningen og Ressurs-
senteret Villa Sana ved Modum Bad. Vi 
vet via Helsetilsynet at det hvert år er 
saker som skyldes  legers alkohol- og 
rusbruk. Olaf Aaasland spurte allerede 
i 2004 om behovet var stort nok for å 
vurdere å starte et eget behandlings-
program for leger med rusproblemer.
(1) Ut fra internasjonale erfaringer vet 
vi at egne behandlingsprogrammer for 
leger er nyttig. I både USA og Spania 
har man egne behandlingsprogrammer 
for leger med rusproblemer, tilrettelagt 
slik at leger skal oppleve terskelen for å 
ta kontakt som lav nok. 

Studier viser at leger opplever det 
stigmatiserende å søke hjelp når legen 
sliter med psykiske helseplager, her-
under også rusproblemer. Legene er 
også bekymret for mangel på taushets- 
plikt.(2) En britisk studie viser en 
sammenheng mellom jobbstress og 
overdreven alkoholbruk. (3) Vi har 
ikke aktuelle gode norske data på 
hjelpsøking blant leger med alkohol-
problemer. Men internasjonale 
 studier viser at mange leger ikke 
søker hjelp før arbeidsgiver, forsik-
ringsselskaper, politi eller andre 
myndigheter krever det. Oftest har 

da alkoholbruken hatt konsekvenser 
for arbeidsutførelsen. (4)

Vi håper prosjektet kan bidra til å 
gjøre det enklere å snakke om ruspro-
blemer. Har rusmidler blitt et problem? 
Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? 
Da skal det være enklere å få hjelp. Vi 
trenger mer åpenhet og mindre skam 
og skyldfølelse. Legeforeningen og SOP  
vil bidra til å gjøre hjelpetilbudet kjent. 
Fint også om du som en kollega kan 
være med å gi din støtte til en kollega 
som trenger det. Og da er det også greit 
å vite at det finnes et godt hjelpetilbud 
som vi i fellesskap har etablert.  •

››

Nå kan du få
hjelp til å snakke om det

Overlegeforeningen har mange ganger etterlyst et behandlingstilbud for leger 
som sliter med rusproblemer. Det er derfor gledelig å kunne orientere om at 
det høsten 2019 ble etablert et prosjekt – Hjelp til leger med rusproblemer.  

Litteratur:

(1)  Aasland. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 
124: 913

(2)  Davidson SK, Schattner PL. Doctors´ 
health-seeking behaviour: a questionnaire, 
survey. Med J Aust. 2003; 179(6): 302-305; 
King MB, Cockcroft A, Gooch C. Emotional 
distress in doctor: sources, effects and 
help sought. J R Soc Med. 1992; 85(10): 
605-608)

(3)  BMJ 2019; 365 doi  (Published16. May 
2019)

(4) West J Med. 1996; 165(1-2):31-36)

Av Geir Riise, 
generalsekretær, Dnlf

HAR DU ELLER 
DIN KOLLEGA RUS- ELLER 
AVHENGIGHETSPROBLEMER?



Ødelegger 
 rusmidlene  
livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

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 direkte 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.
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Enhver lege må holde seg oppdatert 
faglig og profesjonelt. Dette følger 

blant annet av forsvarlighetsprinsippet 
i helsepersonelloven. 

Etterutdanning handler ikke bare om 
medisinsk kunnskap, men også om 
hvordan man utøver sin legegjerning. 
Det vil si CPD (continuing professional 
development), som inkluderer rolle-
perspektivene i tillegg til CME 
 (continuing medical education)  
som er det medisinskfaglige. 

UEMS (Union Européenne des 
 Médecins Spécialistes) har i sin  
«Basel declaration» fra 2001 et policy 
dokument om etterutdanning hvor de 
utvider CME til CPD og hvor de forstår 
CPD som en kvalitetsforbedring av 
helsetjenesten. (1).

Det er mange yrkesaktive år fra 
 spesialistgodkjenning og frem pensjons - 
alder. Figuren illustrerer dette for  
en som velger å pensjonere seg ved  
70 år.

Helseforetakene er kunnskapsbedrifter 
Legeforeningens landsstyre vedtok i 
2016 å etablere obligatorisk etterut-
danning for leger med spesialistgod-
kjenning. Dette skulle ikke være en 
resertifiseringsordning, men obliga-
torisk i betydning som en ordning med 
rettighet og plikt for alle til å prioritere 
å ta del i aktiviteter som gir oppdatert 
kunnskap, ferdigheter og kompetanse  
i et travelt arbeidsliv. Medisinskfaglig 
og teknologisk utvikling påvirker 

«Det å være lege 
innebærer å være 
i livslang læring»
Etterutdanning påny  
– hva er situasjonen?

Av Kari Eikvar, spesialrådgiver/lege og Siri Næsheim, spesialrådgiver/jurist, 
Medisinsk fagavdeling og avdeling for jus og arbeidsliv

  Etterutdanning er den livslange læringen leger med  
spesialistutdanning gjennomfører for å holde seg oppdatert  
om medisinsk utvikling og for å videreutvikle sin spesial kompetanse. 

  Etterutdanning inkluderer de 7 legeroller som i tillegg til å være medisinsk ekspert  
krever kompetanse innen forskning og undervisning, ledelse og administrasjon, samarbeid, 
 kommunikasjon, det å være akademiker og forebygger.

››
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 spesialitetene både innholdsmessig  
og i utforming. Tidligere behandlings-
måter blir endret, faller bort eller er-
stattes av helt nye. Det blir mer og mer 
krevende å holde seg faglig oppdatert. 

Helseforetakene er også store kunn-
skapsbedrifter. Spesialistutdanningen 
medfører faglige og pedagogiske opp-
gaver knyttet til læringsmål og lærings-
aktiviteter, utdanningsplaner, supervi-
sjon og veiledning. Alt dette må følges 
opp av avdelingenes spesialister/over-
leger, i tillegg til den kliniske virksom-
heten. Kvaliteten i spesialistutdanningen 
blir ikke bedre enn kvaliteten på den 
kunnskapen som formidles. Det er 
derfor avgjørende at supervisører og 
veiledere har oppdatert kunnskap. 

Samtidig anklages helsepersonell for 
ikke å implementere ny kunnskap i sitt 
arbeid raskt nok. (4)

Forventninger om stadig å løse nye 
oppgaver er krevende å imøtekomme. 
Mens behovet for oppdatering og etter - 
utdanning er økende, er mulighetene 
til å prioritere dette færre. Dette er sist 
vist i 2015 i en Questbackundersøkelse 
overlegeforeningen utførte om over-
legepermisjon og kursdager. Svarene 
viste at ca. 60% får overlegepermisjon 
til rett tid og kun 55% får sine 10 avtale - 
festede kursdager (2). Blant svenske 
kolleger fant man at 1 av 10 overleger 
ikke kunne delta på noen etterut-
danningsaktivitet i 2017. 6 dager var 
gjennomsnittet for ekstern kurs- og 
kongressdeltakelse (3). 

Hva er avgjørende for å kunne  
delta i etterutdanningsaktiviteter ?
Først og fremst handler det om tid og 
personellressurser. Disse er de viktigste 
blant flere faktorer som er avgjørende. 
Dårlig bemanning ble oppgitt å være 
den hyppigste årsaken til avslag på å  
få utdanningspermisjon til rett tid i 
Questbackundersøkelsen til overlege-
foreningen. Spørreundersøkelsen til 

den svenske legeforeningen i 2017 angir 
en negativ utvikling på hvor mye tid 
overleger kan bruke på kompetanse - 
utvikling. Også for leger i Europa er 
det tilsvarende forhold, og CPME 
(standing committe of European 
doctors) registrerte i 2015 at største 
hinderet for å få gjennomført etterut-
danningsaktiviteter er kostnader og 
mangel på tid. Årsak til mangel på tid 
er igjen mangel på personell og dårlig 
planlegging (7).

For å bedre denne situasjonen må 
etterutdanning prioriteres og bli en 
integrert del av virksomheten. 

Den svenske legeforeningen mener 
at dette må forskriftsfestes og tildeles 
egne budsjettmidler for at det skal bli 
en realitet. Foreningen kritiserer at 
svenske myndigheter hevder at den 
eksisterende lovgivningen er tilstrek-
kelig, når virkeligheten i helsetjenesten 
viser noe annet. Denne uenigheten 
over tid har ført til at den svenske lege-
foreningen har anmeldt den svenske 
staten til EU-kommisjonen for brudd 
på Yrkeskvalifikasjonsdirektivet med 
begrunnelse at staten ikke gjør nok  
for å sikre etterutdanning av svenske 
leger (9)(8).

CME-CPD actually starts from the first day of medical school. However, the longest time in  
a doctor's career is the time following specialization. The actual importance of CME-CPD is 
most relevant during this period which may be 30 years long. (UEMS)

«LIVSLANG» LÆRING FREM TIL PENSJONSALDER

GRUNNSKOLE

VIDEREGÅENDE SKOLE

UNIVERSITETET

LIS

YRKESAKTIV SPESIALIST 
MED BEHOV FOR CPD

  Etterutdanning er den livslange læringen leger med  
spesialistutdanning gjennomfører for å holde seg oppdatert  
om medisinsk utvikling og for å videreutvikle sin spesial kompetanse. 

  Etterutdanning inkluderer de 7 legeroller som i tillegg til å være medisinsk ekspert  
krever kompetanse innen forskning og undervisning, ledelse og administrasjon, samarbeid, 
 kommunikasjon, det å være akademiker og forebygger.
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Rettslig grunnlag – nasjonal  
rett og yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Svenska läkarförbundet har klaget den 
svenske staten inn for EU-kommisjonen 
for brudd på Yrkeskvalifikasjonsdirek-
tivets (YKD) bestemmelser om plikt  
til å tilrettelegge for etterutdanning. 
Bestemmelsen i artikkel 22 b) lyder  
(i svensk oversettelse): 

«Medlemsstaterna ska, i enlighet 
med varje medlemsstats specifika för-
faranden, genom att uppmuntra fort-
bildning säkerställa att yrkesutövare 
vars yrkeskvalifikation omfattas av 
kapitel III [sektorsyrken] i denna av-
delning kan uppdatera sina kunskaper, 
färdigheter och kompetenser så att 
yrkesinsatsen bibehålls på säker och 
effektiv nivå och för att hålla sig à jour 
med utvecklingen inom yrket.»

Läkarförbundet mener at det er 
behov for tydeligere regulering av 
etterutdanning av leger og har foreslått 
at dette bør reguleres og presiseres i 
bestemmelser i  Socialstyrelsens 
 ledningsföreskrift (10) ved å innta 
bestemmelser om at hver lege skal ha 
en individuell etterutdanningsplan 
som følges opp og revideres ved behov. 
I planen skal behovet for både intern 
og ekstern etterutdanning framgå. 
Planene for etterutdanning må også 
fremgå i virksomhetsplaner og danne 
grunnlag for kvalitetsoppfølging.

Direktivet pålegger medlemsstatene 
en generell plikt til å tilrettelegge for 
videre- og etterutdanning, men inne-
holder ingen konkrete krav til hvordan 
etterutdanning skal reguleres og orga-
niseres. Dette skal gjøres i overens-
stemmelse med den enkelte medlems-
stat sine «egne retningslinjer». Det 
betyr at hvert land har et visst hand-
lingsrom når det gjelder hvordan etter-
utdanning skal innrettes nasjonalt. 

Gjennom EØS-avtalen er Norge 
forpliktet til å implementere EU- 
direktiver og forordninger som er 
EØS-relevante. For helsepersonell-
yrker er direktivet gjennomført i 
 forskrift om autorisasjon, lisens  
og spesialistgodkjenning. 

Direktivet pålegger norske og andre 
lands myndigheter å ha systemer for 
etterutdanning, men det kan ikke ut-
ledes av direktivet hvilke konkrete 
forpliktelser dette pålegger medlems-
land. Avgjørelsen i saken som Läkar-
förbundet har anlagt, vil kunne gi 
 veiledning om hva som kreves for at 
systemet for etterutdanning oppfyller 
direktivets krav. 

