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Kjære kolleger

Når vi i skrivende stund avslutter 
vår jobb med denne utgaven, er det 
sommer i luften. Bladet inneholder 
en rekke interessante innlegg, og 
lesestoffet er forhåpentlig interessant 
både i ferietid og i arbeidstid.

Lars Aabakken tar for seg akutte 
gastrointestinale blødninger og 
endoskopisk behandling. Slike 
blødninger hører fortsatt til blant 
de viktige alvorlige og akutte 
indremedisinske tilstander.  
Artikkelen gjennomgår nyere 
retningslinjer og gir en god forståelse 
av ulike behandlingsalternativer. 

Tone Sjåheim og May Brit Lund 
redegjør for idiopatisk lungefibrose 
(IPF). Diagnosen har til nå hatt 
svært dårlig prognose, men 
nye medikamenter ser ut til å 

kunne bremse sykdomsforløpet. 
Diagnostikk med CT-thorax, og evt. 
lungebiopsi, blir da enda viktigere.

Are Martin Holm og Arnt Fiane 
beskriver i sin artikkel hvordan antall 
lungetransplantasjoner har økt siden 
1990, og drøfter problemstillinger 
knyttet til begrenset organtilgang 
og hvem som tilbys nye lunger.

Håkon Løtvedt og medforfattere 
har gjennomgått pasienter, henvist 
til koronar angiografi ved UNN 
Tromsø, og vurdert risiko ut fra om 
de hadde fått innvilget rettighet eller 
ikke. De fant mer koronarsykdom 
blant rettighetspasientene, men 
også at mange koronarsyke 
ikke ble gitt rettighet. 

Hanne Skjeldam presenterer 
Novartis sitt nye medikament 
Ruxolitinib (Jakavi®) mot 
polycytemia vera. Polycytemia vera 
er den vanligste myeloproliferative 
neoplasi. Vi får med dette et nytt 
medikament tilgjengelig, som 
foreløpig synes mest aktuelt når 
hydroxyurea ikke kan brukes.

Vi gjengir Dan Atar sitt prisforedrag 
etter tildelingen av Ole Storsteins 
hjertepris 2014, der han går gjennom 
sitt arbeid innen myokardforandringer 
i forbindelse med koronar ischemi. 
 

Carl Ditlef Jacobsen kommenterer 
2 innlegg i nr 1 2015 av 
Indremedisineren, og etterlyser 
forbedret kunnskap om svikt 
i den trombolytisk effekt.

Morten Magelsen omtaler i sitt 
innlegg medisinske prioriteringer, 
særlig på bakgrunn av 
prioriteringsutvalgets rapport, 
og setter spørsmålstegn ved 
prioriteringens dårlige rykte. 

Ieva Zostautiene og Vikas Sarna 
setter fokus på våre akuttmottak 
ved å intervjue 3 LIS i ulike typer 
sykehus. Positive endringer har 
skjedd, men enkelte utfordringer 
gjenstår, som flere nok kjenner igjen.
 
Ole Kristian Furulund, rapporterer 
avslutningsvis fra siste ACP-
kongress i Boston. Amerikanernes 
indremedisinske kongress er 
omfattende, og tilbyr et stort 
utvalg generelt orienterte 
forelesninger og mer fokuserte 
sesjoner. Kongressen gir god 
anledning til faglig oppdatering.

Vi takker bidragsyterne og håper 
dere finner også dette nummeret 
interessant, og vi ønsker alle våre 
lesere en riktig god sommer!

