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Legeforeningens råd om prioritering av pasienter under forløpet av en
covid-19 epidemi
Legeforeningen følger situasjonen tett og er i løpende dialog med relevante aktører. Situasjonen har
endret seg raskt de siste dagene, og vi må forvente at det daglig vil skje endringer. Vi har etablert en
nettside hvor vi samler informasjon og råd om den pågående Covid-19 epidemien. Lenke til siden:
https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/.
Vi vet at Covid-19 epidemien har overstrukket kapasiteten i helsetjenesten i land som fikk tidlige
utbrudd, særlig Kina og Italia. Legeforeningen mener derfor at vi må forberede oss på krevende
prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene i tiden fremover, også i Norge. Målet er å kunne gi god
og omsorgsfull helsehjelp til de som utvikler alvorlige forløp av covid-19. Samtidig er det slik at
pasienter med annen, livstruende sykdom fortsatt også skal ha helsehjelp.
Vi håper derfor at våre fagmiljøers råd kan bli til nytte for både nasjonal helseforvaltning, ledere på
alle nivåer i helsetjenesten og leger og annet personell som står midt i utfordringene ute i
helsetjenesten.
Vi må forvente at elektiv virksomhet i en tid fremover må tas betydelig ned både i spesialist- og
primærhelsetjenesten. Dette vil ikke bare omfatte pasienter som venter på inngrep som krever
respiratorstøtte, men også annen elektiv virksomhet. Vi forventer også at helsetjenesten av
smittevernhensyn vil overføre en del poliklinisk aktivitet til video- eller telefonkonsultasjoner.
Fastlegene har allerede langt på vei gjennomført dette skiftet.
Det er mange pasienter med ulike tilstander som tåler å vente dager til uker, men ikke i mange
måneder på behandling uten at de får et sikkert eller sannsynlig prognosetap. Disse pasientene skal
fortsatt ivaretas ved at vi som leger innenfor mange ulike spesialfelt prioriterer riktig. Dette vil kunne
innebære langt strengere prioriteringer enn vi som nasjon og helsetjeneste er vant til.
Pasientrettighetsregelverket er basert på en rekke rettslige standarder som er dynamiske, og som må
tolkes ut fra den aktuelle situasjonen. Det kan likevel være at det må gjøres enkelte endringer i
lov og forskrift for å understøtte helsetjenestens evne til å gi helsehjelp til de som trenger det mest
basert på de lovfestede kriteriene for prioritering knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet.
Legeforeningen og fagstyret vil takke de fagmedisinske foreningene for at de i løpet av kort tid har
utviklet og forankret i hver sine fagmiljøer konkrete og klinisk anvendbare råd om prioritering. Vi
håper at disse rådene gjør at helsetjenesten er enda bedre rustet til å møte den krevende tiden vi
står foran.
Vennlig hilsen
Cecilie Risøe
Leder
Legeforeningens fagstyre
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Norsk Barnelegeforening

Innspill fra Norsk Barnelegeforening vedrørende hvilke andre pasienter og pasientgrupper
som bør prioriteres for rask behandling

Barn er en sårbar gruppe, og spesielt spedbarn og små barn kan utvikle alvorlig sykdom raskt. For
barn er det særlig viktig at det gjøres individuelle vurderinger av hvem som bør prioriteres for rask
behandling.
Erfaringene så langt er at barn i liten grad blir alvorlig syke av Covid-19. Som hovedregel vil barn og
unges grunnsykdom være en større helseutfordring enn en ev. smitte med coronavirus.
Screeningsprogram for å tidlig oppdagelse av sykdom/utviklingsavvik hos små barn opprettholdes
(nyfødtscreening, hofteundersøkelser, hørselsscreening, helsestasjons-oppfølging osv).
Ca 70% av innleggelsene i pediatrien er øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp håndteres som
tidligere, med streng seleksjon hva gjelder behov for innleggelse. Alle luftvegsinfeksjoner håndteres
som mulig Covid-19 til negativ test foreligger.
Kreftbehandling for barn og unge går sin gang uavhengig av Covid-19 pandemien.
All mistanke om malignitet hos barn håndteres som øyeblikkelig hjelp.
Behandling av andre alvorlige sykdommer hos barn kan ikke utsettes. Det gjelder f.eks .
immundempende behandling hos barn med autoimmun sykdom.
Vedr polikliniske pasienter er det i pediatrien en stor gruppe hjemmeboende pasienter med kronisk
sykdom som følges i spesialisthelsetjenesten. De færreste av disse sykdommene er livstruende i
øyeblikket, men utsatt behandling/kontroll får raskere negative konsekvenser hos barn og unge i
vekst og utvikling. Prognosetap ved utsatt behandling/kontroll gir føringer for prioriteringene.
Barneavdelingene gir helsehjelp og gjør rettsmedisinske undersøkelser av barn og unge utsatt for
vold, overgrep, omsorgssvikt. Tilbudet til denne pasientgruppen må opprettholdes.
Barn med alvorlig funskjonshemming, psykisk utviklingshemming og autisme er en særlig sårbar
gruppe, både fordi deres hjelpebehov er omfattende, og fordi smittevernrutiner kan være
vanskelige å følge. Habiliteringstjenestene foretar individuelle vurderinger og minimerer
oppmøtebaserte konsultasjoner. Veiledning fra spesialisthelsetjenesten, via telefon eller video
tilstrebes opprettholdt.
Det må gjøres individuelle vurderinger, avhengig av alvorlighetsgrad, til dels uavhengig av diagnose,
og uavhengig av om det er nyhenviste pasienter eller kontrollpasienter. Svært mange vil klare seg
med en telefon eller videokonsultasjon, i hvert fall i en periode.
Jo lenger tid elektiv virksomhet er tatt ned, jo flere barn er det som vil være i behov av en
konsultasjon med oppmøte. Yngre barn skal som hovedregel prioriteres foran eldre barn.
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Norsk Barnelegeforening

Prioriteringer:
-

-

Øyeblikkelig hjelp håndteres som tidligere for både nyfødte og større barn
Screeningsprogram for små barn opprettholdes
All mistanke om malignitet hos barn er øyeblikkelig hjelp
Kreftbehandling av barn foregår som tidligere
Behandling av annen alvorlig sykdom går som tidligere
Barn med sykdom som affiserer vekst og utvikling skal prioriteres til utredning og
behandling. Prioritering innen denne gruppen vil basere seg på alvorlighetsgrad av
symptomer, barnets alder, kunnskap om compliance. Disse faktorene gir en indikasjon på
prognosetap ved utsatt helsehjelp.
Yngre barn prioriteres som hovedregel foran eldre barn,
Tilbud om helsehjelp og rettsmedisinske undersøkelser til barn og unge utsatt for vold,
overgrep, omsorgssvikt opprettholdes.
Funksjonshemmede er en svært sårbar gruppe barn i den situasjonen vi er i nå. Det gjøres
individuelle vurderinger hva gjelder behov for oppmøtebaserte konsultasjoner. Telefon og
video benyttes i oppfølging. Veiledning kan gis pr telefon og video.

Vennlig hilsen

Elisabeth Selvaag
Leder, Norsk barnelegeforening
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Norsk anestesiologisk forening
Triagering / rasjonering / prioritering. Dette handler om å fordele ressurser det potensielt er
mangel på, og slik jeg ser det snakker vi derfor om rasjonering.
Før vi kommer dit, kan det være hensiktsmessig å vurdere hvordan man skaffer adekvate
ressurser til flest mulig, og da gjelder det å forstå hva den grunnleggende kritiske
ressursenheten er. Slik jeg ser det er denne enheten "intensivdøgn med forsvarlig
bemanning og adekvat utstyr».
Det er mange forhold som kan begrense denne tilgangen, men det er ikke tvil om at
vedvarende behandling som krever mye ressurser er sterkt begrensende.
Det som kan være et poeng i denne situasjonen, og som man bør drøfte, er at man i tillegg
begrenser de mest avanserte tiltakene, f.eks, ECMO-behandling, fordi dette:
1) kanskje ikke er så aktuell for den aldersgruppen som synes å være hardest rammet;
2) legger beslag på mer personell og flere liggedøgn enn ved konvensjonell behandling;
3) skaper forventninger til at mindre sykehus skal overføre pasienter til Rikshospitalet og
andre sentra for ECMO-behandling, der de i realiteten er teknisk og mannskapsmessig rustet
til å håndtere disse pasientene selv;
4) medfører belastning på intensiv-transportkapasitet.
Initialt vil rasjonering måtte følge flere helt ordinære prinsipper for avgrensing og
tilbaketrekking av behandling hos pasienter med begrenset rehabiliteringspotensiale. Ved et
massetilstrømningscenario bør vi støtte opp om en pasienthåndtering som er basert på gode
retningslinjer, med et likelydende tilbud til alle, uansett hvor de legges inn. Slik vil
kapasiteten i helsetjenesten kunne utnyttes optimalt..
Se også https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/09/covid-19-triage-in-a-pandemic-is-eventhornier-than-you-might-think/
Og denne fra Canada: https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-coronavirusis-a-chance-to-have-the-end-of-life-conversations-we/
Jon H Laake, nestleder
Norsk anestesiologisk forening
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Prioriteringer innenfor den elektive delen av bryst- og endokrinkirurgi i
situasjonen med coronavirus
Innen bryst- og endokrinkirurgi er utredning og behandling av kreft viktigst og hovedtyngden
av arbeidet. Kreft må nødvendigvis prioriteres. Brystkreft utgjør det største antallet, og her
vet vi at tidsaspektet har betydning for prognosen. Vanligvis opereres disse pasientene innen
2-3 uker etter at diagnosen er satt. De må prioriteres for diagnostikk og behandling fortsatt.
Mammografiscreeningen er foreløpig stoppet.
Prioriteringer innenfor den elektive delen av bryst- og endokrinkirurgi i situasjonen med
coronavirus
• Klinisk påviste brystkrefttilfeller. Disse er det særlig viktig å behandle uten
forsinkelse.
•

Thyroideacancer.
o Anaplastisk thyroideacancer krever ø-hjelps-håndtering (dvs. innen få dager).
o Litt bedre tid når det gjelder thyroideacancer, i alle fall papillær og follikulær,
kan vente i 4-6 uker.
o Medullær thyroideacancer bør opereres innen ca. 3-4 uker.

•

Ved noen sykehus opereres metastaser fra malignt melanom av bryst- og
endokrinkirurger. Disse bør opereres innen 1-2 uker.

•

Binyretumores der kreft ikke kan utelukkes, må prioriteres, men tidsaspektet må
vurderes for hver enkelt pasient utfra radiologisk utredning.

Det er sjelden vi har behov for intensivplass for våre pasienter. Brystkreft behandles oftest
dagkirurgisk.
Thyroideacancer ligger inne på vanlig sengepost 1-2 døgn etter operasjon. Dette støtter at
disse pasientene kan prioriteres også under denne situasjonen med coronasmitte.
Pasienter som opereres for pheochromocytom, ligger derimot ofte på intensivavdeling 1-2
døgn etter operasjon. Dette er en pasientgruppe som også må prioriteres, men i andre rekke
etter kreft.
Enkelte benigne tilstander
1
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Det er enkelte benigne tilstander som må prioriteres.
• Graves sykdom (thyreotoksikose) der det foreligger endokrin oftalmopati.
Øyeplagene kan bli bestående ved forsinket operasjon. Det er vanskelig å gi et
generelt råd om hvor lenge de kan vente, det kommer an på graden av plager.
Etablert dobbeltsyn bør opereres innen 2-3 mnd. Cordaroneindusert hyperthyreose
kan det også haste noe med å behandle.
Direkte rekonstruksjon
Noen av pasientene med brystkreft der det er indikasjon for å fjerne brystet, får tilbud om
direkte rekonstruksjon. Operasjonstiden forlenges da med ca 1-1,5 time, og det kreves
plastikkirurg i tillegg til brystkirurg. Disse pasientene blir inneliggende i 3-5 døgn etter
operasjonen. Rekonstruksjon er ikke medisinsk nødvendig, og kan prioriteres bort selv om
det vil være en vesentlig ulempe for en del pasienter.
Premaligne tilstander
Vi har også en del premaligne tilstander, særlig i bryst, der det er vanskelig å angi hvor fort
de bør behandles. Vanligvis opereres de innen 3 mnd., men de fleste av disse kan nok vente
lengre. I thyroidea har vi ofte behov for diagnostiske operasjoner fordi vi ved diagnostikk på
forhånd ikke kan utelukke kreft. Disse pasientene kan ha ca. 20 % risiko for at det foreligger
kreft. De bør opereres innen ca. 3 mnd., men kan nok utsettes noe i en tid med streng
prioritering.
Struma, primær hyperparathyroidisme, benigne brysttilstander kan vente.
Hormonproduserende binyretumores kan oftest også utsettes.

Med vennlig hilsen
Monica J Engstrøm, Leder i Norsk bryst- og endokrinkirurgisk forening
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Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Store deler av aktiviteten ved poliklinikker og elektive sengeposter kan utsettes uten at det oppstår
fare for liv og helse. Det er behov for vedtaksdyktig personell og personell med medisinsk
kompetanse for vurdering opp mot somatisk differensialdiagnose og medikamentell behandling.
For barne- og ungdomspsykiatrien er det viktig å opprettholde en akuttfunksjon med
vurderingsmuligheter og muligheter for innleggelse av de mest alvorlig syke pasientene.
Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri anbefaler følgende prioritering
Noen pasientkategorier kan ikke vente på vurdering/behandling uten at det vil påvirke prognose
negativt. I hovedsak er det pasienter med følgende diagnoser/problemstillinger som må prioriteres
for ØH:
• Suicidalitetsproblematikk
• Nyoppdaget eller forverret psykoselidelse
• Alvorlig depresjon
• Spiseforstyrrelse med behandlingstrengende undervekt
• Pasienter med andre psykiatriske diagnoser kan også ha svært alvorlige symptombilder og
stort funksjonstap, dette bør vektlegges i prioritering av pasienter uten at det kan knyttes
opp mot spesifikke diagnoser.