Helsetjenesten har et nasjonalt lov-
pålagt ansvar for etterutdanning. Dette 
fremgår både av spesialisthelsetjeneste - 
loven, helse- og omsorgstjenesteloven 
og lov om helseforetakene (5). 

I tillegg til sørge-for-ansvar for 
 etterutdanning av helsepersonell i 
ovennevnte lovgivning, finner vi også 
bestemmelser om etterutdanning i 
forskrift om ledelse og kvalitetsfor-
bedring i helse- og omsorgstjenesten, 
der det følger at det er et lederansvar  
å «sørge for systemer som sikrer at 
medarbeiderne har kunnskap og 
ferdigheter til å utføre oppgavene  
sine. Det forutsetter at virksomheten 
gjennomfører jevnlige kompetanse-
kartlegginger, rekrutterer medarbeidere 
med riktig kompetanse og sørger for at 
de får tilstrekkelig opplæring, samt 
etter- og videreutdanning.» 1

Det følger således både av norsk 
lovgivning og EU-lovgivning at norsk 
helsetjeneste må ha systemer som sikrer 
at leger kan opprettholde kompetanse 
og ferdigheter ved oppdatering og 
etterutdanning.

Hva har skjedd siden 2016  
og frem til nå i 2019?
Alle organisasjonsledd har vært 
 involvert i arbeidet med den nye 
 spesialistforskriften og ny ordning for 
spesialistutdanning av leger. Det har 
ikke vært ressurser til samtidig å arbeide 
med etableringen av obligatorisk 
 etterutdanning for alle spesialiteter. 
Fagmiljøene er nå i gang med å opp-
rette arbeidsgrupper som skal gi an-
befalinger om etterutdanningsprogram 
for sin spesialitet.

Les mer: 
Rapportene som ligger til grunn  
for Landsstyrevedtaket i 2016 og  
som vi nå har startet arbeidet med  
å implementere. (6)(11).  •
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MATHIS HEIBERT

Embetseksamen fra NTNU  
2005, turnustjeneste i Ålesund 
og Stranda, gruppe 2 i aneste-

siologi i Ålesund og gruppe 1 i 
Stavanger/ Bergen. Spesialist fra 
2014. Av tillitsvalgtserfaring har jeg 
bla vært  HTV for Ylf i Ålesund fra 
jeg begynte mitt spesialiseringsløp 
og deretter FTV i den gang Helse 
Sunnmøre. Satt i ylf-styret sentralt 
fra 2009 – 2015. Medlem i lands-
rådet i Of 2017-2019. Ansatt som 
overlege ved SUS, nå i permisjon for å være konserntillits-
valgt (KTV) for Akademikerne i Helse Vest. 

Jeg er veldig glad i faget mitt, men har også hatt et 
ønske om å se helsevesenet i en større helhet, og stilte 
derfor til valg som KTV. Det er også motivasjonen min 

for å sitte i Overlegeforeningens styre, hvordan finne gode 
arenaer for å gjøre helsevesenet til et bedre sted for de som 
jobber for pasientene hver dag. 

Det er mange områder som er viktige å jobbe for,  
de aller fleste må man jobbe med over lang tid. 
 Implementeringen av ny LIS-utdanning kommer for 

fullt i løpet av denne perioden, og vil ha store konsekvenser 
for alle leger, ikke bare de nye LIS. Hvordan dette vil berøre 
legene i hverdagen er noe vi må være tett på de neste årene. 
Legespesialistgruppen er også en gruppe vi må følge tett, 
vi ønsker ikke en ny stor gruppe «overlege-light». Det har 
hele tiden vært intensjonen at dette var noe man skulle 
være i kortest mulig tid, og det må vi sørge for at ikke 
 utarter seg.

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med det nye  
styret de neste årene for å gjøre det beste for våre  
medlemmer.  • 

MARIE SKONTORP
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Jeg har studert i Göttingen  
(Tyskland) og emigrerte til  
Norge i 1999. Etter turnustiden i 

Kirkenes har jeg jobbet på Sykehuset 
Namsos siden 2001 og tok videreut-
danning i indremedisin og gastro-
enterologi i Nord-Trøndelag og  
ved St.Olavs Hospital. 

I perioden 2009-2010 har jeg vært 
foretaks- og hovedtillitsvalgt for Ylf 
i Helse Nord-Trøndelag. Siden min 
tilbakekomst til Namsos i 2012 har jeg 
vært hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen.

Et styreverv i Overlegeforeningen er en unik mulighet  
å jobbe for en helsepolitikk som tar vare på både store 
og mindre sykehusets behov i en tid der faglighet 

 presses av stadig trangere økonomiske rammer. Jeg ser  
på styret som et bindeledd: Vi må jobbe både sentralt mot 
departement og politikere og samtidig lytte til og fremme 
utfordringer medlemmene på basis har.

Rekruttering av spesialister både til legekontor og syke-
hus er en av de største utfordringer Helsenorge har. Jeg 
er også bekymret for omorganiseringsprosesser i distrikt 

(Finnmark, Helgeland, Møre og Romsdal) som kan føre  
til uheldig sentralisering av helsetjenester.

Fastlegekrisen er ikke løst. Forslag om AKS (Master  
i avansert klinisk sykepleie) er interessant som et 
 supplement til helsetjenesten spesielt i distrikt, men 

kan ikke løse utfordringen med rekruttering. Klar avgrens-
ning av ansvarsområder er nødvendig for å bevare og 
 videreutvikle en god og likeverdig helsetjeneste for alle 
innbyggere uansett bosted.  •
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Jeg studerte medisin ved Medizinische Hochschule 
Hannover (MHH) i Tyskland fra 1993-99.  Legelivet fikk 
en fantastisk start ved Ålesund sentralsjukehus høsten 

1999, først i turnustjeneste, deretter som lege i spesialise-
ring. Spesialiseringen i psykiatri ble fullført ved St. Olavs 
universitetssykehus, hvor jeg har vært siden høsten 2004, 
nå som overlege ved Tiller DPS. Som en av få heldige fikk 
jeg tilbud om en fordypningsstilling som kombinerte klinikk 
med forskning. Dette endte i graden PhD ved NTNU med 
tema elektrokonvulsiv terapi (ECT). En glimrende måte å 
rekruttere til forskning på!

Min tillitsvalgtkarriere startet jeg som ANSA-leder i  
Hannover i 1996. Deretter som plasstillitsvalgt ved ulike 
avdelinger, før jeg ble vara og senere foretakstillitsvalgt for 
Ylf på St. Olav. I perioden 2013-15 var jeg vara foretakstillits-
valgt for Of, men tok over vervet i 2015. Her fikk jeg gleden 
av å lede streiken ved St. Olavs hospital i 2016 sammen med 
engasjerte Akademiker-kolleger. Streiken viste tydelig 
 verdien av Akademiker-fellesskapet og ikke minst godt 
 skolerte tillitsvalgt-kolleger. I januar 2018 tiltrådte jeg som 
konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge 
RHF og trives med det. Jeg er dessuten ansattvalgt styre-
medlem i Helse Midt-Norge siden mars 2017 og leder av 
Sør-Trøndelag legeforening siden september 2015.

Jeg gleder meg til å være med på laget og ha god dialog 
med medlemmene om små og store saker vi kan sette  
på den helsepolitiske arenaen. Jeg ønsker at foreningen 

fortsatt skal være en viktig samfunnsaktør og en relevant 
samarbeidspartner i helserelaterte spørsmål. Håper å  
kunne bidra med min erfaring som bl.a. konserntillitsvalgt  
i Akademikerne i dette arbeidet. 

Jeg er opptatt av kontinuerlig læring gjennom hele yrkes-
livet, fra høy kvalitet i medisinstudiet og LIS utdanning til 
videre og etterutdanning for overleger, inkludert utdan-
ningspermisjon. Forskning og innovasjonsprosjekter må 
være en del av arbeidshverdagen og ikke en fritidssyssel.

Jeg forventer også at vi får være aktive medspillere i 
 utvikling av helseteknologi og at digitalisering av helse-
tjenesten oppleves relevant for alle yrkesgrupper og ikke 
blir til plunder og heft.  

Jeg ønsker at vi skal lege til rette 
for samarbeid nasjonalt og inter-
nasjonalt, å lære av og om hver-
andre kan bidra til nye ideer. 
 Ellers håper jeg at i også kan  
bidra i internasjonalt arbeid  
med fokus på FNs bærekraftmål. 

Kompetanse må vedlike-
holdes og videreutvikles 
for å fortsatt kunne tilby 

god og effektiv helsetjeneste til 
befolkningen. Det er derfor nød-
vendig å integrere faglig utvikling, forskning og innovasjon 
som del av arbeidshverdagen. Innovasjon er et nytt sats-
ningsområde, der særlig teknologiske nyvinninger vil prege 
fremtidens arbeidsplass. 

I en tid med hardt arbeidspress og stramme budsjett, 
mener jeg at kunnskaps-arbeidere må få en tydelig plass 
både i ledelse og utviklingen av helsetjenesten for øvrig  
for å styrke fokuset på kunnskap gjennom fagutvikling, 
forskning og innovasjon. 

Jeg tror utviklingen av teknologi og særlig digitali-
sering kommer til å bli sentralt i den kommende 
perioden. Digitaliseringsomfanget har så omfattende 

påvirkningskraft at den betraktes som «den fjerde revolu-
sjon». Helse Midt-Norge skal innføre nytt journalsystem 
«Helseplattformen» og jeg ser frem til å høre og lese om 
erfaringer og forskningsresultater knyttet til implementering 
og bruk. Vi trenger å øke kompetansen på digitalisering, øke 
forståelsen for kunstig intelligens, store data, samt tilrette-
legging for persontilpasset medisin. Den teknologisk utvik-
lingen kan ha stor betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, 
men også for effektivisering; eks. trådløs pasient overvåkning, 
eller bruk av kunstig intelligens som bilde-basert 3D-navi-
gasjonsverktøyet til å diagnostisere lungekreft. Det krever 
imidlertid at vi er aktivt med i denne utviklingen både 
 gjennom ledelse og gjennom deltakelse i prosjekter.  •
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LINDY JAROSCH-VON 
SCHWEDER



SOLVEIG NERGÅRD

Jeg er spesialist i plastikkirurg og jobber som overlege 
ved Plastikk og Rekonstruktiv avdeling, UNN Tromsø. 
Jeg studerte medisin ved UiT og var uteksaminert i -04. 

Turnustjenesten ble utført ved UNN og distrikts turnus i 
samme by. For å få erfaring med distrikts medisinens utfor-
dringer har jeg tidligere jobbet noen perioder på Sørøya og 
på Skjervøy. Min tidligere erfaring fra tillitsvalgt,- og 
foreningsarbeid er som plass-TV LIS, plass-TV overlege, 
styremedlem i Troms legeforening siden september -15, 
nestleder Troms legeforening siden september -18, Lands-
rådsrepresentant for Troms i perioden 17-19. Alle vervene 
bidrar til at jeg får erfaring med hvordan arbeidshverdagen 
til mine kollegaer er og til at jeg løfter blikket utover det 
som er gjeldene i min arbeidshverdag på sykehuset. Jeg 
forsøker å bidra med konstruktive innspill i ulike saker.  

Jeg er ydmyk over å ha blitt spurt om å delta i Overlege-
foreningens styre. Det er en glede å treffe overleger som 
jobber ved ulike sykehus, DPS’r og helseinstitusjoner i 

ulike deler av landet for å høre hvordan arbeidshverdagen 
og arbeidsforholdene er for den enkelte. Erfaringsutveks-
ling fører til økt bevissthet om hvilke rammer overleger 
jobber innenfor og hvilke kollektive arbeidsutfordringer 
som bør få økt fokus for bedret arbeidshverdag. Slik ønsker 
jeg å bidra til å jobbe frem en bedre organisering av spesia-
listhelsetjenesten. Det vil fremme kvalitet i pasientbehand-
lingen.    