Stephen Hewitt
Redaktør

Redaktørens spalte

Erratum: I min artikkel i forrige utgave av Indremedisineren (Berentsen S. Sekundære og relative 
polycytemier: Indikasjon for venesectio? Indremedisineren 2015; 1: 16-19) har Figur 1 fått teksten «George 
Washington hadde polycytemi». Innsendt figurtekst var bare «George Washington», og endringen er gjort 
av redaksjon eller grafiker etter at forfatterkorrektur var godkjent. Det er ikke noe som tyder på at George 
Washington hadde polycytemi. Som det framgikk tydelig på tekstplass, var kasuistikken utelukkende brukt 
for å eksemplifisere uheldige og i dette tilfelle fatale følger av venesectio uten kunnskapsgrunnlag.
Sigbjørn Berentsen

Fra redaksjonen: Vi beklager det inntrufne. Justeringen ble påført i det avsluttende redaksjonsarbeidet. 
Riktigere hadde vært en tilføyelse som ”George Washington fikk utført venesectio”.
Stephen Hewitt
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Landsrådsmøte om 
akuttfunksjoner og lokalsykehus

Den helsepolitiske debatten med 
Bent Høie tok opp mange ulike tema 
(53 innlegg), og han var god til å svare 
for seg! Høie møtte en slagkraftig lege- 
forening, som ikke støtter at spesialist- 
utdanningen forkortes og svekkes. 
Også NIF ser med bekymring på 
at LIS indremedisin skal kunne klare 
seg uten supervisjon i vaktsituasjoner, 
og vi tror det vil ta tid å lage mål-
beskrivelser og innhold i de nye 
hovedspesialitetene i indremedisin.

Det store temaet sett med indre- 
medisinske øyne var likevel kravene 
til akuttfunksjon og til lokalsykehus. 
Helseministeren har skissert tre fram-
tidige modeller for sykehusstruktur: 

1. Vi kan fortsette med dagens 
struktur, dette mener han vil gi 
utarming av akuttfunksjoner og util-
strekkelig kompetanse i mottak.  

2. Vi kan la akuttfunksjonen i kirurgi 
bestemme sykehusstrukturen. 
Kirurgisk akuttfunksjon mener 
Høie krever opptaksområde på 
60-100 000. Hvis dette legges 
til grunn også for indremedisin-
ske akuttfunksjoner, vil antall 
sykehus reduseres kraftig. 

3. Kirurgisk akuttfunksjon kan 
sentraliseres, og indremedisinsk 
akuttfunksjon beholdes de 
sentralt. Da vil man ha lokal-
sykehus uten akutte kirurgiske 
funksjoner. Akutt indremedisin 
forutsetter døgnberedskap 
av anestesilege, laboratorie-
tjenester og billeddiagnostikk.

For første gang gikk diskusjonen inn 
i premissene for disse tre modellene. 
Er det virkelig slik at akuttkirurgien 
må råtne på rot hvis den ikke sentra- 
liseres? Er det mulig å finne relevante 
faglige oppgaver for kirurger og anestesi- 
leger i en desentralisert modell? 

Er det Legeforeningens rolle å støtte 
opp under sentralisering og å ødelegge 
velfungerende lokalsykehus?  Dette 
ble en spennende debatt, den fort-
satte i en egen sesjon om akutt-
funksjon i sykehus på fredagen og 
munnet ut i en enstemmig resolusjon.

På landsmøtet pekte mange ulike 
ledd i Legeforeningen på at det faglige 
miljøet og reisetid til neste tilbud er 
viktigere enn opptaksområdets 
størrelse. Resignasjon og nedsnakking 
av lokalsykehus var i dette møtet 
erstattet til positiv omtale. Lokal- 
sykehus som rekrutterer fast ansatte 
overleger, som har en  bredde i fag-
miljøet, som utdanner LIS og som har 
forsvarlige tjenesteplaner har livets 
rett! Legeforeningen skal kjempe for 
disse sykehusene, ikke mot! Slike syke- 
hus er en faglig ressurs for primær- 
helsetjenesten i sitt område, for 
utdanning av leger og annet helse- 
personell og ikke minst en trygghet 
for pasienter og befolkning. Små og 
store sykehus må knyttes sammen til 
en helhet. Nå var det ikke bare Norsk 
indremedisinsk forening som var glad 
i den generelle indremedisiner og 
som la vekt på breddekompetanse, 
nå var det et samlet landsmøte!  

Den generelle indremedisiner 
må fortsatt delta i debatten og 
bidra videre i disse spennende 
tider for norsk indremedisin. 