På vegne av
Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri
Ingvild Skogen Bauge
leder

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Norsk Cardiologisk Selskap har følgende innspill til prioriteringsråd innen
fagområdet hjertesykdommer
Generelle prioriteringsbetraktninger:
Alder er en vesentlig faktor som inngår i en prioriteringssituasjon som vi nå står ovenfor, og
brukes av land som har en mer alvorlig COVID‐19 situasjon enn Norge. Vi kan innen nær
fremtid komme i tilsvarende kritiske situasjon der våre vante prioriteringsrutiner kommer til
kort. Etter vår vurdering er kronologisk alder vanskelig å bruke som et enkelt kriterium, da
komorbiditet kan ha vesentlig større betydning for prognose enn alder. Vi ser det mer
hensiktsmessig å vurdere biologisk alder, selv om det også baseres på individuelle
vurderinger. I en krisesituasjon hvor majoriteten av pasientene vil være tidligere friske eller
ha liten komorbiditet, vil naturligvis alder være en vesentlig faktor i prioriteringsarbeidet.
I tillegg vil det på et generelt grunnlag være naturlig å ta med følgende betraktninger:
•
•
•

•
•

•

Prognose ubehandlet ‐ bør veie tungt hos pasienter som ubehandlet vil ha høy
dødelighet.
Sannsynlighet for vellykket behandling versus komplikasjoner (da spesielt
komplikasjoner som krever intensivbehandling) bør vurderes.
Forventet livskvalitet og levetid etter behandling: ved betydelig redusert forventet
livskvalitet (eks forventet fast sykehjemsplass) og forventet levetid < 1 år bør en
vurdere å avstå fra behandling.
Forventet ressursbruk: behandling som vil kreve betydelige intensivresurser bør
vurderes ikke benyttet. Dette vil gjelde ECMO behandling.
Ved sterkt press på prehospital tjeneste i forhold til pasienttransport for å øke
behandlingsnivå vil en måtte vurdere alternativ behandling ved et lavere
behandlingsnivå. Et eksempel vil være prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt
(STEMI) istedenfor transport til nærmeste PCI senter.
For å opprettholde sentral kompetanse bør en vurdere å begrense risikoen for at
personer i lik stilling blir satt ut av spill samtidig, så langt det lar seg gjøre ut fra
rådende forhold.

Spesifikke hjertemedisinske problemstillinger / diagnoser
Disse betraktninger og vurderinger baserer seg på ønsket om å holde potensielt
smitteførende pasienter borte fra sykehus, i mange tilfeller flere sykehus uten at det går
utover deres behandling/prognose. Generelt bør overflytting av pasienter mellom sykehus
bør reduseres til et minimum. Videre er det et mål å begrense behovet for intensivkapasitet
lokalt og sentralt for pasienter i regulære pasientforløp.

1
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Koronarsykdom
•

Pasienter med diagnostisert ST‐elevasjons hjerteinfarkt (STEMI) bør i størst mulig
grad fortsatt transporteres til sykehus som kan tilby PCI. Pasienter med STEMI som
har fått Metalyse må vurderes i forhold til behov/tidspunkt for overflytning avhengig
av respons på behandlingen. Supplerende PCI av non‐culprit lesjoner som ikke
behandles under primærprosedyren utsettes slik at pasienten kan utskrives raskere.
Overflytting til lokalsykehuset etter utført prosedyre bør som hovedregel unngås for
å redusere graden av smitteeksponering, både for den enkelte pasient og for
sykehusene.

•

Hjertestanspasienter med pågående mekanisk hjertekompresjon (uten ROSC) bør
som hovedregel ikke vurderes for ECMO.

•

Alle Non‐ ST‐elevasjons hjerteinfarkt (NSTEMI) og andre hastepasienter (altså ikke
hyper‐akutt) må vurderes klinisk lokalt (inklusive flere blodprøver, ekkokardiografi
etc). Man må individuelt vurdere behovet for overflytting – symptomfrihet og normal
venstre ventrikkel er avgjørende faktorer som taler mot. Klinisk ustabile pasienter må
overflyttes.

•

Man må i de tilfeller det er mulig forsøke å ferdig revaskularisere pasienten under
den primære prosedyre. Dette for å spare lab kapasitet og gjøre sykehusoppholdet så
begrenset som mulig.

•

Pasienter som overflyttes, bør beholdes ved PCI‐sykehuset til de kan reise hjem,
konferer over.

•

Pasienter som venter på aortokoronar bypass (ACB) hasteoperasjon (<4 uker): Det
bør gjøres en vurdering av hvorvidt pasientene kan PCI‐behandles for å spare
intensivkapasitet, inklusive respiratorbehandling.

•

Pasienter med stabil angina pectoris: Utredning med koronar angiografi bør i all
hovedsak utsettes, men unntak ved pasienter hvor man mistenker kritisk sykdom,
(eks påvist ischemi, påvist proksimale stenoser på CT og høygradig angina som
grenser mot et ustabilt bilde)

Rytmeforstyrrelser
•

Implantasjon av sekundærprofylaktisk ICD (hjertestarter etter hjertestans/alvorlig
rytmeforstyrrelse) kan ikke utsettes.

•

Implantasjon av pacemaker vil som hovedregel ikke kunne utsettes.

•

Implantasjon av primærprofylaktisk ICD: Her må indikasjonen vurderes individuelt.
Enkelte pasienter kan måtte behandles dersom koronaepidemien legger langvarig
beslag på storparten av ressursene.

2
Norsk Cardiologisk Selskap

11

•

Oppfølging av pacemakere/implanterte hjertestartere (ICD) vil i de fleste tilfeller
kunne utsettes. Hjemmemonitorering må brukes som et aktivt hjelpemiddel for å
unngå at pasienter kommer inn i sykehus.

•

Man må ha høy terskel for innleggelse av atrieflimmer pasienter uten alvorlig
symptomatologi.

•

Utvalgte radiofrekvensablasjoner (RFA) kan måtte utføres, som ventrikulær elektrisk
storm og intraktabel supraventrikulær arytmi. De fleste RFA‐prosedyrene vil kunne
vente.

Klaffesykdom
•

Asymptomatiske klaffepasienter kan vente til de får symptomer/krisen går over‐ det
gjelder både behandling og utredning/kontroller, så fremt pasientene får beskjed om
å si fra hvis de skulle få raskt økende symptomer på hjertesvikt. Pasienter med
asymptomatisk alvorlig klaffe‐vitium bør prioriteres for kontroller hvis krisen varer
over 3 mnd, grunnet risiko for utvikling av hjertesvikt. Alle ny‐henviste pasienter med
bilyd uten klinisk hjertesvikt (NYHA klasse III/IV) bør gis lang frist for utredning (dvs til
krisen er over).

•

Postoperative kontroller kan utsettes så lenge det ikke er påvist moderat til alvorlig
klaffedysfunksjon postoperativt eller perikardvæske med behov for snarlig
oppfølging.

•

Pasienter med alvorlige, symptomgivende klaffefeil bør utredes og opereres med
prioritet. Med symptomer menes her NYHA klasse III og IV, objektive tegn til
hjertesvikt svekket venstre ventrikkel‐funksjon. Pasienter med funksjonelle mitral‐ og
trikuspidallekkasjer kan behandles medikamentelt til krisen er over.
Eldre og høyrisikopasienter med symptomgivende aortastenoser behandles i dag
med kateterbasert klaffeerstatning (hovedsakelig transfemoral TAVI). Kateterbasert
klaffeerstatning ved aortastenose krever oftest ikke intensivressurser da behandling
skjer uten narkose og kirurgisk inngrep. Da aortastenose er den hyppigste grunnen til
klaffeerstatende behandling i dag, vil det ved en lenger‐varende intensivkrise grunnet
COVID‐19 være riktig å vurdere kateterbasert klaffeerstatning for en utvidet
pasientpopulasjon.

•

•

Kontroller av pasienter med aortasykdom, i hovedsak vil det være pasienter med
dilatert aorta ascendens, kan utsettes til krisen er over. Unntak vil være pasienter
med bindevevssykdommer (eks Marfan syndrom) samt pasienter med uttalt
dilatasjon (> 55/60 mm) og/eller ledsagende stor risiko.

•

Endokarditt ved nativ klaff: Opereres ved store, symptomgivende klaffefeil,
mekaniske komplikasjoner/invasiv infeksjon eller manglende infeksjonskontroll,
dersom alder og komorbiditet forsvarer intensivbehandling. Øvrige bør behandles
med optimal medikamentell behandling, fortrinnsvis ved lokalsykehus, bortsett fra
de pasientene som har moderat til alvorlig klaffedysfunksjon. Sistnevnte pasienter
3
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bør drøftes fortløpende med regionsykehus samt vurderes senere i forløpet/etter
krisen.
•

Sen proteseendokarditt (> 1 år siden klaffeerstatning): Behandles som nativ klaff og
overføres ikke til regionsykehus med mindre operasjonsindikasjon tilkommer.

•

Tidlig proteseendokarditt (< 1 år siden klaffeerstatning): Vurderes individuelt (<1
pasient/uke i Norge).

Hjertesvikt
•

Pasienter med (mistanke om) mild hjertesvikt i funksjonsklasse I‐II har god prognose
og vil ikke ha behov for snarlig utredning og/eller (avansert) behandling.

•

Pasienter med (mistanke om) moderat til alvorlig hjertesvikt i funksjonsklasse III‐IV
har høy symptombyrde, sykelighet og dødelighet. Disse pasientene bør kunne tilbys
ordinær utredning og behandling for hjertesvikt.

•

Pasienter med alvorlig hjertesvikt i funksjonsklasse III‐IV har dårlig prognose med en
årlig mortalitet opp til 50%. Dette kan hos noen pasienter tilsi at en avstår fra
intensivmedisinsk behandling.

Andre pasientgrupper
•

Pasienter med primær pulmonal hypertensjon eller pulmonal hypertensjon
sekundært til kronisk lungeembolisme med betydelige plager (klasse NYHA III/IIIB)
bør fortsatt utredes for å kunne starte medikamentell behandling.

•

Pasienter med medfødt hjertesykdom og alvorlig arytmi/hjertesvikt bør fortsatt
utredes og behandles.

•

Gravide med medfødt hjertesykdom må sikres et forsvarlig oppfølgnings‐ og
fødetilbud.

•

Pasienter med moderat og alvorlig hypertensjon må behandles raskt som dagens
praksis.

•

Pasienter med subakutt/akutte tamponade må behandles på vanlig vis, men en må
påberegne å utføre perikardtapping med påfølgende overvåkning ved et lavere nivå i
forhold til intensivovervåkning.

På vegne av styret og samtlige arbeidsgrupper i Norsk Cardiologisk Selskap

Ole Christian Mjølstad
leder
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Følgende pasienter innen fagområde bør prioriteres for rask behandling:
•
•
•
•

Type 1 diabetes
Binyrebarksvikt, spesielt ved uklarhet om diagnosen, dekompensert primær
binyrebarksvikt som trenger ø hjelp behandling (binyrekrise)
Alvorlig hyper- og hypotyreose
Alvorlig hyper- og hypokalsemi

Vennleg helsing
Eystein Sverre Husebye
Formann, Norsk endokrinologisk forening
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Norsk forening for Akutt- og mottaksmedisin

Pasienter som bør prioriteres for rask behandling innenfor akutt- og mottaksmedisin
Innledning
Spesialister i Akutt- og mottaksmedisin jobber hovedsakelig i akuttmottak og på
observasjonsposter. Hovedtyngden av pasienter er usortert øyeblikkelig hjelp. Pasientene
kommer med symptomer på potensielt alvorlige tilstander, der utsettelse av utredning og
behandling kan medføre prognosetap. Det er generelt vanskelig å avgjøre dette før
pasientene er vurdert på sykehus. Mesteparten av øyeblikkelig hjelp bør derfor gå som
tidligere.
Vi vil understreke behovet for godt samarbeid mellom sykehus og førstelinjetjeneste. Både
for pasienter, kommunehelsetjeneste og sykehus vil det være viktig at pasientene behandles
på rett sted til rett tid. Retningslinjer og lokaler rutiner endres for tiden svært raskt.
For å avlaste akuttmottakene i tiden som kommer, mener vi at det vil være gunstig at de
sykehusene som i dag bruker akuttmottakene for initialvurdering av pasienter med kjente
tilstander og der det ikke er fare for prognosetap ved mindre forsinkelser, så langt det er
mulig forsøker å ta imot pasientene direkte på sengepost.

Anbefaler følgende prioritering:
1. Kritisk syke pasienter som i dag tas imot, eller vurderes tatt imot med team, tas imot
i akuttmottak som tidligere.
2. Pasienter med symptomer på potensielt tidskritiske tilstander, der utsikt til bedring
reduseres betydelig ved også mindre forsinkelser i behandling, tas imot i akuttmottak
som tidligere. Dette gjelder også pasienter med uavklarte og sammensatte
sykdomsbilder som har oppstått raskt. Eksempler på dette er brystsmerter, tungpust,
akutte magesmerter, akutte lammelser, akutt funksjonssvikt eller spørsmål om
alvorlige infeksjoner.
3. Stabile pasienter med tilstander som ikke er tidskritiske kan tas imot direkte på
sengepost. Dette gjelder for eksempel pasienter som legges inn via poliklinikk eller
pasienter med kroniske tilstander som kommer hjemmefra med kjent
problemstilling. Nærmere kategorisering av pasientgrupper må gjøres i samarbeid
med andre spesialiteter.
1
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4. For pasienter der prehospitale tjenester eller primærhelsetjeneste er i tvil om behov
for akuttinnleggelse er det ønskelig med samhandling for å finne riktig løp for
pasienten, om det så er akutt innleggelse, rask poliklinisk time eller behandling
utenfor sykehus.