Jeg ønsker at flere overleger skal få mulighet til en solid 
etterutdanning som gjør de bedre rustet til å ta på seg 
lederroller i sykehusene. Jeg tenker spesielt på masterut-

danninger innen helseledelse,- og økonomi. Økt kunnskaps-
grunnlag innen ledelse vil kunne gi overlegene større mulig-
het til å legge til rette for en bedre arbeidshverdag for sine 
kollegaer og overordnet være med på å påvirke retningen 
norsk helsevesen skal ta.

Jeg har ett tema i to ulike deler av helsevesenet;
Norge har et godt og solidarisk helsevesen. Likevel ser 
man nå flere eksempler på behandling som reiser spørs-

målet om det offentlige helsevesen gir 
et likeverdig helsetilbud? Spesielt 
gjelder det et likeverdig behand-
lingstilbud til kreftpasienter. Det 
er viktig at det ikke blir en to-de-
ling av helsetjenestetilbudet hvor 
det offentlige ikke beslutter innført 
nye kreftmedisiner og hvor kun de 
som har ressurser påbegynner sam-
me behandling i det private for så å 
få et dekt av det offentlige helseve-
sen. Jeg er glad for at flere kreftme-
disiner fikk JA på beslutningsforum 26. august i år. Vi ser  
stadig flere «langtids-survivere» gjerne gjennom klinisk 
kreftforskning. Gjennom mitt arbeid med melanom utred-
ning og behandling ser det ut til at våre naboland som 
 Danmark og Sverige er tidligere ute med å innføre og tilby 
ny kreftmedisin i det offentlige helsevesenet. Jeg håper det 
blir en prioriteringsdebatt om kreftbehandling, innføring av 
ny kreftmedisiner, persontilpasset medisin og to-delt helse-
vesen. Jeg håper det ender med en betydeligere styrket 
kreftbehandling i det offentlige helsetjeneste tilbudet. 

LIS i nytt utdanningsløp skal oppnå mange felles lærings-
mål der veiledningskompetanse er ett av dem. Det er nød-
vendig at foretakene etablerer gode veilederutdanninger for 
sine leger. Kravene til overleger som veiledere, både i for-
hold til grunnleggende veilederkompetanse som innhold  
og struktur, er større enn tidligere. Det er viktig at overlege 
kollegiet setter seg inn i de nye kravene, samt søker å øke sin 
egen kompetanse innenfor veiledning. Ved UNN pålegges 
alle overleger og LIS i gammel utdanningsordning å gjen-
nomføre kursing i løpet av de neste to årene for å sikre at 
kravene som stilles for å kunne være utdanningsvirksomhet 
fylles. I tillegg vil det øke kvaliteten på veiledning som 
 pedagogisk metode i et formelt utdanningsløp.  •
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   av Ståle Clementsen,
styremedlem Of og  
FTV Ahus

››

Komitéen bestemte seg for at 
Akershus skulle ha ett sykehus 

som var basert på sentraliseringsprin-
sipper, og at dette sykehuset skulle 
dekke områdene Romerike og Follo. 
Man fant det da nødvendig å bygge et 
sykehus med 600 senger til en frem-
skrevet befolkning på 140,000 mennes-
ker. Men hvor skulle sykehuset ligge? 
Her ville fagpersonene at sykehuset 
skulle plasseres i Oslo, siden man for-
utså rekrutteringsproblemer for kvali-
fisert personell, som da måtte flytte ut 
av byen. Imidlertid vant lokalpolitikerne 
frem på dette punktet og valget falt på 
område Lillestrøm, som var midt 
 mellom det meste.

 Daværende ordfører i Lørenskog, 
som også satt i styret til fylkessyke-
huset på Midtstuen, overtalte for-
mannskapet til å tilby den 570 mål 
store Nordby gård som tomt. Søsknene 
Nordby som bodde på gården avsto 
gårdsbruket til det gode formål – mot 
en ukjent kompensasjon fra kommunen. 

 Etter diverse utsettelser ble bygging 
startet i 1955, ferdig bygget i 1959 og 
innflyttet 15. mai 1961, høytidelig åpnet 
av Kong Olav som Sentralsykehuset i 
Akershus (SIA). Den noe forsinkede 
innflyttingen etter bygget var ferdig 
skyltes at verken utstyr eller personell 
var klart ved ferdigstillelse. 

Frem mot slutten av 1990-tallet ble 
sykehuset bygget på flere ganger, men 
til slutt innhentet tiden SIA, som da 
var umoderne og for lite. Akershus 
fylkeskommune trengte ytterligere 
sykehusbygg til sin voksende befolk-
ning. Man vurderte da nytt sykehus  
på Ski, en utvidelse av SIA, eller en 
utvidelse av Bærum sykehus. 

Valget falt på prosjektet Nye SIA i 
samband med nytt sykehus i Follo. 
Imidlertid kom den nye regionsre-
formen til Norge etter tusenårsskiftet, 
noe som resulterte i flere navneskifter; 
Helseregion Øst ble Helse Øst RHF og 
SIA ble Akershus universitetssykehus. 
Endringen medførte at planene om et 
nytt sykehus i Follo ble skrinlagt, og 
prosjektet på Lørenskog ble hetende 
Nye Ahus. 

Etter en lang forprosjektering god-
kjente Helse Øst planene for et nytt 
sykehus i Mai 2002,  og prosjektet ble 
sendt til stortinget for finansiering. 
Der synes daværende helseminister 
Dagfinn Høybråten at det var for dyrt, 
og forslaget ble sendt tilbake til Helse 
Øst med beskjed om å kutte. Dette 
skjedde uten at man gjorde en reali-
tetsbehandling. 

Et nytt og forbedret prosjekt ble  
lagt frem for stortinget året etter og 
godkjent. Bygget var da slanket med 

33,000 kvm, og prislappen redusert 
med 2 mrd. Totalprisen havnet på ca.  
7 mrd, og arealet på 136,000 kvm. 

Det som ble kuttet tilsvarer omtrent 
størrelsen på det nye Radiumhospitalet 
som nå skal bygges.

Man benyttet seg av alltid tilstede-
værende SINTEF for å fremskrive 
behovet og havnet på et sykehus som 
kunne/skulle ha et opptaksområde  
på 340,000 mennesker i 2015.

Det endelige vedtaket ble fattet hos 
Helse Øst 18.12.03, og byggestart ble 
raskt deretter; 1. mars 2004 kunne 
Dagfinn Høybråten gjøre første spade-
tak. Byggingen tok 4 ½ år, og Kong 
Harald foretok den offisielle åpningen 
06.11.08.

  Hvordan gikk det å planlegge et 
sykehus basert på de beste man hadde 
av beregninger og framskrivinger, for 
så å redusere prosjektet med nesten 
20%? Uten at man reduserer opptaks-
område samtidig? Det reviderte forslaget 
klarte til og med å gi økt kapasitet i 
forhold til det første. Ikke rart dette ble 
møtt med jubel og fikk finansiering. 

Men hvordan går det an? 
Jo, det første man gjorde var å endre 
antall liggedøgn i framskrivingen, flytte 
mye av  behandlingen fra døgn til dag, 
og øke samarbeidet med kommunen.  

DEL 1
I 1946 overtok Akershus fylke et sykehus som svenske røde kors hadde  
drevet på Midtstuen i Oslo.  Det første fylkessykehuset i Akershus var derfor 
plassert ved Holmenkollen. Helsedirektoratets daværende direktør Karl Evang 
ønsket at staten skulle bestemme over nye sykehusbygg, ikke lokalpolitikere 
 eller interessegrupper. Han var opptatt av en sentralisering av medisinsk 
 kompetanse og prosesser styrt av eksperter. Altså i hovedsak styrt av leger  
etter retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter. Han opprettet en sykehus-
komité som bestod av fire leger, tre lokalpolitikere, en arkitekt og en sykepleier.

Historien om
AHUS- del 1
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I tillegg kan man gjøre som ble gjort 
her, endre åpningstiden på dagbehand-
lingen samt øke forventet beleggspro-
sent. Ahus ble bygget med prosjektert 
10 timers åpningstid på poliklinikken, 
og med beregnet 90% belegg, ikke 85% 
som var vanlig tidligere. Man trengte 
da ifølge modellen færre senger og 
færre poliklinikkrom. Enmannsrom 
ble gjort om til tomannsrom, kontorer 
og behandlingsrom forsvant. Hvis man 
i tillegg tok i bruk deler av det gamle 
sykehuset til behandlingsarealer ville 
det hjelpe på. 

Fase 2, et siste sengebygg, ble sluttført 
2011. Anne-Grethe Strøm-Erichsen som 
da var helseminister mente at for å 
utnytte kapasiteten fullt ut på et ferdig 
Ahus måtte man overta de 160,000 
personene som utgjorde Follo og Alna 
bydel, siden Aker skulle legges ned. 
Deler av Grorud og Stovner var allerede 
overført i 2004. Sykehuset var beregnet 
til å kunne huse et opptaksområde på 
340,000 mennesker i 2015, men hadde 
fra januar 2011 et opptaksområde på 
470,000. Dette har så steget jevnt og 
trutt og Ahus er i dag hjemsykehus for 
ca. 600,000 mennesker.  

Ahus ble dimensjonert for 45,900 
inneliggende pasienter og 190,000 
liggedøgn, 172,000 polikliniske konsul-
tasjoner og 110,000  billeddiagnostiske 
undersøkelser i 2015. De reelle tallene 
nå er naturligvis mye høyere enn dette, 
med en dobling av antall inneliggende 
pasienter, polikliniske undersøkelser 
og billeddiagnostiske undersøkelser 
Ahus ble også bygget som et sykehus 
hvor det ikke skulle forekomme korridor- 
pasienter, korridorer og sengerom er 
dimensjonert med dette bakteppet. I 
toppåret 2011 etter overtagelsen av 
opptaksområdet fra Aker hadde Nye 
Ahus 8000 overnattinger på korridor. 
Dette har bedret seg siden, men borte 
blir de jo ikke.

Hvordan har man så klart å håndtere 
de 10 årene som har gått siden åpningen? 
Og hva må og skal skje videre? Hvordan 
kommenterer sentrale ledere situasjonen 
som har vært og er? Hva bør og kan 
man lære av historien om Ahus?  •

DEL 1Historien om

OVERLEGEN 4-2019 55

Følg med på del 2 som kommer i neste utgave av Overlegen

Nordby gård før byggestart ca. 1950.

SiA ca. 1960.

Ahus 2011.
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Refusjonskode:1

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

Vilkår:

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

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

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

Indikasjon:3

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

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

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

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%

18024264 NN Tresiba T2 refusion_ANN_NO_210x260+3_Overlegen.indd   1 28/10/2019   12.45
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Refusjonskode:1

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

Vilkår:

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

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

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

Indikasjon:3

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

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

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

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%

18024264 NN Tresiba T2 refusion_ANN_NO_210x260+3_Overlegen.indd   1 28/10/2019   12.45
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Referanser: 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 18.10.2019) 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)
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injek-
sjonsvæsker.
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 tids-
punkt 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 glyke-
misk 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 insulin-
preparater: 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 over-
gang 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 hy-
poglykemi. 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 basal-bolusregimer) 
er det viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. 
Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), 
kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varsel-
symptomer 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. Hyperglyke-
mi: 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 ube-
handlet 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. Kombina-
sjon 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 insulinprepara-
ter. 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 umiddel-
bar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens 

langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: 
Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike 
insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke insulin-
behovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere insulin-
behovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, 
anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glu-
kokortikoider, 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): Øvrige: 
Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert ødem. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Spesielle pasientgrupper: Ingen indi-
kasjon 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 injeksjons-
området 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 sukkerhol-
dige 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. Vir-
kningsmekanisme: 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 dan-
nes 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 deglu-
dec 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. Doseproporsjo-
nalitet 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%. Halver-
ingstid: 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 (Pen-
fill sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244 

Vilkår: 
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med 
middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulin-
bruken - 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 langtids-
virkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per oktober 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

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

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

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

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

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

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

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

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

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

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

Hjerte
svikt

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

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 
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JUS FOR LEGER:

Kan pasienten kreve å få kvinnelig lege?
En pasient legges inn på sykehus for et elektivt inngrep ved en kirurgisk  
avdeling. Hun stiller krav om at kun kvinnelig helsepersonell skal jobbe med 
henne. Avdelingen har nok kvinnelig helsepersonell til at dette enkelt lar seg 
løse, og pasientens ønske etterkommes. I ettertid snakkes det om dette på 
avdelingen. For hva om man ikke hadde hatt så mange kvinnelige leger til-
gjengelig? Og hva om dette hadde vært en akuttsituasjon? For var det ikke slik 
at pasientens ønske om annet personell som hovedregel skal etterkommes?