Hanne Thürmer 
Leder NIF

Den 26-29. mai var Legeforeningen samlet til landsmøte i Trondheim. Trøndelag legeforening 
hadde laget en flott ramme rundt et møte med mange spennende saker.  

Faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for 
befolkningen må veie tyngst i landets sykehusstruktur. 
Legeforeningen mener: 
• Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, 

kirurgi og anestesi er en forutsetning 
for god faglig kvalitet på diagnostikk og 
behandling av akuttpasienter i sykehus. 

• Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig 
beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, 
med tilgang til radiologi- og laboratorietjenester. 

• Sykehus må gis nødvendige ressurser til å sikre 
kvalitet på diagnostikk og behandling. Det må 
være systemer for å opprettholde og videreutvikle 
robuste fagmiljøer som rekrutterer godt. 

• Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig 
av bosted. Velfungerende lokalsykehus er nød-
vendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. 
Reisetid, geografi og hold er tungtveiende faktorer 
som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.
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Endoskopisk behandling av øvre 
GI-blødning – hva sier retningslinjene?

Gastrointestinal blødning er fortsatt blant de viktige og farlige indremedisinske 
akuttsituasjonene, som krever rask og korrekt håndtering for å redusere en ikke ubetydelig 
mortalitet (fig.1).  Endoskopi er en sentral komponent i diagnostikk og behandling, men en 
rekke andre komponenter er også nødvendige, og både kirurgi og intervensjonsradiologi 
kan være aktuelle alternativer i utvalgte situasjoner.

Av Lars Aabakken, Overlege prof. Dr med. Gastromedisinsk undersøkelse, OUS Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Denne oversikten redegjør kort for 
de mest oppdaterte retningslinjene 
for temaet, som gjerne deler 
inn i variceblødninger og andre 
blødninger. Verken teksten eller 
referanselisten er uttømmende, men 
hovedpunktene skulle være dekket.

Resuscitering og akutthåndtering
Uavhengig av mistenkt eller kjent 
årsak til blødningen må enhver 
endoskopisk håndtering avventes 
til pasienten er stabilisert, gode 
intravenøse tilganger etablert og 
intensivplass vurdert. Hvorvidt 
pasienten hører hjemme på 
intensivavdelingen avhenger av 
både grad av blødning, forløp forut 
for innleggelsen, komorbiditet og 
observasjonsmuligheter på andre 
enheter, f.eks intermediærenheter 
med forsterket bemanning. 

Håndteringen av disse pasientene 
krever multidisiplinær kompetanse, 
og et nært samarbeid med intensiv- 
avdeling, kirurg og intervensjons- 
radiolog er nødvendig.  

I tillegg til væske og ev. akutt 
transfusjon vil det ofte være 
rimelig å starte behandling med 
protonpumpehemmere ved 
innkomst. Dokumentasjonen for dette 
er nokså svak, men behandlingen 
er ufarlig, lett tilgjengelig, og 
iallfall teoretisk av nytte, først og 
fremst ved å stabilisere koagler.  

Dersom det foreligger berettighet 
mistanke om variceblødning (kjent 
leversykdom, kjente varicer, sug-
gestiv sykehistorie på lever-cirrhose, 

rød hematemese) bør man vurdere 
å starte behandling for å senke 
splanknikustrykket, fortrinnsvis 
med terlipressin (Glypressin) 2 mg 
iv x 6, eller sandostatin 25-50ug/
time som kontinuerlig infusjon inntil 
5 døgn. I mange tilfeller vil dette 
kunne stanse en variceblødning, 
og den endoskopiske behandlingen 
vil uansett kunne forenkles. 

Triage
Sortering av pasienter med 
GIblødning er nyttig, mhp så 
vel overvåkningsnivå, behov for 
akutt endoskopi som mulighet for 
utskrivning. Det finnes flere verktøy 
som er godt validert for dette 
formålet, men de er lite i bruk i Norge.  
De mest kjente er Blatchford scale og 
Rockall scale, den siste kan benyttes 
både med og uten gjennomført 
endoskopi. Det finnes gratis app-
programmer som gjør beregningene 
lettere. Den viktigste praktiske nytten 
av disse verktøyene er kanskje 
en høy negativ prediktiv verdi for 
blødning, slik at en del pasienter 
kan utskrives på tryggere grunnlag.