På vegne av styret,
Anders B. Martinsen
Leder interimsstyre fagmedisinsk forening innen Akutt- og mottaksmedisin
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Betraktninger rundt kapasitetsbegrensning fra Norsk forening for allmennmedisin og
Allmennlegeforeningen
Covid-19 kan i verste fall ramme deler av Norge like hardt som i Italia, og det vil påvirke vår
evne til å tilby fullverdig helsehjelp til alle. Det vil da være nødvendig å ha retningslinjer å
forholde seg til. Den personlige belastningen ved å gjøre slike valg må gjøres så liten som
mulig, og å forholde seg til retningslinjer kan være et slikt verktøy i en vanskelig prosess. Vi
må på sikt ta direkte stilling til hvem som skal legges inn og ikke, vel vitende om de
konsekvenser dette sannsynligvis har.
På bakgrunn av den kunnskapen vi besitter om COVID-19 på nåværende tidspunkt er det
umulig å rangere hvilke pasientgrupper som har størst risiko for et alvorlig forløp. Vi kjenner
flere risikofaktorer og kan anta at summen av flere gjør pasienten mer utsatt. Det er likevel
ingen av disse som alene kan settes som kriterier for hvorvidt man skal legge inn eller ikke.
Det er nødvendig å gjøre etiske betraktninger nå, i forkant av den jobben vi står overfor.
Legeforeningen har betydelig medisinsk-etisk kompetanse gjennom ressurspersoner i
Legeforeningens forskningsenhet og i Rådet for legeetikk – og begge anbefales invitert inn i
dette arbeidet, sammen med allmennleger og sykehjemsleger. Vi bør også være i dialog med
kliniske etiske komitéer ved sykehus, samt intensiv/anestesileger. Dette vil også kunne sikre
tverrfaglighet i vurderingene som gjøres. De vil ha sine retningslinjer som gjelder for de
pasientene som allerede er innlagt ved sykehus. Selv om disse ikke er like for populasjonen
utenfor sykehus, bør vi ta debatten sammen, og lande på en viss enighet.
Norge har vært et foregangsland i å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i
helsetjenesten. Fem offentlige utredninger har vurdert prioritering i helsetjenesten fra 1985
til 2015: Lønning I (1987) og Lønning II (1997), Grund-utvalget (1997) og Norheim-utvalget
(2014). I tillegg ble alvorlighetskriteriets plass i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten
utredet av Magnussen-gruppen (2015). Disse arbeidene har i hovedsak tatt for seg
prioriteringer i spesialisthelsetjenesten.
Våren 2017 oppnevnte regjerningen Solberg et utvalg som skulle se på hvordan man best
kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette la til rette for en bred og
solid prosess munnet ut i Blankholmutvalgets rapport “Det viktigste først” som NFA avga
høringsuttalelse til i april 2019
(https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-forallmennmedisin/Styrets-arbeid/politikk/hoeringsuttalelser/hoeringsuttalelse-til-nou-201816-det-viktigste-forst-blankholm-utvalgets-rapport/). Vi har gjennom dette arbeidet fått en
helhetlig gjennomgang av prioriteringsutfordringene i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten som i den konkrete, svært så krevende prosessen kan vise seg å være et
svært nyttig grunnlagsdokument. Rapporten konkluderer med at tiltak i
1
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(spesialist)helsetjenesten som slik det er i dag vurderes ut fra tre prioriteringskriterier:
– nyttekriteriet
– ressurskriteriet
– alvorlighetskriteriet
også kan benyttes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi har dermed mulighet for
å vurdere tiltak på en sammenhengende måte gjennom alle nivåene i helsevesenet.
Det blir trolig behov for et nivå mellom de pasientene som klarer seg hjemme under sykdom
og de som skal legges inn for mer avansert behandling. Kommunene bør oppfordres til å se
på hvordan dette skal løses. En egen avdeling eller enhet for koronasmittede som betjener
et visst opptaksområde (bydel, kommune, interkommunalt) vil kunne ivareta pleietrengende
pasienter og pasienter som er i behov av lindrende behandling. Dette vil redusere risikoen
for smittespredning og øke sykehusenes kapasitet til å ta imot øvrige pasientgrupper. Det er
viktig å unngå at smittepresset på sykehusene økes ved at pasienter der
behandlingsinnsatsen er bestemt å være begrenset, ikke legges inn i sykehus, men
behandles utenfor sykehus. Vi mener forhåndssamtaler/innleggelsessamtaler bør gjøres til
rutine ved innleggelse i kommunale institusjoner og samtaler om dette bør også gjøres
mellom fastlege og pasient i større grad enn i dag. Kommunale institusjoner må sikre at de
har gode rutiner for å gjøre vurderinger om eventuell hjerte/lungeredning (HLR) på en
kvalitetssikret måte og ha gode tydelig føringer på dette i fagsystemer.
Det er viktig å avklare behandlingsnivå tidlig i sykdomsforløpet. Smitteavdelingene bør ha
gode rutiner på dette ved innleggelse. Pasienter som er samtykkekompetente må få komme
med sine ønsker og innspill. De som ikke er samtykkekompetente må det gjøres en vurdering
for. Både fastleger og sykehjemsleger er allerede godt trent i å gjøre denne typen
vurderinger, men veiledningsmateriell og beskrivelse av beslutningsprosesser bør gjøres
enda mer tilgjengelige og enhetlige.
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin peker altså i denne fasen av
korona-epidemien på at det først og fremst er sykehusspesialistene som må høres i hvilke
pasientgrupper de skal prioritere for behandling, men akkurat som beskrevet i Blankholmrapporten, kan sykehusenes prioriteringer få konsekvenser for kommunene. Det er viktig at
en ser hele helsetjenesten i sammenheng. Vi er forberedt på å komme tilbake med mer
konkrete beskrivelser av håndtering av pasientgrupper om det skulle vise seg at
intensivkapasiteten mettes og sykehusenes kapasitet overskrides. Foreløpig nøyer vi oss
med å beskrive ressursdokumenter, - miljøer og metodikk for å sikre best mulig prioritering
for hele helsetjenesten.

2
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Norsk forening for
Fysikalskmedisin og
Rehabilitering

INNSPILL TIL PRIORITERINGER VED COVID-19 PANDEMI
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) ønsker å komme med innspill
slik at kapasitet i helsetjenesten kan ivaretas best mulig under koronaepidemien. Vi har
sendt mail til alle medlemmene i NFFR og bedt om innspill på videre prioriteringsarbeid.
Følgende innspill er laget basert på tilbakemeldingene vi har fått.
Generelt
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering støtter de sentrale rådene skissert av
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for befolkningen. Disse rådene er imidlertid i
stadig endring, så dersom noen av de nedenfor stående innspill avviker fra dette må dette
tas høyde for.
Det er viktig at alt prioriteringsarbeid knyttes til vurderinger opp mot gjeldende
prioriteringskriterier: nytte, alvorlighet og ressursbruk (se vedlegg). Kliniske etiske komiteer
ved de enkelte RHF bør involveres i dette arbeidet.
Alle avdelinger bør utpeke noen ansvarlige som holder seg oppdater ift. sentrale råd med
daglig videreformidling til resten av avdelingene og spesielt mtp endringer.
Som en siste, generell betraktning ønsker vi å fremheve at spesialister i fysikalsk medisin og
rehabilitering har en kjernekompetanse innen teamledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi ser
for oss at denne kunnskapen kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i denne
pandemisituasjon i flere arenaer, ikke kun avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Spesifikke innspill innen fysikalsk medisin og rehabilitering
1) Helsepersonell
Det vil bli behov for omdisponering av helsepersonell
Helseforetakene bør kartlegge både avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering i
sykehus samt de private rehabiliteringsinstitusjonenes personalressurser. Spesialister i
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fysikalsk medisin og rehabilitering vil inneha sideutdanning fra forskjellige spesialiteter,
mange vil også ha viktig erfaring fra primærhelsetjenesten.
2) Lokaliteter/sengekapasitet
Avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) vil være lokalisert på ulikt vis,
enkelte steder inne i akuttsykehus mens andre steder utenfor campus og private
rehabiliteringsinstitusjoner. Ulik geografisk lokalisasjon kan være en styrke i denne settingen.
Uansett lokalisasjon bør elektive innleggelser utsettes på ubestemt tidspunkt for å ivareta
behov for akuttsenger.
Våre avdelinger kan bidra til å avlaste både overvåkningsavdelinger og akuttavdelinger ved
tidlig i forløpet å tilby seng ved AFMR-er, både for å videreføre medisinsk utredning og
behandling, men samtidig starte tidlig spesialisert rehabilitering hos pasienter som ikke er i
stand til utskrivelse fra sykehus. Kompetansen vil mange steder særlig være høy mtp
nevrologiske problemstillinger og traumatologi.
Poliklinisk drift inkludert gruppetilbud må reduseres/avlyses, eventuelt isoleres til eget bygg.
Avdelinger må stenges for besøkende, og det må være ulike innganger til ulike
avdelinger/deler av sykehus.
Møterom må oppfylle kriterier for å hindre smittespredning.
3) Pasienter
Det vil være en styrke både for sykehuset generelt og for kommunene med robuste
avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehuset. Disse avdelingene vil kunne
videreføre den medisinske utredningen og behandlingen parallelt med at viktige
rehabiliteringstiltak iverksettes. Det vil også spare kommunene for de mest komplekse
pasientene i tidlig fase. Vi er klar over at de ulike AFMR-ene vil ha ulike forutsetninger for det
overnevnte, men her vil det være viktig «å tenke utenfor boksen» og se på hva man kan få til
i nåværende pandemisituasjon. Enkelte avdelinger vil muligens ha behov for
kompetanseøkning samt bedre tilgang på f.eks. supplerende undersøkelser som
blodprøvetaking.
Prioriteringer for å opprettholde best mulig rehabiliteringstilbud
Det bør utarbeides skriftlig anbefalinger til alle avdelinger for fysikalsk medisin og
rehabilitering med tanke på forløpende prioritering av henvisninger og innlagte pasienter. Vi
anbefaler en daglig vurdering ved driftsansvarlig overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering
på sengepost.
Prioriteringene gjøres på bakgrunn av både medisinsk behov, henvisninger som foreligger og
status på personalressurser.
2
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Prioritet 1:
Fortsatt behov for å være innlagt i sykehus som følge av komplekse medisinske
problemstillinger.
Prioritet 2:
Kan skrives ut ved stort behov for frigjøring av seng.
Prioritet 3:
Kan skrives ut på kort varsel.
God og riktig informasjon til pasienter og pårørende om prioriteringsnivå bør gis fortløpende
samt journalføres. På denne måten sikrer man at man raskt kan frigjøre nødvendig kapasitet
samt en forsvarlig drift av sengepost ihht ressurser og behov.
Noen rehabiliteringspasienter kan ikke utskrives til kommunehelsetjenesten. Den
medisinske kompleksiteten må være avgjørende for disse avgjørelsene og tas av spesialister i
fysikalsk medisin og rehabilitering. Disse pasientgruppene kan for eksempel være store
hjerneslag, traumatiske hjerneskade, ryggmargsskade, multitraumer og amputasjoner.
Pasientene som vil ha behov for høyspesialisert behandling parallelt med tidlig spesialisert
rehabilitering bør prioriteres til spesialiserte rehabiliteringsavdelinger. Overflytting bør skje
tidligst mulig i pasientforløpet, optimalt sett direkte fra intensivopphold. På denne måten
kan man spare overvåkningskapasiteten sentralt på sykehuset. Dette tilbudet vil
sannsynligvis kun være mulig ved utvalgte spesialiserte avdelinger for fysikalsk medisin og
rehabilitering.
Dersom pasientene ikke kan prioriteres til spesialiserte rehabiliteringsavdelinger som følge
av pandemisituasjonen er det svært viktig at spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering
likevel involveres i forløpet mtp anbefalinger om hvor videre rehabilitering da kan finne sted.
Dersom pasienter skrives tidligere ut enn deres medisinskfaglige behov skulle tilsi må dette
følges opp via medisinsk avstandsoppfølging om mulig. Disse bør kontaktes på et senere
tidspunkt mtp ev. senfasebehov.
Noen pasienter vil bli skrevet ut til hjemmet på et tidligere tidspunkt enn normalt og
ivaretas av pårørende og kommunale tjenester. Det er viktig at pasient og pårørende får best
mulig informasjon om sin situasjon og hvordan ivareta framgang i sin egen
rehabiliteringsprosess.
Lungerehabilitering bør oppskaleres da flere pasienter under og etter gjennomgått Covid-19
kan ha behov for et slikt tilbud for å gjenvinne best mulig funksjon.
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Fysikalsk medisinske problemstillinger bør også ivaretas så langt det er mulig da dette er en
viktig årsak mye lidelse hos den enkelte og medfører store kostnader for samfunnet. Dersom
poliklinisk virksomhet ikke er mulig, bør medisinsk avstandsoppfølging gjennomføres.
Medlemmer av NFFR er klar til å bidra i pandemien, både mtp kompetanse,
personalressurser og sengekapasitet.

Hilsen styret i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering ved leder Maja
Wilhelmsen.

Vedlegg: Prioriteringskriterier

Nyttekriteriet:
Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av
et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at helsehjelpen kan øke
pasientens livslengde og/eller livskvalitet gjennom å gi økt sannsynlighet for:
•

overlevelse eller redusert funksjonstap

•

fysisk eller psykisk funksjonsforbedring

•

reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag
Anvendt på gruppenivå skal nytte måles som gode leveår, og kvalitetsjusterte leveår (QALY)
skal benyttes som mål på gode leveår.

Alvorlighetskriteriet:
Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet
vurderes ut fra:
•

risiko for død eller funksjonstap

•

graden av fysisk og psykisk funksjonstap

•

smerter, fysisk eller psykisk ubehag
Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige leveår har betydning for graden av
alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med helsehjelp.
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Anvendt på gruppenivå kvantifiseres alvorlighet gjennom å måle hvor mange gode leveår
som tapes ved fravær av den behandlingen som vurderes, det vil si absolutt prognosetap.