Ida Øygard Haavardsholm, jurist, avdeling for Jus og arbeidsliv, Dnlf››
Svaret er nei 
Det klare rettslige utgangspunktet må 
være at pasienten ikke kan bestemme 
kjønnet på den som skal behandle dem. 
Grunnen til at dette dukker opp som 
en problemstillinger må antas å være 
at pasienten har rett til å medvirke ved 
gjennomføringen av helse- og omsorgs- 
tjenester. Denne bestemmelsen gir 
pasienten en rett til å bidra i de beslut-
ningene som skal tas i behandlingen. 
Det er da naturlig at man stiller seg 
spørsmålet om hvor langt denne retten 
strekker seg. 

Reglene om dette finner vi i pasient- 
og brukerrettighetsloven § 3-1. Denne 
bestemmelsen gir pasientene en gene-
rell rett til å medvirke når de skal mot-
ta helsehjelp. I tillegg gis det her ut-
trykk for at tjenestetilbudet så langt 
som mulig skal utformes i samarbeid 
med pasienten. 

En snubletråd
I § 3-1 siste setning står det at «ønsker 
pasient eller bruker at andre personer 
skal være til stede når helse- og om-
sorgstjenester gis, skal dette som 
 hovedregel imøtekommes». Dette har 
ingenting med valg av personell å gjøre, 
men gir pasienten rett til å ha med seg 
noen i legekonsultasjoner eller andre 
situasjoner der helse- og omsorgstjen-
ester blir gitt. Dette er praktisk ved 
blant annet fødsler, vanskelige samtaler 
eller undersøkelser som pasienten 
gruer seg til og de ønsker å ha med seg 
noen. Denne setningen må altså ikke 
misforstås slik at pasienten har anled-

ning til å velge hvilket personell som 
skal være til stede. 

På den annen side vil pasienten noen 
ganger ha anledning til å nekte personer 
muligheten til å være tilstede. For eks-
empel vil pasienten kunne motsette seg 
at studenter, som kun er der for egen 
opplæring, er med på undersøkelse eller 
behandling. En viktig forskjell på dette 
og det å nekte annet helsepersonell å 
være tilstede (for eksempel på grunn av 
deres kjønn) er hvilken rolle personen 
spiller i behandlingssituasjonen. Studen-
ten som kun er der for sin egen opplæ-
ring kan fint unnværes i situasjonen. 
Behandlende lege vil ikke kunne forlate 
behandlingsrommet uten at det sendes 
inn en annen i deres sted. Dette siste 
vil da altså ikke pasienten kunne kreve.

 
Ikke diskriminerende
Ved den nevnte avdelingen der en kvinne 
ble lagt inn til elektiv kirurgi, og kun 
ønsket å bli behandlet av kvinner, hadde 
noen hørt om en uttalelse fra Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet 
(LDO). Var det ikke slik at LDO for en 
tid tilbake hadde uttalt seg noe om at 
det var greit at en legevakt kun hadde 
kvinnelig lege tilstede selv om pasienter 
ønsket mannlig lege?

Likestillings- og diskriminerings-
ombudet behandlet i sak 12/1712 en 
problemstilling som ligner på den 
 kirurgene her diskuterte. Her var saken 
at som følge av en bilulykke oppsøkte 
A en legevakt i X kommune. Da han 
ankom, ba han om en mannlig lege, men 
ble tatt imot av en kvinnelig, som var 

eneste lege tilstede. Hun forsøkte å 
hilse på ham ved å strekke frem hånden. 
A fortalte da at han ikke ønsket å hilse 
på henne fordi han har et prinsipp om 
ikke å hilse på kvinner. Han ble da 
fortalt at han kunne oppsøke sin fast-
lege senere på dagen. A klaget saken 
inn til LDO med påstand om at han ble 
diskriminert på grunnlag av sin religion 
når han ikke fikk tilgang til helsehjelp i 
denne situasjonen.

LDO tok stilling til om det var en 
form for indirekte diskriminering på 
grunnlag av religion. Som et første 
vilkår for at noe skal kunne anses som 
diskriminering er at man er «stilt dårli-
gere enn andre» i tilsvarende situasjon. 
Fordi mannen virket å være i god form 
anså legevaktslegen det som medisinsk - 
faglig forsvarlig at mannen ventet til 
senere på dagen med å bli undersøkt 
mer enn det hun kunne gjøre ved ren 
observasjon av ham. LDO la dette til 
grunn i sin vurdering og kom derfor til 
at han ikke var stilt dårligere enn andre 
i samme situasjon. På denne måten tok 
ikke LDO egentlig stilling til hvorvidt 
praksisen innebar en diskriminering 
på grunnlag av religion. De nevner 
likevel at dersom ovennevnte praksis 
skulle blitt vurdert på generelt grunn-
lag, måtte også de ansattes vern mot 
diskriminering på grunn av kjønn etter 
likestillingsloven blitt en del av vurder-
ingsgrunnlaget. På denne måten antydes 
at vaktordninger der det tas hensyn til 
den ansattes kjønn vil kunne være i 
strid med likestillingsloven, men dette 
tas det altså ikke stilling til her.  •

OVERLEGEN 4-201958
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RHF-SPALTEN

No må vi skjerpe oss! 
Sidan 2010 har vi arbeidd målretta med å ta ned talet på pasientskader  
i norske sjukehus. Pasienttryggleik har vore på dagsorden over fleire år og er  
eit av hovudsstyringsmåla våre frå Helse- og omsorgsdepartementet for 2019. 
Likevel får vi ikkje dei resultata vi vil ha. Framleis blir pasientar skada og  
fleire av skadane kunne vore unngått om vi hadde gjort det vi skulle. Det  
er ikkje godt nok!

Trass i mykje godt forbetringsarbeid 
ser vi at det framleis oppstår 

 infeksjonar, trykksår og legemiddel-
skader for å nemne nokre av dei hyppi-
gaste skadetypane vi ser i sjukehusa. 
Ofte oppstår feila fordi vi gjer jobben 
bitte litt annleis enn det rutinane seier 
og ofte små marginar som skilje på om 
det går godt eller galt. Når det oppstår 
feil, oppstår det ofte følgefeil som igjen 
fører til pasientskade. Dermed blir 
eigarskapet til skaden fragmentert og 
sett på som ein berekna risiko og ikkje 
noko som kunne vore unngått. 

I ei fersk undersøking frå Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) går det 
fram at berre 33 prosent av skadane 
der det blir utbetalt pasientskade-
erstatning blir funne att i sjukehusa 
sine eigne avviksmeldingar. Det er 
ikkje godt nok. Vi kan kanskje ikkje 
forvente 100 prosent samsvar, men 
talet skulle ha vore langt høgare og i 
alle fall godt over 50 prosent. Helse 
Vest ligg mellom 19-34 prosent medan 
dei beste i landet har 59 prosent av 
sakene hos NPE i sine avvikssystem. 
Resultata frå NPE-undersøkinga gir 
ein indikasjon på at avvikssystema 
ikkje blir nytta godt nok i sjukehusa. 
Det er kritikkverdig og gir oss i neste 
omgang eit dårlegare grunnlag i vårt 
forbetringsarbeid.

For å sørgje for at vi lærer av feila 
våre og unngår at vi gjer dei same feila 
om att, er det heilt avgjerande at vi 
nyttar avvikssystema godt og melder i 
frå om pasientskadar og behandlings-
svikt. Det einaste som er verre enn å 
gjere feil, er å gjere same feilen ein 

gong til. Saman må vi skape ein kultur 
som gjer det trygt å melde i frå og ein 
kultur der avvika faktisk blir nytta til 
forbetring. Og vi som leiarar må etter-
spørje resultat og handlingsplanar.

I 2016 innleia Helse Vest eit sam-
arbeid med NPE om å finne dei pasi-
entskadane som det var flest av eller 
som hadde høgast utbetaling. Det blei 
identifisert tre forbetringsområder; 
ortopedi (mange skadesaker), gastro-
kirurgi (færre, men alvorlege skader) 
og fødslar (få, men særdeles alvorlege 
skader) som blei inkluderte i vårt 
 kvalitetsarbeid. Ved systematisk 
 dybdeanalyse av alle NPE-sakene  
som har fått tilkjent erstatning, var det 
mulig å identifisere risikofaktorar som 
skyldas både menneskeleg og system-
betinga svikt. Med bakgrunn i kunn-
skapen om kvifor det har gått galt i 
desse NPE-sakene, har prosjekta Trygg 
fødsel, Trygg gastro og Trygg ortopedi 
sett på korleis dei kan bruke desse 
erfaringane til å implementere risiko-
reduserande tiltak.

Gjennom forskrift om leiing og kvali-
tetsforbetring i helse- og omsorgstenesta 
og Spesialisthelsetenestelova er alle 
sjukehus forplikta til å ha oversikt over 
og rutinar for å gjennomgå avvik. Dei 
mest alvorlege hendingane skal òg 
varslast til Statens helsetilsyn og Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstenesta. Vi ser likevel ein tendens 
at avvik blir lukka utan at det blir sjekka 
av om det er dei rette tiltaka som er 
sette i verk, eller at det finst etablerte 
rutinar for å sikre at tiltaka gir ønska 
effekt. Det er behov for auka kompe-

tanse innanfor forbetringsarbeid og 
pasienttryggleik hos leiarar og medar-
beidarar for å evne å skape varige for-
betringar.

I Helse Vest arbeidar vi no med ein 
ny felles strategi for kvalitetsforbetring 
og pasienttryggleik for perioden 2020-
2024. Strategien vil bli sendt ut på ei 
brei høyringsrunde der òg kommunane 
vil bli inviterte til å komme med innspel. 
Strategien legg blant anna opp til eit 
omfattande utdanningsløp for å auke 
forbetringskompetansen til alle leiarar, 
på alle nivå, i organisasjonen. Vi har i 
fleire år hatt deltakarar på dei regionale, 
nasjonale og nordiske forbetringsut-
danningane, og i alt har omlag 250 med- 
arbeidarar i Helse Vest tileigna seg denne 
verdifulle kompetansen. Likevel er det 
ikkje nok. Vi treng i større grad å ha 
kunnskapen forankra i organisasjonen. 

Haraldsplass Diakonale sjukehus er 
eit godt eksempel på kva ein kan få til 
om vi arbeidar med kvalitetsforbetring 
på tvers, og dei fekk i år den høgt 
 hengande pasienttryggleiksprisen frå 
Helsedirektoratet for arbeidet sitt. Det 
er første gong prisen går til ein heil 
organisasjon. Her har vi mykje å lære.