Variceblødning
Akutt variceblødning er blant de mest 
dramatiske situasjonene i indreme-
disinen med høy mortalitet og behov 
for rask og kompetent behandling.  
Varicer oppstår oftest i forløpet av 
levercirrhose, vanligvis på bakgrunn 
av kronisk hepatitt eller alkohol- 
overforbruk. To tredeler av pasienter 
med cirrhose utvikler varicer, og 
1/3 av disse blør. Reblødningsrisikoen 
er også stor og mortaliteten høy.  

Endoskopisk behandling 
Mens injeksjon av inflammasjons-
fremmende stoffer tidligere var 
standardbehandling ved 
øsofagusvaricer er dette nå helt 
erstattet av strikkligering. Denne  
metoden baserer seg på at man 
suger varicen inn i en cap som festes 
på tuppen av endoskopet. Strikker 
som er spent ut over denne hette 
trekkes frem over varicen og snører 
den av. Flere slike strikker kan settes 
på i samme seanse, og vil vanligvis 
bli sittende i 5-10 dager. De etterlater 
seg et arr og vanligvis vil varicen ha 
obliterert i dette nivået. Ved kontroll 
etter 3-4 uker kan ev. ytterligere 
strikker plasseres. Vanligvis vil 2-3 
behandlinger være tilstrekkelig,  
deretter kan pasienten kontrolleres 
med økende kontrollintervaller.  

Elektiv strikkbehandling er teknisk 
enkelt å gjennomføre, men 
situasjonen kan være annerledes 
ved en akutt blødning. Oversikten 
er allerede dårlig, og blir enda 
vanskeligere med strikkapparatet 
på plass. Erfaring og regelmessig 

Lars Aabakken
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Fig. 1: Strikkbehandling av øsofagusvaricer.



8
Indremedisineren 2 • 2015

Fagartikkel

praksis er viktig, og varicebehandling 
bør derfor sentraliseres så vidt mulig.
  
Fundusvaricer er sjeldnere, men 
også farligere enn øsofagusvaricer. 
Behandlingsprinsippene er også 
annerledes, fordi kaliberet ofte er 
større, varicene man ser er ofte 
«toppen av isfjellet» og strikkliga-
tur vil ofte ikke kunne obliterere 
varicen, dermed er reblødnings-
risikoen stor når strikken faller av.  
Standardbehandling er derfor 
obliterering med cyanakrylat 
(Histoacryl). Injeksjon av dette 
«superlimet» danner en øyeblikkelig 
lim-trombe i varicen og etter hvert 
obliterering. Behandlingen kan 
medføre livstruende embolisering, 
og er derfor ikke tilgjengelig i 
bl.a. USA. Teknikken er også litt 
komplisert med en viss risiko for 
å ødelegge det endoskopiske 
utstyret.  Resultatene er imidlertid 
gode og elektiv behandling av 
fundusvaricer bør vurderes selv 
ved moderate varicer for å unngå 
en vanskelig akuttsituasjon. 

Bail-out-alternativer 
Noen variceblødninger lar seg ikke 
stanse endoskopisk. Sengstaken-
Blakemore sonde kan da brukes til 
å komprimere varicene og stanse 
blødningen til pasienten er stabilisert 
og/eller ytterligere endoskopisk 
ekspertise er tilgjengelig. Dette er 
en sonde med en ballong i enden 
som legges nasogastrisk, deretter 
blåses ballongen opp med 250ml 
luft, deretter etableres et visst drag 
i sonden slik at ballongen fungerer 
som en kuleventil i cardia. Det er 
svært viktig å ta et kontroll rtg. bilde 
straks etter at sonden er plassert for 

å sikre at ballongen ikke er inflatert 
i øsofagus. Sonden har også en 
ballong for øsofagus, men denne 
trenger en sjelden å blåse opp. 