Ressurskriterier:
Ressurskriterier kan best formuleres som «alt annet likt velger man den minst
ressurskrevende løsningen»
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Prioritering av gastrokirurgiske pasienter under COVID-19 pandemien
Gastrokirurgiske pasienter utgjør en svært sammensatt gruppe både med tanke på
sykdomsspekteret, aktuelle inngrep/behandlinger, pasientenes alder, komorbiditet og andre
risikofaktorer. Det er betydelig spenn i risikovurderingen for den enkelte pasient og knyttet
til type inngrep. Vi står nå ovenfor en situasjon der vi også må ta hensyn til kapasitet og
tilgang til utstyrs på en helt annen måte enn under normale tilstander. Det gjelder både med
tanke på behov for intensivbehandling og vanlig postoperativ behandling.
Foreløpig anbefaler NFGK følgende:
• All elektiv, benign gastrokirurgi og andre elektive prosedyrer bør stanses inntil videre.
Unntak kan vurderes dersom utsettelse av elektiv kirurgi medfører betydelig økt risiko for
at pasienten kan komme til å trenge akutt behandling innen kort tid, eller dersom
utsettelse av kirurgi medfører betydelig risiko for økt morbiditet/mortalitet. Økt risiko for
at disse pasientene utsettes for smitte må også tas med i betraktningen.
• Gastrokirurgisk behandling av maligne tilstander der utsettelse av behandlingen
medfører sannsynlig forverring av pasientens prognose bør fortsatt utføres så langt det er
mulig. Det forutsettes at smitte-risiko ved innleggelse under den pågående pandemien
vurderes opp mot risiko ved utsettelse av kirurgi.
• Forbruk av essensielt utstyr som det vil være et økende behov for i behandlingen av
alvorlig syke pasienter bør umiddelbart reduseres i så stor grad som mulig uten å gå på
bekostning av pasientsikkerhet eller helsepersonell sin sikkerhet. Dette gjelder blant annet
utstyr til smittevern, utstyr til ventilering av pasienter osv.
• Poliklinisk virksomhet bør reduseres til et minimum, og bør begrenses til kun pasienter
som må tas inn til vurdering/behandling. Primært vil det gjelde kreftpasienter, men det
anbefales at den enkelte avdeling/seksjon vurderer dette nøye. Konsultasjoner per telefon
bør utføres dersom mulig. Kreftkontroller og andre nødvendige kontroller anbefales utsatt
dersom det er mulig/forsvarlig.
NFGK kommer på nåværende tidspunkt ikke med spesifikke anbefalinger i til prioritering av
pasienter med tanke på alder, komorbiditet, forventet levetid, eller andre risikofaktorer. Vi
kommer heller ikke per dags dato med prioriteringsråd for spesifikke typer inngrep eller
tilstander. Vi vil være i dialog med Legeforeningen sentralt og myndighetene om dette. Det
norske helsevesenet og de gastrokirurgiske avdelingene må være forberedt på en situasjon
der vi må prioritere pasientene ut fra helt andre kriterier enn det vi er vant med.

Med Vennlig hilsen
Håvard Luong Thorsen
Leder NFGK
1
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Norsk forening for geriatri

RÅD OG PRIORITERINGER FRA NORSK FORENING FOR GERIATRI OG DET GERIATRISKE
FAGMILJØET I FORBINDELSE MED COVID-19 PANDEMIEN
En geriatrisk pasient er en person over 70 år, med en eller flere betydelige sykdomstilstander
og samtidig aldersforandringer, som gir redusert funksjon på et eller flere livsområder.
Mange har et sammensatt og komplekst sykdomsbilde, med multifarmasi, høy alder og
generell funksjonssvikt. Dette defineres ofte som skrøpelighet, og pasientene er svært utsatt
ved akutt sykdom, som Covid-19 representerer.
En del av pasientene har en progredierende hovedsykdom, som medfører stor
funksjonssvikt. Den største sykdomsgruppen er demens, men andre nevrodegenerative og
cerebrovaskulære sykdommer må også nevnes. Disse pasientene er ofte noe yngre, men
sykdommene kan også debutere i høyere alder og har stor konsekvens for funksjon og
livsprognose.
Ved en pandemi må tidligere sykdomsbyrde, livsfunksjon, alder og antatt forventet levetid,
vurderes så godt man kan få til. Dette er spesielt viktig når man skal prioritere hvem som skal
ha intensivbehandling, som ventilasjonsstøtte og respirator, dersom kapasiteten blir
overskredet under pandemien. Generelt har en eldre pasient med stor funksjonssvikt
begrenset nytte av intensivbehandling ved alvorlig og livstruende sykdom. Ved begrenset
kapasitet kan ikke skrøpelige pasienter, som beskrevet ovenfor, komme foran pasienter med
bedre livsfunksjon, lavere alder og vesentlig lengre forventet levetid.
Det er desto viktigere med et palliativt fokus hvis infeksjonen utvikler seg i en livstruende
retning og se til at pasientene ivaretas og får best mulig lindrende behandling.
Samtidig er det viktig at de eldre pasientene som trenger og har nytte av det, innlegges hvis
det er behov for det. De fleste mellom 70 og 80 år er friske og velfungerende og det gjelder
også mange over 80 år. Dette er mennesker med relativt lang gjenstående levetid, for
eksempel kan en frisk 80 åring forvente å leve 13 år til.
Prioritering av behandlingsnivå og nytte av intensivbehandling
For prioritering av behandlingsnivå, og nytte av intensivbehandling, bør skrøpelighet
vurderes med utgangspunkt i ernæringsstatus og graden av fysisk, praktisk og kognitiv svikt.
Vi foreslår i tillegg å bruke Clinical Frailty Scale (CFS) (vedlagt). Erfaring tilsier at svært få med
en skår på 5 og over på denne skalaen, har nytte av intensivbehandling. Pasienter i området
2-4 kan i en normal klinisk situasjon vurderes, men i en pandemi med begrenset kapasitet vil
det trolig være antallet pasienter som vil definere prioriteringen.
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Det understrekes at skalaen er en vurdering av pasientens funksjonsnivå 14 dager før akutt
sykdom. Aller helst bruker man skalaen i samråd med geriater, eller andre faggrupper som
har erfaring med vurdering av skrøpelighet. Skalaen kan også brukes i kommunikasjon med
pasienten hvis mulig,
og/eller de pårørende, som trenger tydelig informasjon når beslutninger må tas. Denne
dialogen må startes tidligst mulig i sykdomsforløpet, for avklaring av alvorlighetsgrad og
behandlingsmuligheter.
Det må påpekes at den geriatriske pasienten ofte presenterer seg ved akutt sykdom med
atypiske symptomer. Under pandemien så langt har flere pasienter blitt innlagt med akutt
funksjonssvikt, med for eksempel delir og falltendens, uten feber og luftveissymptomer. Det
har gjort at viruset oppdages sent i forløpet, og det øker smittefaren, ved at pasientene ikke
smitteisoleres primært. Vårt råd er at man er liberal med testing av disse pasientene og
vurderer isolasjon til prøvesvar foreligger, hvis man har kapasitet. Akutt hypoksi, uten annen
årsak, og uten samtidige luftveissymptomer, kan også være et symptom på virusinfeksjon
hos geriatriske pasienter.
Beboere på sykehjem eller andre døgnbemannede botilbud
Beboere på sykehjem, eller andre døgnbemannede botilbud, er spesielt utsatt ved en
pandemi, og har stor risiko for et komplisert sykdomsforløp og dårlig prognose. De har liten
nytte av sykehusinnleggelse og vil ikke prioriteres for intensivbehandling. En person som har
fast plass på sykehjem bør i prinsippet bli værende på sykehjemmet under pandemien. Det
kan gis støttebehandling med iv væske, oksygen, og ev. antibiotika ed tilleggsinfeksjon,
samtidig som man vurderer behovet for lindrende behandling.
Pasienter med korttidsplass som er under aktiv rehabilitering
Pasienter med korttidsplass som er under aktiv rehabilitering, hvor målet er bedret funksjon
etter gjennomgått sykdom som hoftebrudd eller hjerneslag, må vurderes særskilt med tanke
på innleggelse da de kan ha stor nytte av det. For pasienter med lavt funksjonsnivå, der
plassen er et rent pleie- og omsorgstilbud, noen ganger i påvente av fast plass, gjelder det
som oftest at de primært bør behandles i sykehjem og ikke innlegges.
Eldre som bor hjemme
Mange eldre som bor hjemme har et redusert funksjonsnivå, og er skrøpelige på linje med
sykehjemsbeboere. Her vil det være vanskelig mange steder ikke å legge inn på sykehus, ved
alvorlig virussykdom. Behovet til pasienten må da defineres, om det er palliativt, støttende
eller begge deler og om det kan løses på et lavere omsorgsnivå enn i sykehus. Noen steder
har man forsterket sykehjemsfunksjon, det er på flere steder ØHD- og KAD- enheter som bør
benyttes hvis mulig. Flere steder forberedes nå disse tilbudene til å ta imot pasienter med
Covid19.
2
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Sammenfatning
Overordnet mener det geriatriske fagmiljøet at videre prioriteringer under pandemien må
gjøres ut fra tidligere sykdomsbyrde, funksjonsnivå, alder og forventet gjenstående levetid.
Vi anbefaler generelt at leger utenfor sykehus tar kontakt med geriatere i sin region for
konferering og beslutningsstøtte dersom de har behov og vi ønsker også å bidra inn mot de
andre fagmiljøene på sykehusene.
Vi ønsker å bidra med vurderinger og beslutningsstøtte for våre kolleger, både i og utenfor
sykehus!
Tillegg: Når det gjelder pasientpopulasjonen som er på sykehjem eller andre botilbud med
døgnbemanning, anbefales også i tillegg en uttalelse fra Kompetanseområdet for Alders- og
Sykehjemsmedisin, og fra det allmennmedisinske miljøet.

Paal Naalsund, leder Norsk Forening for Geriatri,
i samarbeid med styret, og sentrale personer i det geriatrisk fagmiljøet.
18/3-2020.
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Norsk versjon
1. Veldig sprek. Personer som er robuste,
aktive, energiske og motiverte. De trener
vanligvis regelmessig, og er blant de mest
spreke i aldergruppen.

2. Sprek. Personer som ikke har aktive
sykdomssymptom, men er mindre spreke
en kategori 1. De kan trene og være veldig
aktive av og til, eks sesongpreget.

3. Klarer seg bra. Personer hvis medisinske
problem er godt kontrollert, men er ikke
regelmessig aktive foruten vanlig gange.

4. Sårbar. Selv om de ikke er avhengig av
daglig hjelp fra andre, vil symptomer
begrense aktiviteter. De klager ofte over at
de «svekkes» og blir fort slitne og trøtte ila
dagen.
5. Lett skrøpelig. Disse er klart langsomme,
og trenger hjelp til mer komplekse daglige
aktiviteter (finanser, transport, vask og
rengjøring, medikamenter). Vanligvis vil
gruppen i økende grad ha problem med å
handle eller gå utenfor huset alene, lage
måltider og ordne i hjemmet.

6. Moderat skrøpelig. Personer som må ha
hjelp til alle aktiviteter utenfor hjemmet og
med å stelle hjemmet. De har problem
med trapper, trenger hjelp til bading og
kan trenge litt hjelp til å kle seg.

7. Alvorlig skrøpelig. Disse personer er
helt avhengig av hjelp til personlig pleie
både av fysiske eller kognitive årsaker.
De er ellers stabile, og har ikke stor risiko
for å dø ila en 6 måneders periode

8. Svært alvorlig skrøpelig. Held
avhengig til alle gjøremål, nærmer seg
livets slutt. Typisk er at de ikke kommer
seg selv etter mindre akutte hendelser.

9. Terminalt syk. I livets sluttfase.
Kategorien kan brukes der
leveutsiktene med stor grad av
sikkerhet er < 6 mnd. Selv om de ikke
kan kalles «frail» (skrøpelig)

Vurdering av skrøpelighet hos mennesker med
demens.
Grad av skrøpelighet sammenfaller med grad av
demens. Vanlige symptom på mild demens omfatter
det å glemme detaljer rundt en nylig hendelse, men
fremdeles evne å kunne huske selve hendelsen, å
gjenta de samme spørsmålene / hendelsene og sosial
tilbaketrekking.
I moderat demens er korttidsminnet svært svekket,
selv om de tilsynelatende kan huske hendelser fra
tidligere i livet. De kan ivareta egenomsorgen under
veiledning.
Ved alvorlig demens må de ha hjelp til all
egenomsorg.

K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495.
Oversatt til norsk januar 2018 av Hans Flaatten (dr.med) og Britt Sjøbø (MSc), Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk,
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge.
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Pasienter som bør prioriteres for innenfor det indremedisinske området

Norsk indremedisinsk forening støtter de generelle prioriteringskriteriene:
•
•
•

tilstandens alvorlighet
tiltakets nytte
et rimelig forhold mellom kostnader og effekt

Vi vil fremheve alvorlighetskriteriet som det viktigste prioriteringskriterium, og understreke
viktigheten av at pasienter med kroniske indremedisinske sykdommer (eksempelvis stabil
koronarsykdom, hjertesvikt, KOLS, diabetes, inflammatoriske tarmlidelser) ikke nedprioriteres ved
ressursmangel, dersom akuttbehandling av forverringer eller interkurrente sykdommer kan bringe
dem tilbake i sin habitualtilstand.

Vennlig hilsen
Kåre I. Birkeland
Leder Norsk indremedisinsk forening

1
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Norsk forening for lungemedisin har sammenfattet en prioriteringsliste ved
COVID-19 epidemien 2020
Med det sterke fokuset på COVID-19 og intensivkapasitet, er det viktig at også pasienter med
annen, livstruende sykdom får behandling. Norsk forening for lungemedisin presiserer at
prioriteringsrådene er ment som råd for helsemyndigheter dersom vi kommer i en slik
situasjon at akuttmottak og intensivavdelinger overbelastes i en slik grad at kapasiteten ikke
strekker til i forhold til behovet for akutt helsehjelp. Prioriteringsrådenes formål er å legge til
rette for en enhetlig nasjonal praksis.
Norsk forening for lungemedisin har følgende prioriteringsråd ved COVID-19-epidemien for
å sikre at pasienter med annen, livstruende lungesykdom fortsatt får behandling
1. Elektiv drift reduseres til et minimum og stanses helt hvis situasjonen tilsier det.
2. Følgende «halv-øyeblikkelige tilstander» bør prioriteres, selv om det ikke er akutt
livstruende sykdom:
a. Pakkeforløp kreft
b. Lungeabscess /empyem
c. Mistanke om smitteførende tuberkulose
d. Forverring av interstitiell lungesykdom under immunsuppressiv behandling
e. Lungetransplanterte med mistanke om akutt rejeksjon
f. Respirasjonssvikt type-1 (kan være Ø-hjelp)
g. Pneumotoraks (kan være Ø-hjelp)
3. Øyeblikkelig hjelp: All akutt livstruende sykdom prioriteres.
Pasientgrupper som vil kunne få lavere prioritet dersom Ø-hjelp-behovet overstiger
kapasiteten:
a. Endestadium av kronisk lungesykdom
b. Ikke-kurativ langtkommen kreftsykdom
c. Forventet kort levetid på grunn av svært høy alder eller stor sykdomsbyrde
d. Tilstander som kan forventes å legge beslag på særlig store ressurser (feks
lungetx)

1
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Til alle medlemmer av Norsk forening for lungemedisin

Informasjon vedrørende COVID-19

I lys av den alvorlige coronavirus-epidemien som Norge i disse dager møter, er det svært mange
lungeleger som nå lurer på hva som er de beste behandlingsalternativer for COVID-19 smittede med
behov for sykehusinnleggelse og intensivbehandling.
Dette er vanskelig å si sikkert ettersom kunnskapsbildet endrer seg dag for dag i lys av hvor hardt
epidemien vil treffe Norge, og evidens endrer seg etterhvert som vi lærer mer av erfaringene fra bl.a
Kina, Sør-Korea og Italia.