I strategien vår fram mot 2024 vil 
det bli stilt krav om at minst 10 prosent 
av årsverka ved ei eining skal ha for-
betringsutdanning og minst 1 prosent 
skal ha rettleiarkompetanse innanfor 
kvalitetsforbetring og pasienttryggleik. 
Dette vil gi oss ei felles retning og eit 
godt utgangspunkt for å kunne skape 
varige forbetringar til det betre for 
både pasientane og medarbeidarane  
i sjukehusa.  •

›› Av Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF
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For å ta det siste først; nei, dommen 
som falt i Oslo tingrett 21. oktober 

2019 svarte dessverre ikke på det vi 
mener er hovedspørsmålet i saken; er 
det lovstridig diskriminering å bruke 
alder som kriterium for å kreve at leger 
på redningshelikopteret fratrer. Jeg 
kommer straks tilbake til hvordan det 
er mulig for retten å avsi dom, uten å ta 
stilling til det vi mener er hovedspørs-
målet. Men først vil jeg gi en kort 
 orientering om hva saken egentlig 
dreide seg om.

Kort om saken
Redningshelikoptrene som brukes av 
forsvarets 330 skvadron til søk- og 
redningsoppdrag i tillegg til luftambu-
lanseoppdrag, eies av Justisdeparte-
mentet. Forsvaret er såkalt operatør av 
redningshelikoptrene. Bemanningen 
om bord består av seks personer; fem 
forsvarsansatte i tillegg til en sivilt 
ansatt lege. Legen har sitt arbeidsfor-
hold ved et sykehus, med arbeidssted 
på redningshelikopteret. For å regulere 
dette er det inngått en samarbeidsavtale 
mellom Luftambulansetjenesten, 
 aktuelt sykehus og 330 skvadronen. 

Gjennom samarbeidsavtalen forplikter 
sykehuset seg til å levere leger til tjeneste 
på skvadronens redningshelikopter. I 
et vedlegg til den nevnte samarbeids-
avtalen følger det at øvre aldersgrense 
for legene som skal tjenestegjøre på 
redningshelikopteret, er 60 år. Dette  
er det eneste som «regulerer» at legene 
som skal tjenestegjøre på rednings-
helikopteret ikke kan være mer enn  
60 år. Aldersgrensen er således admi-
nistrativt fastsatt, og følger ikke av  
lov eller forskrift. 

Vårt medlem ble 60 år og måtte av 
den grunn fratre tjenesten ved red-
ningshelikopteret 31. juli 2017. Lege-
foreningen har bistått medlemmet i 
saken, og min kollega advokat Nina 
Bergsted og jeg tok ut søksmål mot 
Staten ved Forsvarsdepartementet  
da vår vurdering er at praktiseringen 
av aldersgrensen er lovstridig alders-
diskriminering. Legeforeningen 
 vurderte saken som prinsipiell og 
 viktig for mange av våre medlemmer, 
slik at Legeforeningen erklærte såkalt 
partshjelp i saken; det vil si at Lege-
foreningen tiltrådte søksmålet til  
støtte for legen. 

Hovedspørsmålet i saken er om 
 aldersgrensen er i strid med forbudet 
mot aldersdiskriminering i arbeids-
miljøloven og likestillings- og 
 diskrimineringsloven. 

De rettslige grunnlagene 
Som redegjort for i Overlegen 2/2019, 
følger det av arbeidsmiljøloven § 13-1 
at det er forbudt å diskriminere på 
grunn av alder. Alder kom også inn 
som diskrimineringsgrunnlag i like-
stillings- og diskrimineringsloven § 6 
med virkning 1. januar 2018. Utgangs-
punktet er dermed at det er forbudt å 
diskriminere på grunn av alder. Men  
så åpner begge lovene for at det – på 
visse vilkår- likevel kan være lov å 
diskriminere på grunn av alder.

For at diskriminering på grunn av 
alder skal være lovlig, må diskriminer-
ingen ha et saklig formål, være nød-
vendig for å oppnå dette formålet og 
ikke være uforholdsmessig inngripende 
for de som rammes av diskrimineringen. 
Et viktig spørsmål i saken er derfor om 
aldersgrensen er egnet som virkemiddel 
for å sikre at tjenesten er forsvarlig, 
eller om aldersgrensen kan erstattes av 

Er det lovstridig aldersdiskriminering å «kaste» leger ut  
av tjeneste ved forsvarets redningshelikopter ene og alene  
fordi legene fyller 60 år? Legeforeningens advokater mener ja,  
det er lovstridig aldersdiskriminering. Staten mener nei. Hva  
mener retten? I håp om en rettslig avklaring på dette veldig  
spennende rettslige spørsmålet, brakte vi på vegne av et medlem  
saken inn for Oslo tingrett. Hovedforhandlingene ble gjennomført  
7. -9.  oktober, og dom falt 21. oktober 2019.  Fikk vi med dommen  
en avklaring av rettstilstanden?

Lufta er (ikke?) for alle

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

   Av advokat og 
juridisk rådgiver i 
Overlegeforeningen, 
Liv Marit Fagerli

››
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mer treffsikre virkemidler, som for 
eksempel systematiske tester for å 
sikre at de som deltar i tjenesten har d 
e nødvendige fysiske og helsemessige 
forutsetninger. 

Et særskilt spørsmål i saken er 
 dessuten om legene er omfattet av 
arbeidsmiljølovens bestemmelser når 
de  deltar på oppdrag for med rednings-
helikoptrene. 

Hva kom så retten til?
Beklageligvis kom retten til at arbeids-
miljøloven ikke gjelder. Det følger av 
arbeidsmiljøloven at den ikke gjelder 
for militær luftfart som omfattes av 
luftfartsloven. Redningshelikoptrene 
er innført i det militære luftfartøy-
registeret, og selv om redningsheli-
koptrene i liten grad deltar i militære 
oppdrag – og legene deltar i utgangs-
punktet ikke i militære oppdrag - fant 
retten at arbeidsmiljøloven ikke gjelder. 
Dette til tross for at mer enn 95 % av 
aktiviteten til redningshelikoptrene er 
sivile oppdrag som luftambulanseopp-
drag og søk- og redningsoppdrag. 

Likevel aksepterte retten at det for-
hold at redningshelikoptrene er regis-
trert i det militære luftfartøyregisteret 
er tilstrekkelig til at aktiviteten er unn-
tatt fra arbeidsmiljøloven. At arbeids-
miljøloven ikke gjelder, rammer de 
sivilt ansatte legene hardt. I den for-
bindelse uttaler retten: «Disse forhold 
er etter rettens syn utslag av at unn-
taksbestemmelsene rammer [NNs] 
rettigheter som innleid arbeidstaker 
hardt. Rettsreglenes utforming er like 
fullt en lovgiveroppgave utenfor 
 rettens kompetanse.»

Retten kom videre til at heller ikke 
likestillings- og diskrimineringsloven 
kommer til anvendelse i denne konkrete 
saken. Begrunnelsen er at medlemmet 
hadde fratrådt før alder kom inn i 
 loven som diskrimineringsgrunnlag. 
Som nevnt kom alder inn i loven med 
virkning fra 1. januar 2018, mens 
medlemmet fratrådte 31. juli 2017. 

Vi har anført at aldersgrensen frem-
deles er til hinder for at vårt medlem 
kan komme tilbake til redningsheli-
koptertjenesten, slik at han er ikke 
«ferdig diskriminert» ved at han fra-
trådte tjenesten. Han ønsker fremdeles 

å komme tilbake, men aldersgrensen 
står i veien for det. Vi gjorde dermed 
gjeldende at han utsettes for løpende 
diskriminert også etter 1. januar 2018 
ved at han ikke får komme tilbake til 
redningstjenesten på grunn av alder.

Spørsmålet om medlemmet kan sies 
å være diskriminert også etter 1. januar 
2018, er gjenstand for bevisvurdering. 
Med det menes en vurdering av hva 
retten finner sannsynliggjort ut fra 
dokumentene i saken i tillegg til    
parts- og vitneforklaringene. 

Staten anførte, og ble av retten hørt 
med, at det ikke er sannsynliggjort at 
arbeidsgiver på sykehuset vil prioritere 
vårt medlem til tjeneste på rednings-
helikopteret etter 1. januar 2018. 
 Retten kom derfor til at vårt medlem 
ikke hadde såkalt rettslig interesse i å 
få en vurdering av om aldersgrensen  
er i strid med likestillings- og diskri-
mineringsloven. 

Retten konkluderte på denne bak-
grunn med at verken likestillings- og 
diskrimineringsloven eller arbeidsmil-
jøloven gjelder i denne konkrete saken, 
og retten behøvde dermed ikke gjøre 
en nærmere vurdering av om bruk av 

alder er saklig, nødvendig og forholds-
messig i disse sakene. Staten vant der-
med saken, uten at vi har fått en rettslig 
avklaring på det veldig spennende – og 
prinsipielle- juridiske spørsmålet.

Samtidig sier retten at  den har for-
ståelse for at spørsmålet om alders-
diskrimineringen er ulovlig bør få en 
rettslig avklaring. Retten sier videre  
at «.. det synes heller ikke åpenbart at 
diskriminering på grunn av alder her er 
saklig, nødvendig og forholdsmessig», 
men siden retten kom til at vårt medlem 
ikke er omfattet av loven har den ikke 
gjort en konkret vurdering.

Er siste ord sagt?
Jeg er fristet til å besvare dette spørs-
målet med et kort og kontant nei. Vår 
foreløpige vurdering er at siste ord 
ikke er sagt. Dommen er ikke retts-
kraftig, og vi gjør i disse dager en 
 vurdering av om den skal ankes.  
Den vurderingen gjøres naturligvis i 
samråd med medlemmet. Men det er 
uansett behov for en rettslig avklaring 
av spørsmålet om aldersdiskrimine-
ring, helt uavhengig av denne konkrete 
saken. Vi utelukker derfor ikke nye 
søksmål på vegne av leger som på-
legges å fratre tjeneste ved 330  
 skvadronen ene og alene fordi de har 
blitt 60 år. For selv om det er flere 
forhold i dommen vi mener er feil  
– blant annet vurderingen av om 
medlemmet har rettslig interesse i å  
få en vurdering av om aldersdiskrimi-
neringen er lovstridig – er vi enig med 
retten når retten sier at «Saken kan 
imidlertid stille seg annerledes for 
leger som må fratre på grunn av alders-
grenser etter lovens ikrafttredelse» 
(altså etter at alder kom inn i like-
stillings- og diskrimineringsloven). 

Vår foreløpige konklusjon er derfor 
at vi tapte slaget, men det er ikke  
avklart hvem som vinner «krigen».  

    Vi tapte slaget,  
men det er ikke avklart 
  hvem som vinner «krigen»

Liv Marit Fagerli

Prosessfullmektige i saken Liv Marit Fagerli 
og Nina Bergsted.
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›› Av Geir Arne Sunde, nestleder Of

Utgangspunktet var ganske spesielt: 
en kollega som ble nektet videre 

tjeneste på redningshelikopter hvor 
han hadde tjenestegjort som anestesi-
lege i en mannsalder. Avgjørelsen var 
tilsynelatende ikke tuftet på hverken 
faglige, fysiske eller arbeidsmiljø- 
hensyn, men ene og alene begrunnet 
med at han nå var fylt 60 år. Begrun-
nelsen som Redningstjenesten og For-
svaret brukte, var at resten av crewet på 
redningshelikopteret blir pensjonister 
ved 58-60 år; og de mente derfor at 
legene, som riktignok var den eneste  
i helikopteret som ikke var ansatt i 
forsvaret - men i helseforetaket - også 
burde slutte i jobben på redningsheli-
kopteret ved fylte 60 år.