Mange føler seg usikre på bruken av  
Sengstaken sonden, og komplika-
sjonene er alvorlige ved feilbruk.  
Nylig er det kommet et alternativ i 
form av «blødningsstent» - en dekket,  
selvekspanderende metallstent som 
kan plasseres uten røntgen eller 
endoskopi. Erfaringen er begren-
set, men foreløpig ser dette ut til å 
være en god løsning der endoskopi 
ikke lykkes. Stenten kan ligge en 
ukes tid, deretter kan ytterligere 
behandling gjennomføres. 

Annen blødning
Forekomsten av varicer som 
årsak til akutt øvre gi-blødning 
er svært varierende, avhengig av 
pasientpopulasjon, type sykehus 
mv. Ved de fleste sykehus er likevel 
blødning fra ulcus eller mallory-
weiss-lesjoner det hyppigste 
(se tabell). Behandlingen av 
varicer er spesiell, som beskrevet 
over. De andre årsakene til 
blødning håndteres nokså ens, 
med de samme endoskopiske 
behandlingsprinsippene:  
Injeksjonsbehandling alene er 
sjelden godt nok, det bør kombineres 
med enten en mekanisk eller en 
termisk metode. Hvorvidt tillegg 
av injeksjonsbehandling har 
betydning er på den annen side 
mer uklart, de fleste studier har 
sammenlignet injeksjon med eller 
uten tilleggsmodalitet. Uansett 
metode forutsettes teknisk 
kyndighet og presisjon i plassering 
av behandlingen, dette kan ofte 

være vanskelig i en situasjon med 
dårlig oversikt pga blod og koagler, 
ofte urolig pasient, og i en del 
tilfeller problematisk lokalisasjon 
av den blødende lesjonen.   

Injeksjon
Injeksjonsbehandling er det enkleste 
å beherske og ofte det man tyr til 
primært. Vanligst er det å injisere 
adrenalin 1:100 000, i kvadler på 
1-2 ml, ideelt sett i en liten sirkel 
omkring blødningsfokus, for å 
komprimere/kontrahere det karet 
som passerer under. Injeksjon i en 
fast fibrinbunn i et ulcus kan være 
vanskelig, da kan injeksjon like til 
siden også være gunstig. I spesielle 
situasjoner kan en også vurdere 
å injisere histoakryl, eller såkalt 
fibrinlim,  dvs fibrinogen og aktivator 
som injiseres enten kombinert i en 
tolumensprøyte eller sekvensielt.  
Metoden er lite i bruk i Norge.   

Mekaniske metoder
Den mest utbredte mekaniske 
metoden er plassering av 
metallklips over det blødende 
karet. Dette etterligner kirurgiske 
hemostaseprinsipper og er en svært 
effektiv metode, forutsatt at klipset 

Behandlingen må skje i nært samarbeid med intensivavdelingen, 
intervensjonsradiologen og kirurgen, og ved reblødninger er ofte 
andre metoder enn endoskopi mer egnet

Tabell. Etiologi ved akutt 
øvre GI-blødning

Ulcus pepticum 40% 

Varicer 2-31%

Mallory-Weiss -lesjoner 2-15%

Erosiv gastroduodenitt 9%

Cancer 1%

Vaskulære lesjoner <1%

Annet/diverse 20%
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plasseres korrekt og tilstrekkelig 
dypt i vevet. Dette kan igjen være 
vanskelig i en fast fibrin-sårbunn.  
Den mekaniske utløsningen 
av klipsene er kan også være 
problematisk i enkelte posisjoner.  

Termiske metoder
Dersom plassering av mekaniske 
klips er vanskelig eller en ikke oppnår 
hemostase kan termisk behandling 
være et godt alternativ, enten 
varmebehandling med en såkalt 
«heater probe», eller vha bipolar 
diatermi (gold-probe). Prinsippet er 
det samme, i begge tilfeller brukes 
varme til å «lodde igjen» karet, 
delvis kombinert med mekanisk 
trykk – koaptiv koagulasjon. Her 
må en utvise varsomhet for å 
unngå å perforere sårbunnen som 
kan være tynn. Vår praksis er å 
benytte dette i de tilfellene der 
plassering av klips mislykkes. 