Vi i NFL styret er av den oppfatning at det er mest formålstjenlig med overordnede råd og
retningslinjer, så vidt det er mulig, for å sikre ensartede behandlingsprinsipper i landet vårt. NFL
styret har derfor kontaktet den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin med ønske om
informasjon vedrørende guidelines og kunnskapsgrunnlag for behandling av covid-19-pasienter med
respiratoriske problemer (inkl ARDS).
Rådet derfra er at den beste tilgjengelige kunnskapen finner vi i Helsedirektoratets Webinar 9/3-20
for intensivleger (se linker under).
I særdeleshet gir foredraget til Jon H Laake, Akuttklinikken OUS RH, nyttig informasjon om
behandling i og utenfor intensivavdeling. Med Laakes tillatelse vedlegges også hans foredrag i PDF for
distribuering til landets lungeleger (se vedlegg).

Retningslinjer er ment som en støtte for legers kliniske beslutninger angående utredning og
behandling. De beskriver flere mulige fremgangsmåter, som vil være passende for de fleste pasienter
under de fleste omstendigheter. Bedømmelse og behandling av den enkelte pasient må gjøres av
behandlende lege i lys av den aktuelle pasients spesielle situasjon. Det vil dermed finnes situasjoner
der det er akseptabelt å fravike retningslinjene.
Norsk Forening for Lungemedisin • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Leder: Aina Akerø
Org.nr. 986 295 062 • Bankkto. 1503.05.21045 • www.lunge.no
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Vi ønsker å understreke at dersom lungeleger vurderer å starte ikke-dokumentert behandling eller
off-label bruk av medikamenter (som feks klorokin, plaquenil eller remdesivir) så påligger det et
særlig ansvar for å klarere det med avdelingsledelse/foretak, samt å følge særlige retningslinjer for
compassionate use (www.legemiddelverket.no). Universitetssykehus kan/bør også spørres om råd.

Husk at kunnskapsgrunnlaget endres raskt. Hold deg oppdatert på Helsedirektoratets og FHI sine
sider som oppdateres fortløpende! Vi anbefaler også Legeforeningens egen corona-side (se link
under).

NFL styret samarbeider i disse dager også med Helsedirektoratet om publikumsinformasjon til
risikogrupper med kjent lungesykdom. Informasjon vil gå ut på Helsenorge.no og nettsidene til
pasientorganisasjonene LHL og NAAF.

I tillegg jobber NFL sammen med fagstyret i Legeforeningen med å gi prioriteringsråd overfor
helsemyndighetene, slik at vi er godt rustet og klare dersom situasjonen tilsier at behovet for
helsehjelp overstiger kapasiteten. Med det sterke fokuset på COVID-19 og intensivkapasitet, er det
viktig at også pasienter med annen, livstruende sykdom får behandling.

Det vil garantert bli utfordrende tider for oss alle fremover. Vi vil alle gjøre vårt ytterste for
pasientene. Husk å ta godt vare på deg selv, din familie og dine kolleger!

På vegne av styret i Norsk forening for lungemedisin

Aina Akerø
Leder
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Lenker:
Helsedirektorates webinar 9/3-20 som enkeltstående foredrag:

Her er link til helseaktuelt hvor alle ligger i den rekkefølgen de ble
presentert:https://medium.com/helseaktuelt/m%C3%B8te-for-norsk-intensivpersonell-covid-19fdb8257285d9

Her er link til italia-foredrag på youtube som er tilrettelagt på engelsk for et internasjonalt
publikum:https://www.youtube.com/watch?v=BY7te2LH6_k&t=4s

Foredragene er også publisert som spille liste på
youtube: https://www.youtube.com/feed/my_videos

https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/
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Publikumsråd ved COVID-19 epidemien 2020
VI viser til forespørsel via mail 130320 fra Helsedirektoratet ved Ingvild Felling Meyer. Det bes om
publikumsinformasjon til risikogrupper med kjent lungesykdom. Hensikten er at informasjonen kan
bidra til å lette trykket på henvendelser til spesialisthelsetjenesten. Informasjon vil gå ut på
Helsenorge.no og nettsidene til pasientorganisasjonene LHL og NAAF.
Norsk forening for lungemedisin ønsker å gi følgende publikumsråd:

Informasjon og råd til personer med lungesykdom
•

•
•

•

•
•
•

Som ved andre luftveisinfeksjoner, vil også koronavirus gi økt risiko for forverring av
kronisk lungesykdom. Det er derfor svært viktig at personer med kronisk
lungesykdom følger de vanlige behandlingsrådene fra sin lege, tar sine medisiner som
forskrevet og unngår å røyke.
Vi har ikke holdepunkter for at koronaviruset smitter lettere til de med kronisk
lungesykdom enn befolkningen for øvrig.
Personer med kronisk lungesykdom kan være særlig utsatt for komplikasjoner hvis de
utvikler alvorlig koronavirus-sykdom. Dette gjelder spesielt lungesyke som har
betydelig nedsatt lungefunksjon. Også de som bruker oksygen hjemme, behandles
med cellegift eller bruker immundempende medisiner er utsatt.
Personer med lungesykdom som i tillegg har andre risikofaktorer (alder > 65 år,
diabetes, kreft, alvorlig hjerte-karsykdom eller alvorlig nyresykdom), kan være særlig
utsatte for å få alvorlig sykdom.
Lungesyke bør derfor være spesielt nøye med å følge Helsedirektoratet og FHI sine
råd om smittevern (håndvask, holde avstand, respektere karanteneregler).
Lungesyke bør unngå kontakt med andre mennesker som har minste tegn til
symptomer på luftveissykdom, også nær familie.
Ingen bør slutte med sine faste medisiner uten å ha avtalt det med sin lege.
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Med vennlig hilsen

Norsk forening for lungemedisin
Aina Akerø
Leder
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Norsk Forening for Medisinsk Genetikk
Følgende pasientgrupper og analyser mener vi bør prioriteres:
• Nyfødte med tilstander som påvises via nyfødtscreeningen som kan behandles effektivt og
hvor tidlig igangsetting av behandling er viktig for å unngå organskade eller prematur død
• Personer / særlig barn med (eller med stor mistanke om) sjeldne alvorlige genetiske
tilstander (eg metabolske sykdommer) som kan behandles effektivt og hvor behandlingen er
viktig for å unngå organskade eller prematur død
• Prenatal testing dvs. målrettet fosterdiagnostikk og trisomi screening
• Genetisk leukemidiagnostikk jf. stratifisering og behandlingsvalg
• Andre kreftgenetiske analyser av stor betydning for stratifisering og behandlingsvalg

Styret NFMG,
Trine E Prescott
Ida Wiig Sørensen
Julie Paulsen
Knut Erik Berge
Øyvind Holsbø Hald
Asbjørg Stray-Pedersen
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Kjære kolleger i sykehus og avtalepraksis,
Norsk helsevesen er på vei inn i en svært utfordrende situasjon med håndtering av COVID-19
(SARSCoV-2). Legeforeningen er via italienske kolleger varslet om en situasjon som er betydelig mer
alvorlig enn det som fremkommer i media. Kolleger der beskriver svært krevende prioriteringer. Vi
må forberede oss på at det kan bli nødvendig også her hos oss.
I en tid med sterke restriksjoner for å unngå rask smittespredning er det viktig at vi alle innen ØNH
bidrar med det vi kan. Vårt fagfelt er spesielt utsatt for dråpe- og luftsmitte med mange
aerosolgenererende prosedyrer, selv ved rutineundersøkelser. Samtidig har vi ofte store
pasientvolum. Det påligger derfor oss et spesielt ansvar for å prioritere i tiden som kommer, slik at
verken personell eller pasienter blir smittet når de er i våre lokaler. Særlig viktig er det at vi ikke
trekker utsatte grupper (eldre og pasienter med nedsatt immunforsvar) inn i lokaler der de blir
eksponert for mulig smitte fra andre. Samtidig har vi et ansvar for selv å holde oss friske, da en
situasjon med høyt fravær og omdisponering av helsepersonell er høyst aktuell.
Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi har sammen med avdelingsledelsen på
alle landets universitetsklinikker utarbeidet en retningslinje for drift og behandling av ØNHpasienter.
Retningslinjene er ikke uttømmende eller ekskluderende, og hver behandler må løpende vurdere
enkeltsituasjoner.

Generelt om pasientkontakt:
•
•

All elektiv drift bør reduseres betydelig i henhold til vedlagte retningslinjer.
Elektiv kirurgi som direkte eller indirekte ved komplikasjoner kan oppta sykehusressurser må
opphøre umiddelbart.

•

Pasienter med symptomer på øvre luftveisinfeksjon skal i hovedsak avvises. Dette gjelder
naturligvis også pasienter med påvist COVID-19.

•

Pasienter som er i karantene, eller som i løpet av de siste 14 dager har vært i kontakt med
personer i karantene skal i hovedsak avvises.

•

Unntak er selvfølgelig ved akutt sykdom med fare for redusert prognose ved utsatt
undersøkelse og behandling. Kategori 2 munnbind (vanlige operasjonsmunnbind) og
beskyttelsesbriller er et minimum, men ved aerosol-prosedyrer er det nødvendig med
PPF3masker.

•

Smittevernutstyr må prioriteres til de pasientkontakter hvor det er indisert, for å unngå
overforbruk og mangel.

Retningslinjer for prioritering:
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•

Dette er en dynamisk liste som ikke inneholder alle eventualiteter. Ved tvil må det gjøres
individuell vurdering.

Fagfelt

1. Må prioriteres
Rød beredskap

Kreftutredninger og
Kreft, gjelder alle
kontroller inntil to år etter
fagfelt
behandling
Laryngologi

Alvorlig strupelidelse.
Heshet hos røykere

Rhinologi

Blødninger,
fremmedlegemer, frakturer

2. Bør prioriteres
Gul beredskap

3. Skal ikke prioriteres
Grønn beredskap

Kreftkontroller etter to års
oppfølging

Ingen

Smerter

Alle øvrige pasienter

Alle øvrige pasienter

Ingen

Søvnregistrering av barn
samt CPAP-tilpasning hos
pasienter med alvorlig
OSAS

Alle øvrige pasienter

Otokirurgi

Mastoiditt

Cholesteatom hos voksne
med mistanke om
gjennomvekst eller
infeksjon, alle
barnecholesteatom

Alle øvrige pasienter

Generell

Øyeblikkelig hjelp, Barn
med alvorlig søvn- eller
spiseproblematikk

Alle pasienter hvor utsatt
utredning eller behandling
fører til prognosetap

Alle øvrige pasienter

Allergologi

Ingen

SCIT mot bi/veps i
oppdosering

Alle øvrige pasienter

Plutselig tap av hørsel

Pasienter med så store
problemer med sine
CI/høreapparat at de ikke
kan kommunisere med
talespråk.

Alle øvrige pasienter

Søvn

Audiologi
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Alle oppfordres til å bruke sitt medisinske skjønn og veie potensiell nytte opp mot risikoen for
smitte. Det er nødvendig å ta hensyn til lokale forhold når pasienter skal prioriteres. Det vil kunne
være aktuelt med lokale avtaler hvor avtalespesialister avlaster sin sykehusavdeling med kontakter
som sannsynligvis ikke vil trenge innleggelse. Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert via nasjonale
myndigheters nettsider, da situasjonen endres raskt.

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi,

Harald Miljeteig Wenche Moe Thorstensen Marit Austeng Leder Nestleder Kasserer

Hans Kristian Røkenes
Styremedlem

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi
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Sekretær
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Norsk samfunnsmedisinsk forening
Majoriteten av Norsams medlemmer er kommuneoverleger som jobber nærmest døgnet
rundt med å gi råd til innbyggere og lokale beslutningstakere, leger og tjenester. Dertil
kommer arbeid med smitteoppsporing og krisehåndtering.
De som er kombileger, med allmennmedisinske så vel som samfunnsmedisinske oppgaver,
har i tillegg pasientarbeid og prøvetaking.
Vi støtter prioriteringsarbeidet som AF og NFA gjør via sin Covid-19-innsatsgruppe – og er i
dialog med allmennlegene rundt dette.
Både i kommunal og statlig sektor deltar samfunnsmedisinere i ledelsen innen smittevern-,
beredskapsarbeid og krisehåndtering og bidrar til at tjenestene lokalt samhandler på tvers av
«fagsiloer» og gjør kloke prioriteringer.
Landets kommuner er ulike, likeså våre pandemi- og beredskapsplaner som tar høyde for
lokale forhold.
Eksempler på hvilke oppgaver kommuneoverlegene jobber med via kommunenes krisestab
og beredskapsledelse:
•

Skaffe oversikt over helsepersonell og andre ansatte som kan omdisponeres
til beredskapsoppgaver og krisehåndtering

•

Sørge for at kommunen og fastlegene, i den grad det er mulig, har nødvendig
smittevernutstyr

•

Råd om omstillinger fra vanlig drift til beredskapsmodus og «sparebluss»:
o Omdisponering av sykehjemsplasser for å håndtere alvorlig syke eldre
(i tråd med geriaternes innspill)
o Dialog med fastlegene/ALU om ressursbruk og prioritering av sårbare
grupper (bla. i tråd med anbefalinger fra AFs/NFAs innsatsgruppe)
o Konvertere kommunens forebyggende helsetjenester og
veiledningstjenester (helsesykepleiere, frisklivs- og
folkehelsekoordinatorer, familieveiledere, kommunepsykolog) til
beredskapsoppgaver og kriserådgivning til befolkningen i hht.
pandemiplan
o Avvikle kontroller av friske barn og unge ved helsestasjonene – i stedet
prioritere nyfødte og deres foreldre samt nødvendig basisvaksinering