For å forstå saken som nå skulle  
prøves rettslig, må man vite noe mer 
om legers virke i denne tjenesten. Luft-
ambulansetjenesten i Norge er en spe-
sialisert medisinsk tjeneste satt inn i en 
fly-operativ setting, og finnes i dag både 
i en militær (redningshelikopter) og en 
sivil (legehelikopter og ambulansefly) 
innpakning. Den sivile delen drives og 
finansieres av det offentlige helsevesenet 
og er en integrert del av spesialisthelse - 
tjenesten. Den militære delen betales 
av Justisdepartementet, drives av For-
svaret, har sine hovedoppgaver innen 
søk og redningsoppdrag, styres av 
 Hovedredningssentralene og flyr på 
militære fly bestemmelser. Det siste er 
viktig, fordi man da ikke er underlagt 
sivile lover og regler for luftfart. For 
helseforetakene, så er det viktig at de 
militære redningshelikoptrene også 
flyr sivile ambulanseoppdrag når dette 
er hensiktsmessig for pasientene, og 
dette er noe som er fastsatt av Stortinget. 
Felles for både den sivile og militære 
luftambulansetjenesten, er at alle heli-
koptrene er bemannet med lik beman-
ning medisinsk sett: en lege som er 
spesialist i anestesiologi og en rednings - 

mann. For ambulanseflyene er det litt 
annerledes, de bemannes vanligvis 
med flysykepleier, og med anestesilege 
ved behov.

For å forstå viktigheten av å prøve 
dette rettslig, så må man også vite at 
anestesifaget er inndelt i fire hoved-
søyler: anestesi, intensivmedisin, smerte - 
behandling og akuttmedisin. Selv om 
spesialiteten anestesiologi gir et godt 
grunnlag i alle fire søyler, så er det oftest 
slik at overleger «sub-spesialiserer» seg 
og lever hoveddelen av sitt yrkesaktive 
liv innenfor kun en av de fire søylene. 
Faget er såpass komplisert, og utvik-
lingen går så raskt, at det er vanskelig  
å sømløst bevege seg mellom alle søyl-
ene i løpet av ett yrkesliv. For vedkom-
mende kollega, som nå i en alder av 60 
år blir tvunget til å forlate sin «søyle», 
så har dette både faglige og økonomiske 
konsekvenser. 

Faglig sett, så har hans ekspertise i 
prehospital akuttmedisin lite overfør-
ingsverdi til elektiv anestesivirksomhet, 
smertebehandling eller intensivbe-
handling. De tre gjenværende søylene 
er også bemannet av overleger som har 
brukt hele sine yrkesaktive liv til å bli 
flinke innen sine felt, og det kan være 
vanskelig for en overlege i siste fase av 
sitt yrkesaktive liv å konvertere til en 
annen sub-spesialitet, til en annen 
søyle innen anestesifaget. 

Økonomisk sett, så har heller ikke 
leger i prehospital tjeneste de samme 
økonomiske retrett-muligheter som 
annet flygende personale. Disse har sær- 
aldersgrenser og blir pensjonister 10-15 
år tidligere enn det leger gjør, oftest 
med full pensjon fra 58-60 års alder. 

Nå er det mange lesere som sikkert 
tenker at tjeneste på redningshelikopter 
og luftambulansetjeneste er såpass 
fysisk krevende og spesiell at man bør 
slippe yngre krefter til, og ikke insistere 
på å stå i tjeneste til pensjonsalder. Selv 

om det er lov å tenke at dette nok er «en 
ung mann/kvinnes tjeneste» så er det 
en litt for enkel tankegang. Selv om 
settingen kan være uvanlig, så er ikke 
tjenesten for legene mer fysisk krevende 
enn å stå på langvarige operasjoner som 
kirurg eller delta i vanlig legevakt med 
utrykningsplikt. Alt flygende personale, 
også legene, er underlagt medisinsk 
kontroll med flylege-sjekk med jevne 
mellomrom, og legene må i tillegg 
oppfylle faglige, fysiske og psykiske 
krav som er nedfelt i en egen nasjonal 
standard for luftambulanseleger.   

Tilbake til denne rettsaken. For vår 
kollega, så ville konsekvensene av et 
forbud mot videre tjeneste på rednings- 
helikopter alene grunnet alder, medføre 
at han vil måtte «omskoleres» til in- 
hospital anestesitjeneste på en av de 
andre tre søylene, i tillegg til en betyd-
elig lønnsnedgang grunnet bortfall av 
vakttillegg og flytillegg. Jeg tenker 
systemet står seg bedre på å evaluere 
leger utfra fysiske og faglige kriterier 
fremfor ren alder. Hvor skal denne 
streken settes i fremtiden?. Hvilke andre 
streker skal settes i sanden? Luftambu-
lanse-tjenesten og pasientene har nok 
mer bruk for erfarne leger, enn syke-
husene har bruk for å omskolere gamle 
prehospitale leger til inhospital drift.

Det er en rettssikkerhetsgaranti at 
partene i en slik sak kan føre de vitnene 
de mener er relevante for å opplyse saken, 
og det var oppført leger som vitnet både 
for medlemmet og for staten. For oss som 
vitnet for medlemmet, så føltes det hvert 
fall meningsfullt å kunne støtte hans 
kamp for å beholde sin yrkeskarriere som 
lege i redningstjenesten. Man må også 
berømme Legeforeningens jurister for 
en fabelaktig innsats i denne saken. 
Selv om ikke utfallet ble riktig som 
man hadde håpet, så er det likefullt 
viktig å kjempe slike kamper på vegne av 
medlemmene når de opplever urett.  •

RETTSSAKEN  
For noen måneder siden, så ble jeg og en kollega bedt om å bistå som vitner 
i en rettsak som Legeforeningen skulle føre på vegne av ett medlem. 



Det har ligget i kortene lenge, at 
en slik kritikk fra en økonomisk 

fiksert sykehusledelse, ville komme 
på bordet mer eller mindre eksplisitt 
og uten omsvøp. Det som er mitt 
poeng er hvordan man som yrkesutø-
ver og person over tid, litt etter litt 
får pasifisert sine etiske holdninger 
ved aldri å få gehør for anstendige 
etiske motforestillinger opp mot en 
ledelse som har helt andre mål for 
sin aktivitet enn det klinikeren har. 
Jeg tør påstå at effekten nærmer seg 
en systematisk hjernevasking av en 
hel yrkesgruppe. 

Resultatet er at man ikke reagerer 
adekvat på stadig grovere overtramp 
fra en ledelse som evaluerer kirurgene 
ut fra helt andre kriterier enn best 
mulig individuell pasientbehandling. 
Når man da over år finner det nytte-
løst å reagere med verbal motstand, 
gir man egentlig opp. Det resulterer  
i den lett ironiske setningen i slutten 
av aktuelle avsnitt: «Så ulik kan 
 verden fortone seg ...», og så ikke  
noe mer.

 Faktisk er situasjonen kritisk for 
hva slags kirurger som ales fram. Når 
man ser at denne sommerferiekritik-
ken i praksis aksepteres, forsterker 
det ytterligere nevnte hjernevasking 
av kollegiet. Sakte blir det aksept for 
mer ukritiske indikasjoner for opera-
tive inngrep, slik at det å komme med 
motforestillinger blir som å banne i 
kirka. Dette er en farlig utvikling 
hvor vi som yrkesgruppe kan være i 
ferd med å svikte på det helt elemen-
tære som kirurger. Er vi i ferd med å 
operere pasienter for å tjene inn 
DRG-poeng?

 Når jeg ser det hele fra litt avstand, 
ville et ultimatum være på sin plass i 
den situasjonen som nevnes her i 
«Overlegen». Enten trekker ledelsen 
tilbake sin kritikk uforbeholdent og 
ber om unnskyldning, eller så nekter 
man som kollegium å forholde seg til 
en slik ledelse og underkjenner dens 
autoritet. Mottiltaket må være aktivt 
å motarbeide ledelsen sin uetiske 
holdning og styrke kollegenes etiske 
integritet. Her synes jeg Legefore-

ningen er for ettergivende og uvillig 
til å sette hardt mot hardt. Dermed 
uteblir korrigerende etiske signaler 
til støtte for den enkelte kirurg. Man 
kan ikke lenger forvente at en avde-
lingsoverlege eller seksjonsoverlege 
vil komme med slike signaler. De er 
ansatt på kriterier som sier at det 
gjør de ikke.

 Når blir det da aktuelt å gjøre mer 
enn bare å konstatere hva som skjer? 
Burde ikke Legeforeningen oppmun-
tre til en form for sivil ulydighet 
innad på avdelinger som opplever 
slikt som her er nevnt? Jeg tror det 
ville ha støtte i befolkningen om man 
fikk belyst situasjonen slik at de fak-
tisk forsto hva som foregår. Legefore-
ningen kunne gå ut med en informa-
sjonskampanje, og i etterkant av det 
oppfordre legene til å boikotte en slik 
ledelse og heller lede avdelingen selv, 
på egne etiske premisser.  •

 

Noen refleksjoner
rundt lederen i
septemberutgaven 2019

Arild Egges leder i «Overlegen» fra september 2019 leste jeg med  
interesse. Med bakgrunn som pensjonert kirurg vekket den til live noen 
betraktninger som jeg slet med de siste årene i aktiv kirurgisk tjeneste. 
Fikk derfor lyst til å dele noen tanker i den sammenheng med «Over-
legens» lesere. Det gjelder spesielt avsnittet hvor det refereres til kolleger 
som etter en travel sommerferieavvikling, blir møtt med kritikk for å ha 
operert for få traumepasienter og i tillegg for få reoperasjoner, da dette  
ga for lite økonomisk inntjening. 

Av Leif Eltvik, 
pensjonert overlege 
fra kar/thorax 
avdelingen på 
AHUS

Leserinnlegg

››
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Resultatene fra TRANSITION studien ble nylig publisert og 
presentert (1). TRANSITION er en studie som undersøker 
oppstart av sakubitril/valsartan på HFrEF pasienter før vs 
etter utskrivelse fra sykehus. Intensjonen med studien var 
å vurdere tolerabilitet og optimalt tidspunkt for oppstart av 
sakubitril/valsartan.

Resultatet av TRANSITION studien må sees i sammenheng 
med resultatene fra PARADIGM-HF, som var den avgjørende 
studien for å dokumentere effekt og sikkerhet av kombi-
nasjonen valsartan og sakubitril (2). PARADIGM-HF er en 
dobbelt blindet studie med 8442 hjertesviktpasienter der 
sakubitril /valsartan 97mg/103 mg x 2 ble sammenlignet 
med enalapril 10 mg x 2. Studien ble stoppet tidlig p.g.a. 
en overbevisende positiv effekt av sakubitril /valsartan, og 
ved avslutning var det 20% relativ risikoreduksjon for det 
primære endepunktet kardiovaskulær død eller sykehus-
innleggelse for hjertesvikt (HR = 0,80 (95% CI 0,73 - 
0,87), P<0,001). De absolutte tall var 21,8% vs 26,5%. 
De hyppigst rapporterte bivirkningene under behandling 
med sakubitril/valsartan var hypotensjon, redusert nyre-
funksjon og hyperkalemi. På bakgrunn av studien ble 
sakubitril /valsartan godkjent til klinisk bruk og kom etter 
hvert på blå resept forutsatt at tilleggskrav er oppfylt.

I PARADIGM-HF studien inkluderte man  utelukkende 
polikliniske pasienter med redusert ejeksjonsfraksjon. 
Dette antas å være en mer stabil populasjon enn 
pasienter innlagt på sykehus. Neste trinn var derfor å 
studere oppstart hos pasienter innlagt på sykehus med 
akutt hjertesvikt samt å inkludere pasienter som ikke 
tidligere var behandlet med ACE-hemmer/angiotensin-
reseptorblokker (ARB). Dette ble PIONEER-HF studien 
og TRANSITION studien. PIONEER-HF studien 
randomiserte 881 pasienter innlagt med dekompensert 
hjertesvikt til enten sakubitril/valsartan eller enalapril (3). 
Det primære endepunkt var reduksjon i NT-proBNP, og 
studien viste at behandling med sakubitril/valsartan 
førte til en større reduksjon av NT-proBNP etter 8 uker 
sammenlignet med enalapril (HR = 0,71 (95% CI 0,63 - 

0,80), P<0,001). Det var ingen signifikant forskjell mellom 
gruppene på de prespesifiserte sikkerhetsparameterne. 
Konklusjonen var at oppstart av sakubitril/valsartan under 
innleggelse for dekompensert hjertesvikt var like trygt som 
oppstart av enalapril.