Argon-plasma koagulasjon (APC)  
benyttes også til overflatiske 
blødningsfoci, særlig ved 
angiektasier. Argongass antennes i 
tuppen av et kateter og lysbuen som 
dannes gir svært høy temperatur 
i et lokalisert område. Metoden er 
velegnet for mer diffus blødning 
eller ved tallrike angiektasier, også i 
tynntarm. Ved ulcusblødning er det 
mer usikkert hvor god effekten er, 
trolig er koagulasjonen for overflatisk.

Hemospray
Et nylig tilgjengelig hjelpemiddel 
er såkalt Hemospray, som er et 
inert pulver som kan sprayes på 
det blødende karet, ikke ulikt et 
pulverapparat for brannslokning. 
Effekten består i å etablere en klebrig 
hinne over såret som gir pasientens 
koagulasjonssystem og øvrige 
hemostatiske mekanismer anledning 
til å virke. Den store fordelen med 
denne metoden er at den ikke krever 
den samme presisjonen som f.eks. 
plassering av klips. Den kan også 
ha en plass ved behandlingen av 
f.eks. diffuse tumorblødninger. Vi 
har foreløpig begrensede data, og 
reblødningsfaren er trolig signifikant 
iallfall ved arterielle blødninger. 
Metoden kan likevel vise seg å være 
verdifull som bridging før overføring 
til annet sykehus, eller i påvente 
av mer erfaren endoskopør. 

Radiologi og kirurgi
I de aller fleste tilfeller vil en gjøre et 
forsøk på endoskopisk terapi ved 
øvre GI-blødning. Dersom dette 
mislykkes, eller hvis pasienten 
reblør, er det imidlertid stadig mer 
usikkert om ytterligere endoskopiske 
forsøk skal forsøkes. Angiografi 
med coiling av det blødende karet 
er svært effektivt ved arterielle 
blødninger, og tett samarbeid 
med intervensjonsradiologi er 
nødvendig hos disse pasientene.  
Også hos pasienter som ikke har 

reblødd, men som oppfattes som 
høyrisikopasienter kan dette vurderes
Kirurgi er også effektiv behandling, 
og kirurgiske behandlingsalternativer 
bør vurderes før pasienten er 
utblødd og ikke lenger tåler et slikt 
inngrep. Intervensjonsradiologi 
har imidlertid overtatt for mye av 
akuttkirurgien ved GI-blødninger, og 
slik beredskap bør være tilgjengelig 
hos alle sykehus som steller med 
akutte gastrointestinale blødninger.  

Konklusjon
Endoskopisk behandling er fortsatt 
førstevalg ved blødninger i øvre 
GI-traktus. Ulike metoder brukes 
til ulike typer blødninger, og et 
armamentarium av alternative 
teknikker er nødvendig for effektiv 
behandling av disse pasientene.  
Den må dessuten skje i nært 
samarbeid med intensivavdelingen, 
intervensjonsradiologen og kirurgen, 
og ved reblødninger er ofte andre 
metoder enn endoskopi mer egnet.  

Referanser
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VR, Pasha SF, Saltzman JR, Sharaf R, Cash BD.  
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Aug;80(2):221-7
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3. Barkun AN, Bardou M, Kuipers EJ, Sung J, Hunt 
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Fig. 2: Fundus varicer sett fra ventrikkelen med 
retrofleksjon av skopet.

Fig. 3: To metallklips plassert i kanten av et fibrinbelagt
sår med et synlig kar mellom klipsene.
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Idiopatisk lungefibrose (IPF)
Idiopatisk lungefibrose er en progressiv fibroserende lungesykdom av ukjent årsak som 
primært rammer eldre (>60 år). Sykdommen har dårlig prognose og det er ingen kurativ 
behandling. Nye medikamenter kan bremse sykdomsprogresjonen, og det er derfor viktig 
at diagnosen stilles tidlig i forløpet. HR-CT thorax kan være diagnostisk, evt. kreves åpen 
lungebiopsi. 