1
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o Omdisponering av helsesykepleiere til å bli hjelpepersonell ved
fastlegekontorene og drive krisehåndtering
o Omdisponering av helsesykepleiere til å betjene korona-telefoner – og
avlaste fastleger og legevakt
o Omdisponere frisklivs- og folkehelsekoordinatorer, familieveiledere og
kommunepsykolog fra forebyggende direkte arbeid til krisehåndtering,
ofte i samarbeid med psykososialt kriseteam

Tom Sundar, leder
Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)

2
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Prioriteringsråd - Norsk gastroenterologisk forening
Innspill til legeforeningen om «Fagspesifikke råd om prioritering – Råd om prioritering av helsehjelp
for fordøyelsesykdommer i forbindelse med covid-19-epidemien.
Hovedutfordringen i gastromedisin er at det ofte er liten sammenheng mellom symptomer og funn.
Det stiller store krav til henvisninger for å bidra til at sykehusene får den informasjonen de trenger
for å legge en god utredningsplan.
I dokumentet under er det først laget en oversikt over pasientgrupper som trenger særskilt
ivaretagelse, faktorer assosiert med økt risiko for innleggelse og forslag til tiltak. Deretter følger
kapitlene i prioriteringsveilederen for fordøyelessykdommer, forslag til tiltak for de ulike gruppene.
Det er enighet om at pasienter som har fått < 2 ukers frist bør prioriteres siden det da er mistanke
om kreft, alvorlig funksjonstap ved utsettelse av vurderingen. Ved > 4 ukers frist er liten mistanke om
kreft eller annen alvorlig sykdom. For de som har mellom 2 og 4 ukers frist er dette vanskelig å
vurdere og det er under avsnittet og Prioriteringsveilederen, listet opp forslag til tiltak i forhold til
denne gruppen.
Ad smittevern og tiltak på gastrolab, se også link: https://www.ueg.eu/news/news/newsdetails/article/covid-19-scientific-information-for-the-digestive-health-community/

Pasientgrupper, som trenger særskilt ivaretagelse.
Tilstand

Vurderinger

Akutte GI blødninger

Akutt tilstand,
prioriteres

Stenosesymptomer

Akutt tilstand,
prioriteres
Akutt tilstand,
prioriteres

IBD Fulminante
kolitter, stenoser

IBD kontroller

Forebygge akutte
eksaserbasjoner

Faktorer som kan gi økt
risiko for behov for
innleggelse, langvarig
forløp
Smittevernutstyr, klips,
strikker, stenter,
injeksjonsnåler
Gastrokirurgisk
problemstilling
Steroider, biologiske
legemidler,
jerninfusjoner, SAG,
ernæring, steroider,
biologiske legemidler,
infusjonspoliklinikk
Biologiske legemidler,
infusjonspoliklinikk

Tiltak

Unngå intervensjoner
som kan gi
komplikasjoner, hvis
de kan vente

Innleggelse vb
IBD telefon bemannet

Telefonkonsultasjoner
Kalprotektin tester og
blodprøver,

1
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Akutt og akutt på
kronisk leversvikt
(dekompensering)

Akutt tilstand,
prioriteres

Leversykdom med
ikterus og feber

Akutt tilstand,
prioriteres

Akutte hepatitter
(immunologiske,
toksiske eller virale)
og kroniske
hepatitter som ikke er
i remisjon prioriteres
Levertransplanterte

Akutt tilstand,
prioriteres
Forebygge
komplikasjoner og
transplantasjonsbehov

Antivirale
medikamenter
Steroider, andre
immunsuppressiva
Acetylcystein

Fange opp
komplikasjoner

Cirrhose/
ascitestappinger

1.gang og kontroller

Blodprøvekontroller må
prioriteres
Immunosuppressive
medikamenter
Blodprøve,
vektkontroll,
alkoholabstinens
Økt fare for dødsfall på
transplantasjonsventeliste dersom
donorraten går ned når
intensivavd. er opptatt
med coronairus
Ernæringssvikt,
dehydrering

Telefonkonsultasjoner
Hepatologisk
kompetanse.
Medikamentlager
Lever telefon,
telefonkonsultasjoner,

Tegluzitide, væske og
infusjonssett, personell

Konfereringstelefon
for hjemmesykepleien

Abstinenser
Mangel på opiater

Følges av fastlege,
kanskje behov for en
Rusbeh. telefon?
Konfereringstelefon,
tilgang til
benzodiazepiner?
Ikke AA møter, men
oppfordre til
telefonkontakt

Motilitetsforstyrrelser Ved dysfagi med
achalasi
vekttap: poliklinisk
vurdering/ utredning.
Pasienter med
Tiltaksplan ved
malabsorbsjon, enten forverring/ sykdom
væske eller
hos pårørende eller
ernæringssvikt
hjemmetjenesten
Kroniske
Viktig å forebygge
smertepasienter på
abstinenser
opiatbehandling
Akutt alkoholintoks
Viktig å forebygge
og abstinenser
akutte intokser og
abstinenser

Innleggelse, hyppige
blodprøver,
Ultralyd/CT,
støttebehandling
Prioriteres for
blodprøver, ultralyd,
MRCP/ ERCP

Delir
Mangel på alkohol/
benzodiazepiner,
isolasjon og høyt inntak
av alkohol

Innleggelse

HLR vurdering av
pasienter med malign
underliggende
sykdom.
Innleggelse eller tett
kontakt
Hepatologisk
kompetanse,
medikamentlager

Rask utredning og
behandling

2
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Prioriteringsveilederen
Kapittel 2 Prioriteringsveilederen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/fordoyelsessykdommer.
Hovedutfordringen er todelt:
1. Gastromedisinske pasienter kan ha kreftsykdom uten alarmsymptomer og funn ved klinisk
undersøkelse/ blodprøver
2. Henvisninger gir ikke informasjonen vi trenger for å gjøre en god vurdering.

Praktiske forslag til tiltak - akutt.
1. Konsultasjoner: Leger, sykepleiere vurderer og ringer pasienter satt opp til konsultasjon frem
til påske. Alle konsultasjoner omgjøres til telefonkonsultasjon. Det må skives notat fra
telefonkonsultasjonene og tas stilling til om videre oppfølgning avsluttes, utsettes eller må
inn. Det må fremkomme tydlig hva som blir målsettingen med neste kontroll og hva som skal
gjøres.
2. IBD kontroller og infusjoner: Infusjoner må gå som planlagt. Andre IBD-kontroller behandles
som over (vurdering ved telefonkonsultasjon).
3. Skopier: Alle elektive skopier med frist > 2 uker (antatt pakkeforløp), øhjelps gastroskopier
og ERCP går som planlagt (med smitteverntiltak, se eget dokument). Ullevål utreder alle med
frist < 4 uker. Her må det tas lokale hensyn, det betyr mye hvilken kapasitet man har fra før.
4. Vurdering av henvisninger må skje fortløpende og i henhold til prioriteringsveilederen.
Forslag til nye frister i prioriteringsveilederen

Praktiske forslag til tiltak – endringer i prioriteringsveilederen
Se forslag til tiltak for hvert enkelt kapittel. I praksis er det forsvarlig å la de som har frist på 16 uker
eller mer få doblet fristen. Når det gjelder kontroller er det listet opp nederst hvilke grupper man
kan utsette kontrollene for.

Kapittel i veilederen
Avvikende prøvesvar
Betydelige magesmerter
Dysfagi og odynofagi
Dyspepsi
GI blødning
Ikterus
Klinisk signifikant ikke forklart vekttap
Kronisk diare- uten blødning eller klinisk signifikant
vekttap
9. Refraktær forstoppelse
10. Uforklart endring i avføringsmønster
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forslag: Tiltak/ ny frist
Telefon
Uendret
Uendret
Frist økes fra 4-6 uker til 20/ 30 uker
Vurderes individuelt
Uendret
Telefon
Frist utvides
Frist utvides
Telefonkonsultasjon
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Kontroller (omfattes ikke av veilederen)
IBS - kurs
Polyppkontroller 1 år, 3 år og 5 år
Polyppkontroll 3 måneder
IBD kontroller

pH og manometri med indikasjon peptisk
sykdom, bariatrisk kirurgi
pH manometri med indikasjon dysfagi
Kapselundersøkelser

Utsettes 1 år
Utsettes 1 år
Utsettes 3 mnd
Telefonkonsultasjoner, med fekaltest og
blodprøver først, helst i henhold til plan (+/- 8
uker)
Utsettes 1 år
Uendret frist
Utsette 3 mnd, unntak akutte, betydelige GIblødninger

Vennlig hilsen
Mette Vesterhus
Leder av Norsk Gastroenterologisk Forening
Overlege PhD | Gastroseksjonen | Haraldsplass Diakonale Sykehus
Mobil: 907 48 643 | Alt. E-post: mette.vesterhus@hotmail.com
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Noen kriterier for hvilke pasienter innenfor vårt fagområde som bør prioriteres
Pasienter som må ha behandling umiddelbart:
•
•

•

Akutt livstruende syke gravide (preeklampsi/eklampsi, blødninger, alvorlige
infeksjoner)
Andre akutt livstruende syke gravide- eller ikke-gravide; intraabdominelle
blødninger (mest hyppig x-u), infeksjoner med fare for sepsis: post-partum, postoperative, andre sjeldnere PID
Andre akutte svangerskapskomplikasjoner med fare for skade på mor og/eller
barn (for eksempel truende asfyxi, eller risikogravide nær forløsning)

Må også behandles raskt (timer til en dag):
•
•

Risikogravide i fødsel (tvillinger, sete, veksthemmet barn, diabetes, mindre alvorlig
preeklampsi)
Vanlige fødende (må ha et fødetilbud)- vil variere hvor mye hast

Må ha tilsyn/behandling ila dager
•

Risikogravide som ikke er i fødsel inklusive overtid

Må ha tilsyn/behandling ila uker (innen 2 uker)
•

Nyoppdaget cancer med kurativ mulighet

2 uker til 3 mnd:
•
•
•

Mistanke om cancer (fra 2-4 uker)
Premaligne forandringer på cervix (3 mnd)
Provosert abort (avhengig av graviditetslengde)

Denne siste gruppen kan antagelig håndteres utenom sykehus (avtalespesialister og
eventuelt andre spesialister) avhengig av lokale forhold.
Det samme gjelder graviditetskontroller hos lavrisikogravide.

Kirsten Hald, leder
For styret NGF
1
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Prioritering av nevrologiske pasienter opp mot koronapasienter - innspill fra Norsk
nevrologisk forening
Nevrologiske pasienter som ikke kan utsettes er først og fremst akutte nevrologiske
pasienter der forsinket eller manglende behandling kan ha stor og varig negativ effekt på
framtidig helse.
Dette kan være pasienter med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hjerneslag
akutte og progredierende perifere pareser
pasienter med akutt hodepine med mistanke om vaskulær årsak
epileptiske anfall
akutt bevissthetsforstyrrelser
kliniske symptomer som gir mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet eller
encefalitter av annen årsak
symptomer på myelopati
myasten krise
MS-attakk
svikt av invasive behandlinger som dyp hjernestimulering
duodopa-pumpe
apomorfin-pumpe
intratekal baklofenpumpe

Generelt kan det også sies at infeksjon øker risikoen for hjerneslag, og forverrelse av
anfallssituasjonen ved sykdommer som epilepsi. Pasienter med akutte nevrologiske
tilstander bør få nødvendig behandling uavhengig av mistanke om de har korona-smitte
eller ikke.
For pasienter med kroniske nevrologiske sykdommer er det viktig at behandling ikke
utsettes, irreversible nevrologiske skader til følge. Mange pasienter med kroniske
nevrologiske sykdommer står på immunmodulerende behandling med økt risiko for alvorlig
infeksjon under koronautbruddet. For å redusere smitterisiko gjennomføres polikliniske
kontroller som telefon-/videokonsultasjon når det er mulig.

Utvalgte sykdomsgrupper
Hjerneslag
Akutte slagsymptomer bør håndteres som vanlig med raskest mulig transport direkte til
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sykehus. For akutt revaskulariserende behandling ved akutt hjerneinfarkt, anbefales
primært retningslinjebasert trombolytisk behandling og trombektomi.
Ved slagsymptomer hos svært gamle pasienter med uttalt komorbiditet og lavt
funksjonsnivå der nytten av akuttbehandling ansees som liten, kan det være aktuelt å ikke
hospitalisere pasienten dersom vedkommende oppfattes som adekvat ivaretatt utenfor
sykehus, eksempelvis sykehjem.
Ved storkarokklusjon med milde nevrologiske symptomer uten afasi og/eller NIHSS <5 bør
transport til intervensjonssenter vurderes i forhold til smitterisiko og gevinst av behandling.
Også ved behandlinger med trykkavlastende behandling med kraniotomi og ved evakuering
av hematom bør det vurderes behov og nytte av behandling i forhold til forventet
ressursbruk.
MS
Alvorlige MS-attakker bør som før behandles. Man bør i så stor grad som mulig
bruke hjemmebehandling med Medrol-tabletter. Dersom pasienten de siste 14 dagene har
vært på steder eller i situasjoner med en større risiko for koronasmitte, bør dette medføre
en høyere terskel for å starte Medrolkur. De fleste typer langtidsbehandling kan
gjennomføres.
Generelt: Unngå å avbryte eller bytte behandling.
•
•

•

•

•

Behandling med glatirameracetat, interferon beta og teriflunomid fortsettes uendret.
Behandling med dimetylfumarat og fingolimod fortsettes uendret, forutsatt at
lymfocytt-tall ikke er under tiltaksgrensene (0.5 for dimetylfumarat og 0.2 for
fingolimod)
Klinisk stabile pasienter som har vært behandlet med natalizumab (Tysabri) i mer enn
seks måneder bør forlenge intervallet mellom doseringene til seks uker. Dette vil
minske kontakt med helsevesenet og dermed risikoen for smitte. Observasjonsdata
tyder på at behandlingseffekten vedvarer i inntil åtte uker (mulig kortere hos personer
med kroppsvekt over 85-90 kilo). Intervallene bør ikke forlenges utover åtte uker pga.
fare for oppbluss av sykdomsaktivitet (rebound).
Klinisk stabile RRMS-pasienter som har vært behandlet med rituksimab eller
okrelizumab i ett år eller mer: En bør vurdere å forlenge intervallet mellom infusjoner
til inntil ett år. Pasienter over 55-60 år og pasienter med progressiv MS med lite uttalt
inflammatorisk aktivitet før behandlingsstart bør ikke få ytterligere infusjoner med
rituksimab eller okrelizumab, uansett hvor kort eller lang tid de har mottatt
behandling, inntil koronaepidemien er under kontroll.
Planlagt rebehandling (andre syklus) med alemtuzumab (Lemtrada) utsettes som
hovedregel i inntil seks måneder. Unntaket er yngre pasienter med kort
sykdomsvarighet og høy inflammatorisk aktivitet før behandlingen ble startet.
Ytterligere behandlingssykluser hos pasienter med sykdomsgjennombrudd bør som
hovedregel utsettes inntil epidemien er under kontroll.
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•

Planlagt rebehandling (år to) med kladribin (Mavenclad) kan som hovedregel gis, men
bør utsettes inntil videre hos personer over 55-60 år, hos pasienter som hadde lav
inflammatorisk aktivitet før oppstart og hos pasienter med betydningsfull
komorbiditet. Hos pasienter som ikke hadde betydelig inflammatorisk sykdomsaktivitet
før oppstart, og som har vedvarende lymfopeni <0,8 anbefales inntil videre å avvente
rebehandling også utover seks måneder.