Intensjonen med TRANSITION studien var å undersøke 
om tolerabiliteten for sakubitril /valsartan var like god 
ved oppstart under sykehusoppholdet som ved et senere 
poliklinisk besøk. Sentrale inklusjonskriterier var alder >18 
år, dekompensert hjertesvikt som hoveddiagnose under 
oppholdet, NYHA funksjonsklasse II-IV, systolisk BT ≥ 100 
mm Hg og EF ≤40%. Pasienten måtte være stabilisert før 
oppstart hvilket innebar bare peroral medikasjon og adekvat 
blodtrykk. Her fikk alle sakubitril/valsartan og randomiseringen 
1:1 gjaldt oppstart før eller etter utskrivelse. Pasientene 
ble stratifisert på bakgrunn av eventuell tidligere bruk av 
RAS-hemmer. Det primære endepunktet var andel pasienter 
som oppnådde måldosen (97mg/103 mg x 2) etter 10 uker. 
Majoriteten startet med laveste dose 24mg/26 mg og rundt 
halvparten oppnådde måldosen 97mg/103mg. Det var 
ingen forskjell mellom gruppene på andelen som oppnådde 
måldosen (RRR = 0,90 (95% CI 0,79 - 1,02), P = 0,099). 
Høyere systolisk blodtrykk og bevart nyrefunksjon var 
sterkt korrelert med oppnåelse av måldosen. Insidens av 
hypotensjon, hyperkalemi og redusert nyrefunksjon var 
henholdsvis 11.1%, 11.3% og 4.1%. Dette samsvarer med 
det man så i PARADIGM-HF studien, som hadde lengre 
oppfølgingsperiode. 

En begrensning ved studien er at den kan fremstå under-
dimensjonert og at det ble liten forskjell mellom de to 
gruppene med tanke på tid til oppstart, da median tid 
for oppstart var henholdsvis dagen før og dagen etter 
utskrivelse. Den viste imidlertid at hos stabiliserte 
hjertesviktpasienter med systolisk BT ≥ 120 mm Hg og 
bevart nyrefunksjon er det svært sannsynlig at man kan 
oppnå måldosen i løpet av 10 uker. Med denne studien 
foreligger dokumentasjon for oppstart med sakubitril /
valsartan også hos inneliggende pasienter.

OPPSTART AV SAKUBITRIL/VALSARTAN
HOS HFrEF PASIENTER INNLAGT

PÅ SYKEHUS MED AKUTT HJERTESVIKT
  Ellen Bøhmer, kardiolog på Lillehammer sykehus og investigator i TRANSITION studien
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I et nypublisert konsensusdokument “Clinical practice 
update on heart failure 2019” gjengis kunnskap tilkommet 
etter publisering av ESC-guidelines om hjertesvikt i 2016 (4). 
Sakubitril/valsartan anbefales som erstatning for ACE-
hemmer/ARB for å redusere risiko for død og 
hospitalisering hos polikliniske pasienter med HFrEF som 
er symptomatiske til tross for behandling med RAS hemmer, 
betablokker og mineralkortikoidantagonist. Med hensyn til 
å starte på inneliggende pasienter med dekompensert eller 
nyoppstått hjertesvikt brukes begrepet «may be considered». 
Argumentet for å starte på inneliggende pasienter er at dette 
vil kunne gi en raskere vei til måldoser enn om man skal 
vente på poliklinisk oppfølging eller gå via ACE hemmer/ARB.

For å støtte allmennpraktiserende leger som skal følge 
opp pasienten etter utskrivelse er det viktig å gjøre klart i 

poliklinisk notat/epikrise at sakubitril/valsartan erstatter 
ACE hemmer /ARB. Pasienten skal ha en 36 timers pause 
mellom siste dose ACE-hemmer og første dose sakubitril/
valsartan for å unngå risikoen for angioødem. Kravene til 
blå resept er vedvarende symptomer til tross for adekvat 
medisinsk behandling med betablokker, RAS-hemmer og 
mineralkortikoidantagonist. Per i dag er refusjonsreglene slik 
at det er vanskelig å starte direkte på sakubitril /valsartan slik 
som 24 % av pasientene i TRANSITION studien gjorde.

TRANSITION studien og PIONEER-HF studien støtter 
oppstart av sakubitril/valsartan hos inneliggende HFrEF 
pasienter som er stabilisert etter en episode med akutt 
hjertesvikt. Studiene komplementerer PARADIGM-HF 
studien og gir viktig tilleggsdokumentasjon om bruk av 
sakubitril/valsartan i klinisk praksis.
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Interaksjoner: Aliskiren: Kombinasjon med direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-substrater: Indikasjoner 
på at sakubitril hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger. 
Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, 
salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler kan gi økt serumkalium og -kreatinin. Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX 2-hemmere: Samtidig bruk av NSAID kan gi økt risiko for forverring 
av nyrefunksjonen hos eldre, ved nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved samtidig bruk av NSAID anbefales tett oppfølging av nyrefunksjonen ved oppstart eller endring i behandlingen. 
Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller ARB. Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om 
nødvendig, anbefales nøye overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på farmakokinetikken til kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax 
og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er assosiert med forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/minutt sammenlignet med nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved 
kombinasjon med sublinguale, orale eller transdermale nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for OATP1B1, OATP1B3, OAT1 og 
OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke systemisk eksponering av LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling med 
slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig administrering kan redusere Cmax og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke 
anbefalt i 1. trimester. Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/urinveier: 
Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, 
hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: 
Overfølsomhet. Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse pga. høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger for 
valsartan C09C A03. Egenskaper: Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer neprilysin, og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP), økes. NP aktiverer guanylatsyklase-
reseptorer, noe som gir økt cGMP, som kan resultere i vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming, hemming av renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og anti-hypertrofisk og 
anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1 (AT1)-reseptoren, og også angiotensin II-avhengig aldosteronfrigjøring. Dette hindrer vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre til 
vasokonstriksjon, renal natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær vekst og proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering. Absorpsjon: Tmax for sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 
timer. Absolutt biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er hhv. 23% og 60%. Steady state nås etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av sakubitril og valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t½ av sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres ikke videre i signifikant grad. Ca. 
20% av valsartandosen gjenfinnes som metabolitter. Utskillelse: 52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært som LBQ657) og 86% av valsartan og 
dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 714,50, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1392,70, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1392,70, Tablett, filmdrasjert 
97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4105,70, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4105,70.  

Sist endret: 06.01.2016 (iht. SPC 24.10.19)
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I denne boken deler forfatteren 20 års 
erfaring med forskning på detaljerte 
beskrivelser av ulike følelser og egen-
skaper som kan utvikles for å bli en 
god og helhjertet leder. Brown deler 
personlige erfaringer etter å ha jobbet 
med flere hundre organisasjoner om 
hva som skal til for å inneha autentisk 
lederskap. 

Professoren begynte med å intervjue 
erfarne ledere med utgangspunkt i ett 
spørsmål: Hva trenges å endres på for 
at ledere skal oppnå mer suksess i en 
kompleks og et raskt skiftende miljø 
hvor vi blir møtt med komplekse 
utfordr inger og et umettelig behov for 
innovasjon? Ett svar gikk igjen blant 
lederne; vi trenger flere ledere med 
mot og en arbeidskultur bygd opp på 
mot. Med dette svaret som utgangs-
punkt har Brown forsket på hvilke 
egenskaper som  underbygger modig 
lederskap. Forsk ningsdeltakerne mente 
først og fremst at enten så har man mot 
som en  personlig egenskap eller så har 
man ikke det. Det neste spørsmålet 
Brown så stiller sine forskningsdeltak-
ere er; «Hvordan ser det ut hvis du har 
mot?» Det var ikke så lett å svare på. Det 

var enklere å svare på hvordan  kartet 
ser ut hvis en leder ikke har mot. Dette 
svaret ga grunnlaget for forskningen  
til Brené Brown, med forsknings-
metodikken grounded theory hvor forsk-
nings  teorien blir til ettersom datainn-
samling og analysen utføres. 

What stands in the  
way becomes the way
Forfatteren understreker at hun ikke 
planla å studere skam. Hun ville forstå 
begrepene connection og empathy.  
Hun kom raskt til at det er viktig å 
forstå hvordan skam i løpet av et brøk-
del av et sekund kan ødelegge en rela-
sjon. Likeledes fant Brown ut at fra-
været av å vise sårbarhet viste seg å 
være en stor barriere i nesten alt vi 
ønsker oss i våre liv. Hun refererer  
til hva keiser Marcus Aurelius (121- 
180 e.kr.) lærte menneskene: «What 
stands in the way becomes the way».

I boken beskriver Brown hva som 
karakteriserer en modighetskultur og 
motsatt hva som karakteriserer en 
såkalt «rustningskultur». I denne be-
skrivelsen av diametralt ulike kulturer 
går hun detaljert inn på egenskaper 

som er viktig å ha i et modig lederskap. 
Gjennom hele boken kommer Brown 
med praktiske punktvise forslag 
 hvordan man kan begynne å bygge  
en kultur basert på mot. 

Hvordan kan Browns forskning 
 implementeres i ledelse i helsevesenet?
Som de fleste organisasjoner er også 
helsevesenet en hierarkisk organisasjon. 
Brown mener at hierarki som modell 
kan fungere godt dersom ledernes 
beslutninger og strategier blir godt 
forankret hos de ansatte blant annet med 
å forklare «why» bak beslutningene. 
Boken går ikke i dybden på hvordan 
forskningsresultatene spesifikt kan 
implementeres i helsevesenet. For  
meg fremstår forskningsresultatene 
som allmenngyldige og det vil først  
og fremst være opp til lederne, men  
og ansatte i helsevesenet å bygge en 
enda bedre kultur basert på mot.  

BRENÉ BROWN

«Dare to lead» 
Av Solveig Nergård, styremedlem Of

Forfatterens bakgrunn
Brené Brown er professor i sosiologi ved  
The University of Houston Graduate Collage  
of Social Work. Brown´s forskning har gått i 
dybden på hva som skal til for å kunne utøve 
autentisk lederskap. Forfatteren har studert 
sårbarhet, skam og mot og hvordan disse 
følelsene er iboende i begrepet mot. Dermed 
er det nødvendig for en leder å vise sin 
sårbarhet for å utøve mot. Hvorfor er det 
nødvendig å vise mot i lederrollen? Forfatte-
ren fremholder at stort mot er nødvendig for 
å kunne være en autentisk leder, under et 
lederskap basert på mot vil kreativitet og  
innovasjon vokse. 
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MORTEN ROSTRUP

Uten Grenser
Av Anne-Karin Rime, Of-leder

Morten Rostrup er dr.med. og overlege  
ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo 
 Universitetssykehus.

Han er kjent for sitt lange engasjement for 
Leger Uten Grenser hvor han var president 
for den internasjonale organisasjonen fra 
2000-2004 og mottok i den forbindelse 
 Nobels Fredspris på vegne av organisasjonen.

Rostrup har med «Uten Grenser» skrevet 
en gripende bok om sine opplevelser ved å 
jobbe i ulike krigssoner og om hvordan 
 måten å føre krig på har endret seg.

Boken er skrevet som en personlig beretning 
som gir oss et innblikk i alle de vanskelige 
beslutningene du skal ta som lege i en krigs-
sone. Han beskriver hvordan han virkelig må 
prioritere mellom pasienter grunnet tilgang 
på ressurser og utstyr. Han beskriver det gode 
samholdet hjelpearbeiderne seg i mellom og 
hvordan de må inngå allianser med de ulike 
militære krigsherrene for å kunne etablere 
sykehus der det er mest behov. Beretningene 
om hvordan sykehus har endret seg fra 
 «friområder» til mål i de ulike krigssonene  
er skremmende lesing og gir grunn til 
 refleksjoner. 