Av Tone Sjåheim, overlege dr.med. May Brit Lund, overlege dr.med. Avdeling for spesialisert lungemedisin, OUS Rikshospitalet

Interstitielle lungesykdommer er 
tidligere omtalt i Indremedisineren 
[1, 2]. Idiopatisk lungefibrose (IPF) 
er den vanligste av de idiopatiske 
interstitielle pneumoniene 
og kjennetegnes av rask 
sykdomsprogresjon, alvorlig 
prognose og manglende respons på 
behandling med immundempende 
medikamenter. Den inflammatoriske 
komponenten er ikke dominerende 
og fibrosen dannes uten vesentlig 
forutgående inflammasjon. Det er 
viktig å skille IPF fra andre typer 
interstitiell lungesykdom med fibrose 
for å kunne forutsi prognose og 
valg av behandling. Den tidligere 
betegnelsen kryptogen fibroserende 
alveolitt skal ikke lenger brukes.

Definisjon
Ifølge internasjonale retningslinjer er 
IPF definert som en spesifikk form 
av kronisk, progressiv fibroserende 
interstitiell pneumoni av ukjent årsak 
som forekommer hyppigst hos 
voksne mellom 50 og 70 år, og er 
assosiert med det histopatologiske 
og/eller radiologiske bilde av UIP 
(usual interstitial pneumonia) [3]. 

Forekomst
Det foreligger ikke pålitelige estimater 
for insidens og prevalens av IPF i 
Norge. Utenlandske undersøkelser 
angir årlig insidens 7-16/100.000. 
Insidensen øker med alder og 
IPF er vanligst i 60 -70 års alder. 
Median alder ved diagnosetidspunkt 
er ca 66 år. Tilstanden ses 
hyppigst hos menn og de fleste er 
tidligere røykere. IPF forekommer 

sjelden hos personer under 50 
år. Familiær IPF forekommer.

Klinisk presentasjon
IPF kan ha akutt eller subakutt debut. 
Symptomene kommer vanligvis 
gradvis, over få måneder til år. Ved 
tidlige stadier kan kliniske funn 
være fraværende, men bilaterale 
fine inspiratoriske knatrelyder over 
basale deler av lungene er ofte et 
tidlig funn [4]. IPF bør mistenkes 
hos eldre  med progredierende 
funksjonsdyspne og/eller vedvarende 
tørrhoste som ikke kan forklares 
av annen årsak, som f.eks kols 
eller hjertesvikt. Hos enkelte er 
intraktabel hoste dominerende. 
Allmennsymptomer som generell 
sykdomsfølelse, tretthet og vekttap 
kan forekomme, mens feber, ledd-  
og muskelsmerter er uvanlig og tyder 
på annen tilstand. I sent stadium 
utvikles ofte pulmonal hypertensjon. 

Utredning 
Ved mistanke om IPF bør pasienten 
så tidlig som mulig henvises til 
spesialist i lungesykdommer for  
videre utredning. 

Anamnese: Grundig anamnese er 
viktig for å utelukke andre årsaker 
som kan gi tilsvarende kliniske, radio-
logiske og histopatologiske funn, og 
bør omfatte familieanamnese, yrkes- 
og miljøeksponering, røykevaner, 
nåværende og tidligere medikament-
bruk og om det foreligger bindevevs-
sykdom/autoimmun sykdom. Ved 
mistanke om medikamentrelatert 
lungesykdom er det nyttig å sjekke 
nettstedet www.pneumotox.com.

Lungefunksjon: Objektiv 
kartlegging med spirometri, måling 
av gassdiffusjon (DLCO), statiske 
lungevolum, seks minutter gangtest 
og arteriell blodgass er nødvendig. 
Forsert vitalkapasitet (FVC) er 
den vanligste parameteren som 
følges ved IPF. Det er stor variasjon 
i sykdomsforløpet [5], men de 
fleste pasienter opplever gradvis 
forverring med årlig fall i FVC rundt 
0,1 – 0,2 liter. En mindre andel kan ha 
betydelig raskere fall i lungefunksjon, 
mens noen kan være stabile i flere år.  