Oppstart av behandling
Vi mener at ved oppstart/skifte av høyeffektiv MS-behandling hos JC-antistoff negative bør
en primært velge Tysabri, fordi denne behandlingen ikke gir lymfopeni (se vedlegg), og er
vurdert å gi mindre risiko for alvorlig forløp ved koronavirusinfeksjon. Hos JC-antistoff
positive anbefaler vi fortsatt oppstart med Mavenclad eller rituksimab, uten å se noe tydelig
skille mellom disse vedørende risiko for et mer alvorlig COVID-19 infeksjonsforløp.

ALS
Behandling med trakeostomibasert invasiv ventilasjon (TIV), såkalt «hjemmerespirator», er
ikke en del av rutinebehandlingen ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Behandlingen er
meget krevende, både for pasient, pårørende og personell, og meget ressurskrevende.
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten uttalte om TIV i 2008: «Rådet
konstaterer at 24 timers bemannet invasiv hjemmerespiratorbehandling er svært
personellkrevende og at en behandling som medfører så stort personellbruk ikke kan tilbys
til et stort antall pasienter.» Denne uttalelsen danner grunnlaget for anbefalingen (pkt.
15.2.2) i den nasjonale veilederen for langtids mekanisk ventilasjon fra 2012. Dette
gjenspeiler seg i klinisk praksis. TIV benyttes kun unntaksvis for pasienter med ALS, og da
fortrinnsvis etter en nøye planlagt prosess for særskilt motiverte pasienter. De fleste
pasienter med ALS ønsker ikke slik behandling, når de får informasjon om hva den
innebærer. Behandlingen er medisinsk og etisk utfordrende, fordi den forlenger livet mens
pasientens lammelser utvikler seg videre, slik at pasienten i ytterste konsekvens helt kan
miste evnen til å kommunisere.
En betydelig andel av pasientene utvikler også kognitiv svikt i forløpet. Disse forholdene kan
gjøre beslutningen om å avslutte TIV vanskelig. Alle pasienter har krav på omsorgsfull og
forsvarlig behandling. Hvorvidt TIV kan etableres hos pasienter med ALS i denne situasjonen
må vurderes på individuell basis, slik det også må gjøres i ordinære situasjoner.
Hodepine
Ved hodepine er det viktigste å utelukke farlige sekundære årsaker. Når det gjelder
behandling av kronisk migrene vil vi anbefale CGRP-hemmere ved indikasjon framfor BTX
for å begrense behovet for fysisk oppmøte hos lege. Pasientene kontrolleres da av
sykepleier per telefon.

Norsk nevrologisk forening

49

Epilepsi
Her er det viktig å avklare om det er aktuelt å avstå fra respiratorbehandling ved status hos
noen. Det kan eks. være pasienter med kort forventet levetid (tumor cerebri), pasienter
med alvorlig progredierende epilepsi (POLG), eldre med demens/kognitiv svikt/alvorlig
somatisk sykdom + status.
Guillain-Barré syndrom/akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati
(AIDP)
Disse pasientene kan trenge respirator og bør prioriteres pga god prognose.
Høy cervikal ryggmargsskade
Dette er pasienter som vil kunne trenge respirator.
Bevegelsesforstyrrelser
Svikt av avansert behandling ved Parkinsons sykdom (STN, Duodopa, apomorfin) eller annen
type dyp hjerne stimulering. Svikt av behandling kan oftest kompenseres medikamentelt i
ett til to døgn ved Parkinsons sykdom, men betyr som regel at pasienten tilstand endres fra
selvhjulpen til hjelpetrengende og bør anses som halvøyeblikkelig tilstand.

Mvh
Anne Hege Aamodt, MD, PhD, FESO
President of the Norwegian Neurological Association
www.nevrologi.no
https://www.facebook.com/nevrologi/
https://twitter.com/nevrologi
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Kriterier for prioritering ved akutt og kronisk nyresykdom under
koronapandemien.
Norsk nyremedisinsk forening finner oppdraget vanskelig, men høyst relevant. Blant
faktorene som vanskeliggjør oppdraget, og som bidrar til at våre råd vil være gjenstand for
fortløpende revurdering, er usikkerheten rundt omfanget av pandemien framover og
varigheten av den.
Overordnede vurderinger
1. Hovedkriteriet for prioritering vil, også hos pasienter med akutt/subakutt/kronisk
nyresykdom, være risikoen for prognosetap. Med prognosetap mener vi redusert
overlevelse. Vurderingene er i en del tilfeller åpenbare. I mange tilfeller er likevel det å
vurdere forsvarlig varighet av utsatt behandling meget vanskelig fordi utsatt eller manglende
behandling ikke forventes å gi redusert overlevelse på kort sikt, men snarere kan være et
uønsket resultatet lenger fram i tid. For pasienter med nyresykdom vil tap av nyrefunksjon
henge nært sammen med redusert overlevelse, på kort eller lang sikt, avhengig bl.a. av
hastigheten i nyrefunksjonstapet.
2. Kronisk nyresyke pasienter har svært ofte mange tilleggssykdommer, og grad av
komorbiditet vil i stor grad påvirke deres prognose. Vi innser at covid-19-pandemien vil
kunne tvinge fram et større behov enn ellers for å vurdere grad av komorbiditet i prioritering
mellom pasienter for et begrenset behandlingstilbud. Til tross for skriftlige
prioriteringskriterier vil slike vurderinger alltid være vanskelige å ta for klinikeren som møter
pasienten, og en betydelig grad av skjønn vil være nødvendig. Vanskelige beslutninger bør
som en hovedregel ikke tas av en kliniker alene uten forutgående diskusjon i kollegiet, ofte
tverrfaglig.
Kategorier av pasienter som utredes og behandles av spesialister i nyresykdommer/ved
nyremedisinske avdelinger og seksjoner
Nefrologer utreder og behandler pasienter med akutt og kronisk nyresykdom. Akutt
nyresykdom/nyreskade forekommer som en ikke uvanlig komplikasjon ved alvorlige
infeksjoner inkludert covid-19-infeksjon. Vi oppfatter ikke at den aktuelle forespørselen fra
Legeforeningen innbefatter disse tilfellene, og vi vil derfor ikke kommentere dette ytterligere
her – utover å presisere at nyremedisinsk fagkompetanse alltid bør involveres hos pasienter
med akutt nyreskade.
All nyretransplantasjonsvirksomhet i Norge foregår ved OUS Rikshospitalet. Konsekvenser av
covid-19-pandemien for transplantasjonsvirksomheten utredes og håndteres av

1
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Transplantasjonsmedisinsk avdeling, OUS Rikshospitalet og behandles heller ikke i dette
skrivet.
Øvrige pasientkategorier

•
•
•
•
•

Pasienter i kronisk hemodialyse (HD)
Pasienter i kronisk peritoneal dialyse ()PD)
Nyretransplanterte pasienter
Pasienter med akutte intoksikasjoner/medikamentoverdoser som krever dialyse
Pasienter med glomerulære sykdommer
o Nefrotisk syndrom
o Raskt progredierende glomerulonefritt, inkludert småkarsvaskulitter
o Andre akutte, subakutte og kroniske glomerulonefritter
• Pasienter med kronisk nyresykdom stadium 3-5 av mange årsaker, der pasienter i
stadium 4 og 5 ofte vil nærme seg behovet for nyreerstattende behandling, hvilket
krever
o utredning for nyretransplantasjon
o planlegging av dialyse, inkludert etablering av dialysetilgang (fistel og/eller
kateter)
• Pasienter med kronisk nyresykdom stadium 5 som ikke skal tilbys nyreerstattende
behandling (konservativ uremibehandling)
• Pasienter med behandlingsresistent eller på annet vis komplisert hypertensjon
Prioriteringsrekkefølge og -kriterier
1. Livreddende behandling
a. All dialysebehandling er livreddende behandling, og kronisk dialysebehandling
må pågå som før. Dialyseavdelingene lager egne retningslinjer bl.a. for isolasjon
og testing av pasienter med mistenkt covid-19-smitte. Kriterier for oppstart av
dialyse hos pasienter som i dag ikke er etablert i dialyse, anbefales ikke endret.
i. Ved HD foretrekkes arteriovenøs fistel/graft framfor tunnelert
dialysekateter hos de fleste, og kateter er forbundet med økt
komplikasjonsforekomst. Kateter vil likevel kunne være et akseptabelt
alternativ en lenger periode dersom operasjonsstuekapasiteten er
begrenset.
ii. Innleggelse av kateter for PD er vanligvis en elektiv kirurgisk prosedyre. De
fleste pasientene kan i prinsippet raskere etableres i HD via tunnelert
dialysekateter. Imidlertid vil en slik tilnærming gi økt belastning på
allerede pressede dialyseavdelinger, mens hjemmebehandling (vanligvis
PD) vil gi mindre belastning på sykehusene og dessuten muligens redusere
smitterisikoen for disse sårbare pasientene. Vi vil derfor advare mot for
langvarig utsettelse av PD-kateterinnleggelse. Planlagte polikliniske
2
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kontroller av PD-pasientene vil kunne individualiseres, og en del av
oppfølgingen hos de mest stabile vil kunne gjøres per
telefon/videokonferanse, med bistand av PD-sykepleiere. Lab.prøver kan
tas ambulant.
iii. Akutte komplikasjoner til dialyse som aksessrelaterte infeksjoner må ofte
behandles i sykehus som ellers.
b. Behandling av raskt progredierende glomerulonefritt/småkarsvaskulitt.
Behandlingen innbefatter ofte dialyse og alltid medisinsk behandling.
Arbeidsdelingen mellom nefrologer og revmatologer variere mellom sykehusene.
c. Pasienter med atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (aHUS) eller trombotisk
trombocytopen purpura (TTP). Behandlingen innbefatter medikamentell
behandling og/eller plasmaferese og/eller dialyse.
d. Behandling av pasienter med akutte intoksikasjoner/medikamentoverdoseringer
som krever dialyse, inkludert metforminindusert laktacidose,
liutiumintoksikasjon, alvorlig intoksikasjon med toksisk alkohol og enkelte andre.
2. Oppfølging for å unngå tap av funksjon i transplantert organ (dvs. nyre og/eller
pancreas)
a. Tap av funksjon i transplantert organ gir redusert prognose for den affiserte
pasienten. I tillegg har det en stor samfunnsmessig/-samfunnsøkonomisk kostnad
fordi tilgangen til organer for transplantasjon allerede er mindre enn behovet
tilsier.
b. Transplanterte pasienter bruker immunsupprimerende medisiner, til dels med et
smalt terapeutisk vindu. På kort sikt øker underbehandling risikoen for
avstøtning, mens overbehandlingen øker risikoen for infeksjoner, inkludert
livstruende opportunistiske infeksjoner. Tidlig diagnostikk og rask behandling av
disse tilstandene er avgjørende for å unngå eller redusere prognosetap.
c. Det er store individuelle forskjeller mellom transplanterte pasienter når det
gjelder grad av stabilitet. Faktorer som tid siden transplantasjon, komorbiditet,
tidligere tilfeller av akutte komplikasjoner (bl.a. avstøtninger og infeksjoner),
svingninger i medikamentkonsentrasjoner, svingninger i nyrefunksjon,
pasientenes sykdomsinnsikt og samarbeidsevne spiller inn.
d. Norske nefrologer kjenner sine transplanterte pasienter godt og vil kunne lage
individualisert oppfølgingsopplegg. Stabile pasienter vil ofte kunne følges per
telefon/videokonferanse dersom de kan få tatt blodprøver på lokalt helsesenter
eller sykehus.
e. Utredning av pasienter for nyretransplantasjon er til en viss grad avhengig av
kapasiteten hos andre spesialiteter, inkludert kardiologer. For samfunnet er det
viktig med rasjonell allokering av tilgjengelige organer, og
transplantasjonsvirksomheten bør ikke begrenses av mangelfull
transplantasjonsutredning. Elektive undersøkelser som ledd i
transplantasjonsutredning vil likevel i en pandemisk situasjon måtte kunne
utsettes noen uker eller få måneder.
3
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3. Diagnostisering og oppfølging av pasienter som ville kunne utvikle prognosetap i løpet
av uker til måneder
a. Nefrotisk syndrom gir høy risiko for komplikasjoner som tromboemboliske
hendelser og infeksjoner. Pasienter med nefrotisk syndrom trenger nyrebiopsi for
korrekt diagnose og behandling. Disse vil ofte trenge innleggelse i sykehus. Rask
utskrivelse og ambulant oppfølging vil ikke sjelden kunne vurderes.
b. Pasienter med langtkommet/raskt progredierende kronisk nyresykdom. Mange
vil trenge hyppig oppfølging på sykehus, men i enkelte tilfeller vil enkelte besøk
kunne erstattes av ambulant blodprøvetaking og oppfølging per
telefon/videokonferanse.
4. Førstegangsvurdering og senere kontroller av pasienter med relativt stabil kronisk
nyresykdom stadium 3 (-4) og hypertensjon
a. Ved vurdering av henvisning fra primærlege må ingen gis rett til nødvendig
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som ikke har krav på det i henhold til den
nasjonale prioriteringsveilederen.
b. Mange problemstillinger kan løses ved hjelp av brev til eller telefonsamtale med
henvisende lege.
c. Kontroller av stabile pasienter «for sikkerhets skyld» eller fordi pasienten ønsker
det/er vant til det, bør ikke ha prioritet under pandemien eller i tiden like etterpå.
Slike pasienter bør enten avsluttes/overføres til primærhelsetjenesten, eller
kontrollene bør utsettes til situasjonen er normalisert.
d. Nyresykdommens stadium, grad av proteinuri, grad av komorbiditet og andre
individuelle vurderinger vil bli nødvendig i prioriteringen.
5. Oppfølging av pasienter i konservativ uremibehandling
a. Denne pasientgruppen har forventet dårlig prognose på kort sikt, og begrensning
av antall sykehusopphold og lengden på disse er alltid en målsetting i seg selv.
Under covid-19-pandemien anbefales disse pasientene ikke prioritert for
behandling i sykehus. Fastleger/sykehjemsleger har anledning til å konsultere
nyremedisiner per telefon.