Boken er lett å lese og du blir grepet av 
alvoret den beskriver. Følelsen du sitter igjen 
med er undringen om hvor går dette videre?

Banankake
Mange bananer rekker å brunes i jula fordi de enten 
blir liggende for lenge eller at de ligger ved siden av 
annen frukt. Framfor å kaste dem, er det mulig å lage 
nydelig banankake. Den er uansett best med modne 
bananer (altså litt brune bananer).

Mettes banankake
3 bananer moses grovt med gaffel

Rør oppi:
1,5 dl sukker
2 piskede egg (pisk med gaffel)
125 g smeltet smør

Bland oppi:
3 ¾ dl mel
2 ts bakepulver
1 ts natron

Bruk en romslig brødform, smøres godt. 
Stekes på 180 grader Celsius på nederste rille i ca. 50 min.
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Kakeoppskrift fra 
Lindy Jarosch-von Schweder,  

styremedlem Of

››
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Rammen for møtet var i stor grad hentet 
fra Legeforeningens landsstyremøter 
som også brukes av de store yrkesforen - 
ingene. Styrken ved en ganske streng 
og høytidelig ramme er at møtet skiller 
seg ut fra de mange møtene vi alle til 
stadighet deltar i. Rammen gir også 
organisatorisk trening. Vi vet at styrene 
i de FMF forvalter den beste fageksper-
tisen innen sitt felt, mens kunnskap om 
verktøyene for å nå fagpolitiske mål 
gjennomgående er nokså lav. Men en 
streng ramme kan også tenkes å legge 
en demper på de faglige diskusjonene. 
Rammen vil derfor trolig med tiden 
endres noe slik at den fyller våre behov 
enda bedre. Vi kommer dog ikke bort 
fra en del formalia rundt fremmøte-
protokoll, årsberetning, valg og be-
handling av lovendringsforslag.  

Vi hadde hjelp av to usedvanlig 
 dyktige dirigenter, Tilde Broch Øst-
borg og Kristian Fosså, som klarte å 
kombinere formalia med en smidig 
møteledelse. I oppstartfasen er det 

nødvendigvis en del organisatoriske 
saker som må behandles, men vi fikk 
tid til å diskutere fagsaker også. Sakene 
«Somatisk sykdom hos psykiatriske 
pasienter» og «Genetikk – for mye eller 
for lite gentesting?» hadde fått mest 
plass tidsmessig. Vi fikk interessante, 
faglig innledninger etterfulgt av gode 
debattinnlegg som viser at vi har en 
flott bredde i diskusjonen når alle 
 spesialiteter er samlet. Videre disku-
terte vi hvorledes klinisk informatikk 
kan få sin berettigede plass i medisinen 
og fikk orienteringer om kampanjen 
Gjør Kloke Valg og den nye spesialiteten 
akutt- og mottaksmedisin. 

Saken om somatisk sykdom hos 
 psykiatrisk pasienter munnet ut i en 
resolusjon hvor faglandsrådet peker på 
flere områder der helsemyndighetene 
må få til en kvalitetsforbedring til det 
beste for pasienter med alvorlig psykisk 
sykdom og ruslidelse. Resolusjonen er i 
ettertid presentert på et møte i Littera-
turhuset om pasienter med ruslidelser, 

arrangert av Rådet for legeetikk, pasient- 
og brukerombudet i Oslo og Akershus, 
to FMF og Norsk sykepleierforbund.  
Vi bør drøfte om flere fagsaker på 
landsrådsmøtet burde føre frem til 
resolusjoner eller vedtak for å synlig-
gjøre oss som en fagpolitisk aktør og 
vise de FMF hvordan de kan få frem 
viktige budskap.

Neste år vil det være bedre tid til 
fagsaker. Fagstyret har allerede fått 
mange forslag på gode temaer, men er 
åpne for flere. Vi vil diskutere forslagene 
i januarmøtet og spikre det endelige 
programmet medio februar. Saker som 
forventes å engasjere på tvers av spesi-
aliteter har størst mulighet for å nå 
opp. Men selv en ganske smal problem-
stilling kan vinkles slik at den engasjerer 
bredere, og så kan det smale tjene som 
et innledende eksempel innen området. 
Fagstyret ønsker at faglige innledninger 
og debatten også skal være tilgjengelige 
for flere enn de som deltar i møtet. 
Årets faglandsrådsmøte ble streamet 

Legeforeningens fagakse

    Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret››

Faglandsrådsmøtet 2019
Den 11.-12. september var 58 delegater fra de 46 fagmedisinske 
foreningene (FMF) samlet på Sundvolden hotell, Ringerike. Årets 
faglandsrådsmøte er det første årsmøtet som er arrangert av 
fagaksen selv, og det knyttet seg mye spenning til møtet. Ville  
vi klare å legge grunnlaget for et fagmedisinsk verksted og en 
arena med tydelig faglig fokus som fagets representanter vil 
velge å prioritere i årene som kommer? 

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.

Kjære kolleger



OVERLEGEN 4-2019 69

(YouTube, facebook). Dette planlegges 
gjentatt i 2020, men streaming kan 
skape noen utfordringer. Vi vil også 
arbeide med bedre tagging av sesjoner.

Jeg opplever at fagaksen etter ett års 
arbeid er kommet godt i gang. Det er 
viktig å få frem at vi ikke ville ha kommet 
så langt som vi har gjort uten støtte. Vi 
har hatt helhjertet støtte fra presidenten 
som alltid er der for oss og er nysgjerrig 
på alle saker vi bringer inn. Jeg opplever 
også at fagaksen er blitt godt mottatt 
og blir respektert av yrkesforeningene.  
Det viser seg at mange saker som i 
utgangspunktet kan synes å være klare 
fagsaker, også berører rammebeting-
elsene, og dette er yrkesforeningenes 
domene. Så godt samarbeid internt i 
Legeforeningen er helt avgjørende om 
vi skal klare å få eksternt gjennomslag 
for det som er viktig for oss. 

Vi har også god hjelp av mange flinke 
ansatte i Fagavdelingen, både i det 
løpende arbeidet med enkeltsaker og 
ikke minst i det store arbeidet det var å 
få på plass et godt faglandsrådsmøte der 
vi også fikk hjelp av hele Legeforening-
ens sekretariat. Denne hjelpen er helt 
nødvendig for å få det til og fremstå 
som profesjonelle. Arbeidet med neste 
faglandsrådsmøte som vil finne sted på 
Soria Moria 15.-16. april 2020, er alle-
rede godt i gang. Selv om vi er godt 
fornøyd med årets møte, håper vi  
neste møte skal bli enda bedre. •

Legeforeningens fagakse
A

lle foto: V
ilde B

augstø

Fra venstre: Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, 
Tom Sundar og Cecilie Risøe.

Fra venstre: Ragnar Nesvåg, Tilde Broch Østborg, Ståle Sagabråten, Kåre Birkeland, Anne 
Høye, Ulrik Malt.
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Svært mange hjernehelsepasienter er 
i brytningspunktet mellom ulike 

spesialiteter, som for eksempel psykia-
triske pasienter med somatisk sykdom, 
kreftoverlevere med nevrologiske kom-
plikasjoner, personer med ulike kroniske 
sykdommer som f.eks. nyresykdom og 
hjertesykdom og kognitive vansker. 

Både innen blålysmedisin og i 
 kroniker-feltet har det skjedd store 
framskritt for nevrologiske sykdommer 
de siste årene. De største endringene har 
vært i hjerneslagfeltet. Trombektomi 
fikk sitt store gjennombrudd i 2015 og er 
svært effektivt hos selekterte pasienter 

med NNT på under 3. Utviklingen med 
mer utsrakt bruk av avansert  radiologisk 
diagnostikk gjør at pasienter med redd - 
bart hjernevev identifiseres i større 
grad. Det har også skjedd store frem-
skritt i behandling av kroniske hjerne-
sykdommer som MS og andre nevro-
immunologiske tilstander. Mange nye 
medikamenter er utviklet og vi er 
 kommet godt på vei med å stoppe 
 sykdomsutvikling ved MS med medi-
kamentell behandling. De siste årene 
er det også for første gang utviklet 
spesifikk forebyggende behandling for 
migrene og klasehodepine. Ny avansert 

Legeforeningens fagakse

Hjernehelse på frammarsj
Norge fikk Europas første hjernehelsestrategi ved utgangen  
av 2017. Det jobbes nå fra flere hold med oppfølgingen av  
strategien. Noen tiltak er iverksatt, men det gjenstår mange  
beskrivelser og tiltak. De fleste av  Legeforeningens 46 fag-
medisinske foreninger er involvert i hjernehelse på en eller  
annen måte. Minst 1 av 3 nordmenn rammes av sykdom i  
hjerne og nervesystem i løpet av livet. 

Av Anne Hege Aamodt, leder i  
Norsk Nevrologisk forening og overlege ph.d., 

Nevrologisk avdeling, OUS Rikshospitalet 
og Marte Kvittum Tangen, leder,  

Norsk forening for allmennmedisin  
og spesialist i allmennmedisin

››

Foto: V
ilde B

augstø

Deltakere på frokostmøte på Sundvolden under Faglandsrådet.
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invasiv behandling åpner opp enda 
flere behandlingsmuligheter for flere 
typer hodepine. Effektive behandlinger 
eksisterer for de fleste personer med 
hodepine. Videre har utviklingen innen 
nevrogenetikken vært avgjørende for 
bedret diagnostikk og nye behandlings-
muligheter ved mange sjeldne nevro-
logiske sykdommer. 

Den internasjonale sykdomsklassi-
fikasjonen ICD-11 som trer i kraft 2022 
- 20 år etter forrige versjon (ICD-10). 
Hodepine, epilepsi og cerebrovaskulære 
sykdommer får egne bolker i nevrologi- 
kapitlet. Dette vil gi en betydelig 
 endring i statistikkene for hjerneslag. 
Hjerneslag vil lettere gjenkjennes som 
en NCD-sykdom som det er mulig å 
forebygge og behandle.

De fagmedisinske foreningene ser 
ulike utfordringer i arbeidet med en 
handlingsplan og det er viktig at dette 
løftes frem. Norsk nevrologisk forening, 
Norsk psykiatrisk forening og Norsk 
forening for allmennmedisin inviterte 
til frokostmøte med forslag om etable-
ring av et hjernehelsenettverk under 
faglandsrådsmøtet på Sundvolden i 
september.

Hovedformålene med  
hjernehelsenettverket er å: 
1.  bruke den tverrfaglige kompetansen 

i arbeidet med hjernehelse
2.  jobbe for best mulig utnyttelse  

av hjernehelsestrategien
3.  være en tydelig stemme for hjerne-

helse opp mot helsemyndighetene

Den tverrfaglige kompetansen er 
 sentral i arbeidet med handlingsplan 
for hjernehelse.

Det er ønskelig med mange faglige 
innspill fra de fagmedisinske forening-
ene slik at dette kan tas med inn i 
 arbeidet og representere hele bredden 
av behovene i hjernehelsefeltet. 

Rekrutteringen til nettverket fort-
setter ut året, og vi vil deretter samle 
medlemmene i nettverket for å jobbe 
målrettet med en rekke tiltak.  •

Legeforeningens fagakse

Universitetet i Oslo

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

beskriver dine erfaringer med, og interesse for, ledelse.

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

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

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

Studiet er gratis med unntak av UiOs semesteravgift på ca. kr 650,
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo

Norges fremste lederutdanning for helsesektoren:

Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon
Søknadsfrist: 1. mars 2020

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon (MHA) har 30 studieplasser. Gjennom studiet skal 
studentene utvikle ferdigheter som er nødvendige for ledelse i helsesektoren. Det blir lagt vekt på 
egenutvikling som leder, ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser, analyse og forståelse av endringer i befolk-
ningens bruk av helsetjenester, helseøkonomi, helserett og vurdering av kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

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