Avsluttende kommentarer
Det norske nyremedisinske fagmiljøet er lite og oversiktlig. Ikke minst fordi
nyretransplantasjonsvirksomheten anses som et nasjonalt fellesprosjekt, er vi vant med å
samarbeide på tvers av sykehusene. Vi har dessverre ingen interaktiv nettløsning for
kommunikasjon i fagmiljøet, men ved behov benytter lederne av de nyremedisinske
enhetene epost for å diskutere saker av faglig eller administrativ art som gjelder mange eller
alle enheter. Under pandemien vil erfaringene vi gjør oss rundt om på de ulike sykehusene
variere, og vi vil kunne ha stor nytte av å dele erfaringer. Norsk nyremedisinsk forening vil
4
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derfor via foreningens internettside oppfordre medlemmene til å søke råd hos og dele
erfaringer med hverandre ved bruk av e-post og eventuelle andre media.

Tromsø 16.03.20
Marit Dahl Solbu
Styreleder, Norsk nyremedisink forening

5
Norsk nyremedisinsk forening

55

Tiltak i forbindelse med Koronaviruspandemi
Til landets øyeavdelinger og avtalespesialister
Norsk helsevesen er i en svært utfordrende situasjon. Dette påvirker alle spesialiteter. I
øyefaget er en stor andel av pasientene eldre og utsatt for alvorlig sykdom ved
koronavirusinfeksjon. Det påligger derfor oss som leger å gjøre kritiske prioriteringer i denne
fasen. Vi må gjøre nødvendige prioriteringer og redusere aktiviteten. Dette kan komme til å
gå ut over øyehelsen til noen av pasientene våre, men alternativet er verre.
NOF har sammen med avdelingsledelsen på alle landets universitetsklinikker
satt opp følgende retningslinjer for drift og behandling av øyesykdommer i det
offentlige helsevesenet. Dette er for å beskytte våre pasienter mot smitte, samt
og sikre at helsepersonell er i stand til å opprettholde et kritisk tilbud.
Generelt om kontakt med spesialisthelsetjenesten:
•
•
•

Pasienter med symptomer på øvre luftveisinfeksjon skal i hovedsak avvises. Dette
inkluderer naturligvis pasienter med påvist COVID19-infeksjon.
Pasienter som er i karantene eller som i løpet av de siste 14 dagene har vært i kontakt
med personer i karantene skal i hovedsak avvises.
Unntak er dersom det er akutt og overhengende fare for tap av syn og helse, og selv da
må man vurdere indikasjonen for kontakt svært strengt. I slike tilfeller må gjeldende
smittevernprosedyrer følges.

Diabetespasienter:
•
•

All screening for diabetisk retinopati utsettes umiddelbart.
Unntak er dersom det er proliferativ sykdom eller alvorlig ødem som antas å være
irreversibelt.

AMD-pasienter:
•
•
o
o
o
o
o

All screening/kontroll av tørr AMD opphører umiddelbart.
Behandling av våt AMD foregår på en måte som minimerer kontakt med helsepersonell
og andre pasienter:
Unngå spaltelampeundersøkelse av pasienter.
Unngå OCT/FA/ICG-undersøkelser så langt det er mulig.
Injeksjonsintervaller opprettholdes eller forlenges der det synes forsvarlig.
Pasienter med dårlig visus på ett øye (< 0,5) og et friskt andre øye avsluttes inntil videre.
Hos de eldste pasientene må man kritisk vurdere mulig gevinst opp mot risiko
Kataraktpasienter:
•

All screening/kontroll/forundersøkelse av kataraktpasienter opphører umiddelbart.
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•
•

Kataraktkirurgi holdes på et absolutt minimum eller opphører helt.
Pasienter som venter på operasjon på øye nr. 2 utsettes inntil videre.

Glaukompasienter:
•
•

Glaukomkontroller utsettes så langt det er forsvarlig.
Glaukomkirurgi fortsetter der det er nødvendig for å unngå synstap.

Okuloplastiske pasienter:
•
•
•

Alle former for kosmetiske inngrep opphører umiddelbart.
Operasjoner for dermatochalase, entropion, ektropion og inngrep på tåreveier opphører.
Biopsier ved mistanke om malignitet og cancerkirurgi går som normalt.

Netthinnekirurgi:
•
•
•
•

Amotiokirurgi går som normalt der det er utsikter til synsbedring.
Operasjoner for epiretinal fibrose opphører/utsettes.
Cancerkirurgi går som normalt.
Operasjoner for diabetisk øyesykdom går som normalt der det er utsikter til synsbedring.

Skadepasienter:
•

Går som normalt. Dette inkluderer okuloplastiske inngrep, inngrep i fremre segment og
inngrep i bakre segment.

Barn- og strabismepasienter:
•
•
•

Barn prioriteres, spesielt der det er fare for irreversibelt synstap.
Strabismepasienter som ikke kan vente opereres.
Voksne strabismepasienter utsettes.
o Unntak er der det er mistanke om underliggende malign sykdom.

Om bruk av munnbind/hansker/annet smittevernutstyr:
•
•
•

Vi står i en mangelsituasjon med dette utstyret.
Det er derfor viktig at slikt utstyr ikke brukes opp unødig (operasjoner uten
kritisk indikasjon).
Man må vurdere behov for bruk av slikt utstyr svært strengt ved generell
undersøkelse av pasienter.

Overstående er ikke en uttømmende liste. Man oppfordres til å bruke sitt medisinske skjønn
og veie potensiell nytte opp mot risikoen for smitte. Det er nødvendig å ta hensyn til lokale
forhold i prioriteringen.
Med vennlig hilsen
Eva Meling Ødegaard Ketil Eriksen Frank T. Jenssen
Leder, NOF Avd. leder OUS Avd. overlege HUS
Farshad Heybaran Terje Christoffersen
Avdelingssjef, St. Olav Avd. leder UNN
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Prioriteringsråd under COVID-19 pandemien
Det skilles mellom tre ulike situasjoner:
1) Mennesker under utredning med mistanke om kreftsykdom
2) Pasienter med påvist kreftsykdom under behandling eller da behandling er planlagt
3) Pasienter under oppfølging etter tidligere radikal intendert kreftbehandling
1) Mennesker under utredning med mistanke om kreftsykdom
For den første gruppen av mennesker under utredning med mistanke om kreftsykdom
kan det ikke gis alminnelige prioriteringsråd både fordi gruppen er meget heterogen og
ulike kreftsykdommer krever utredning med helt ulike hastegrader. Det anbefales
individuell prioritering på utredende avdeling basert på informasjon i henvisningen og
kliniske funn.
2) Pasienter med påvist kreftsykdom under behandling eller da behandling er planlagt
For pasienter med påvist kreftsykdom som er under aktiv behandling eller da behandling
er planlagt anbefales det inndeling i tre kategorier:
a. Pasienter som behandles med kurativt siktemål: Denne gruppen bør ha høyeste
prioritet og igangsatt eller planlagt behandling bør forsinkes så lite som mulig.
Noen undergrupper slik som pasienter med prostatakreft vil på forsvarlig måte
kunne behandles med ikke radikale metoder (hormonblokkade) i opptil 3
måneder i påvente av radikalbehandling. For pasienter som skal motta radikal
strålebehandling kan man velge et behandlingsopplegg med færrest mulige
oppmøter.
b. Pasienter som behandles med ikke kurativt siktemål men som har allikevel lang
forventet levetid (median > 1 år på gruppenivå): Behandlingen for denne gruppen
bør så lenge det er mulig fortsette. Imidlertid bør man velge
behandlingsmetoder som gir minst mulig risiko for komplikasjoner (og dermed
sykehusinnleggelser). Dessuten anbefales det reduksjon i frekvensen av oppmøter
på sykehuset enten ved hjelp av telefonkonsultasjoner eller lengre
behandlingsintervaller.

c. Pasienter som behandles med ikke kurativt siktemål og som har på gruppenivå
forventet median levetid < 1 år: Aktiv kreftmålrettet behandling for denne
pasientgruppen bør vurderes nøye særlig når behandlingen gir stor risiko for
komplikasjoner. På generelt grunnlag anbefales det å avstå fra cytotoksisk
kjemoterapi for denne pasientgruppen i pandemisituasjon med mindre man
forventer at det å avstå fører til rask klinisk forverring og behov for
sykehusinnleggelse. Hypofraksjonert palliativ strålebehandling og andre
1
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symptomlindrende tiltak med lav komplikasjonsrate anbefales prioritert istedenfor.
Kreftpasienter som får behov for mer omfattende behandling på sykehuset enn det som
kan gjennomføres på en vanlig sengepost har dog sjelden behov for «full»
intensivbehandling med intubering og respiratorstøtte. Mer vanlig er behandling på
intermediære avdelinger med f. eks. pressorstøtte ved nøytropen sepsis. Allikevel
omtales i det følgende alt dette som intensivbehandling siden vi går ut ifra at pasientene
kommer til å konkurrere om de samme senger/ plasser i pandemifasen med høyest
volum av innleggelser.
Pasienter i kategori a)
De vil som regel ved behov for sykehusinnleggelse og selv om den er forbundet med
behov for intensivbehandling ha gode muligheter for rask bedring og rekonvalesens. For
de fleste i denne gruppen vil eventuell behov for intensivbehandling være kortvarig.
Disse pasienter skal derfor også i en pandemisituasjon prioriteres for samtlige
behandlingsnivå uten restriksjoner.
For pasienter i kategori b)
Prinsipielt gjelder det samme som i kategori a). Den mest aktuelle innleggelsesårsaken
for denne pasientgruppen er komplikasjoner etter medikamentell kreftbehandling (f. eks.
nøytropen infeksjon eller i verste fall sepsis). Også for denne gruppen vil behov for
intensivbehandling som regel være kortvarig og muligheten for full rekonvalesens god.
Prognosen synes dermed å være bedre enn den foreløpig ser ut til å være for COVID-19
pasienter med behov for intensivbehandling.
Pasienter i kategori c)
De vil ofte ha dårlig prognose ved behov for sykehusinnleggelse og eventuell
intensivbehandling uansett om årsaken er kreftsykdomsprogresjon eller komplikasjoner
til behandling.
3) Pasienter under oppfølging etter tidligere radikal intendert kreftbehandling
Oppfølging og kontroller etter tidligere radikal intendert kreftbehandling hos pasienter
uten kjent residiv eller aktiv kreftsykdom anbefales utsatt og ikke prioritert i akutt
pandemifase.
Avslutningsvis vil vi gjerne påpeke at det alltid finnes unntak i alle pasientgrupper da
prognosen på individnivå er en annen (bedre eller dårligere) enn det man ville tilskrevet
pasientgruppen som pasienten hører til. Det bør derfor så lenge det er mulig gjøres
individuelle vurderinger i samråd med pasientens behandlingsansvarlig onkolog eller annen
lege med ansvar for pasientens kreftbehandling.
På vegne av styret i Norsk Onkologisk Forening
Daniel Heinrich
Leder
2
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PRIORITERINGSOVERVEIELSER VED COVID-19 INFEKSJON
Pasienter med alvorlig psykisk sykdom1 og/eller rusproblematikk opplever helsetap på mange
områder, og disse pasientene dør flere år tidligere enn resten av befolkningen. En stor del av
overdødeligheten skyldes kroppslig sykdom som det finnes behandlingsmuligheter for, særlig hjerteog karsykdom, kreft og lungesykdommer. En fersk norsk studie basert på registerdata viste at
pasienter med alvorlig psykisk sykdom i mindre grad enn psykisk friske blir diagnostisert og
behandlet for hjerte- og karsykdom før de dør av sykdommen. Disse pasientene vil ha betydelig
større risiko for at SARS-CoV-2 viruset utløser en Covid-19 infeksjon. Disse pasientene må derfor
prioriteres.
Ulrik Fredrik Malt
Leder av Norsk psykiatrisk forening
(e-sign)
1 Spesielt

utsatt er personer som lider av schizofreni, bipolar lidelse, kronifisert depresjon,
nevroutviklingsforstyrrelser inklusive personer med ulike genetiske syndromer /mental retardasjon, alvorlige
personlighetsforstyrrelser samt alvorlige former for spiseforstyrrelser. I tillegg kommer selvfølgelig organiske
hjernesykdommer med psykiske problemer inkl. demens.
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Innspill fra styret i Norsk revmatologisk forening (NRF) supplert med leder av Fagrådet i
NRF
Følgende pasientgrupper innen revmatologi bør prioriteres for rask behandling i det
utfordrende scenarioet med Covid-19:
•

Akutt revmatisk systemsykdom med truende organskade (f.eks. lupus nefritt,
temporalis arteritt, ANCA-vaskulitt)

•

Septisk artritt

Vennlig hilsen
Anna-Birgitte Aga
sekretær i Norsk revmatologisk forening

1
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Innspill fra Norsk Urologisk Forening
Urologi har en stor andel kreftpasienter som generelt bør prioriteres, men dette er en
heterogen gruppe hvor det må gjøres individuelle vurderinger.
De kreftpasientene som bør prioriteres er:
•
•
•
•
•

Høy risiko prostatakreft (Gleason 8 eller høyere)
Blærecancer med stor sannsynlighet for muskelinfiltrasjon
Nyretumores over 4 cm
All testiscancer
All peniscancer

Benign urologi som kan haste er:
•

Okkluderende nyrestein
Disse pasientene kan avlastes med nefrostomi og dermed vente. Etter gjennomgått
infeksjon eller infeksjonsfare, har disse pasientene økt risiko for urosepsis og bør
heller ikke vente månedsvis.

Med vennlig hilsen
Anja Løvvik
Leder for NUF
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