Radiologi: HR-CT thorax har 
en sentral plass i utredning av 
interstitiell lungesykdom og kan være 
diagnostisk ved påvisning av UIP-
mønster. Undersøkelsen må være 
av tilfredsstillende teknisk kvalitet 
med 1 mm snitt og bedømmes 
av en erfaren thoraxradiolog. 

Bronkoskopi: IPF diagnose kan 
ikke stilles ved bronkoskopi, men 
undersøkelsen kan være nyttig for 
å utelukke infeksjon og begrense 
differensialdiagnostiske muligheter.

Transbronkiale lungebiopsier: 
Erfaringsmessig gir slike biopsier for 
lite vev til å stille  diagnosen IPF. 

Kirurgisk (åpen) lungebiopsi: 
Dette er påkrevet for å stille 
diagnosen IPF dersom det på 
HR-CT thorax ikke påvises UIP-
mønster. Det forutsetter imidlertid 
at pasientens lungefunksjon ikke er 
så redusert at et kirurgisk inngrep 
innebærer uakseptabel risiko.  

Tone Sjåheim
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Blodprøver: Blodprøver har 
ingen sentral plass i utredningen, 
men autoantistoffscreening 
(anti-CCP, ANA, ANCA og 
myosittspesifikke antistoffer) er 
viktig for å utelukke tilgrunnliggende 
bindevevssykdom/vaskulitt.

Diagnose
Diagnosen IPF krever eksklusjon 
av andre årsaker til interstitiell 
lungesykdom. Kliniske symptomer, 
radiologiske og histologiske funn er 
ikke spesifikke for IPF og tilstanden 
kan derfor være vanskelig å skille fra 
andre interstitielle lungesykdommer. 
Flere tilstander som kronisk 
hypersensitivitetspneumoni og 
interstitiell lungesykdom relatert 
til asbest, medikamenter eller 
bindevevssykdom kan ved 
langkommen sykdom også fremvise 
UIP-mønster. Radiologiske og evt. 
histologiske funn må tolkes i en 
klinisk sammenheng og diagnosen  
IPF bør stilles på sykehus hvor 
det holdes tverrfaglige møter med 
thoraxradiolog, patolog og lungelege.

Ut fra gjeldende retningslinjer [3] 
kan IPF diagnosen stilles dersom 
det påvises UIP-mønster på 
HR-CT thorax og andre årsaker 
til radiologisk UIP-mønster kan 
utelukkes. Radiologisk UIP-mønster 
er detaljert beskrevet i retningslinjene 
og omfatter subpleural basal 
dominans, retikulære forandringer, 
bikakemønster (honeycombing) med 
eller uten traksjonsbronkieektasier 
samt fravær av forandringer som 

er uforenlig med UIP-mønster 
(øvre dominans, uttalt mattglass, 
mikronoduli, konsolidering og 
mosaikkperfusjon /airtrapping) 
(figur 1). Avgjørende for UIP-mønster 
er påvisning av bikakemønster. 
Påvisning av bikakemønster er 
det eneste kriteriet som skiller et 
definitivt UIP-mønster fra et mulig 
UIP-mønster (figur 2). Dersom 
bikakemønster ikke kan påvises på 
CT thorax, kreves åpen lungebiopsi 
for å stille IPF diagnosen. Aktuelle 
retninglinjer [3] gir dermed mulighet 
til å stille IPF diagnose uten 
kirurgisk lungebiopsi først når det 
foreligger bikakemønster – som 
er et uttrykk for langt fremskredet 
sykdom med irreversibel fibrose. 
Dagens retningslinjer som krever 
bikakemønster for diagnose, er av 
den grunn kritisert og under revisjon.  

Indikasjon for åpen lungebiopsi via 
thorakotomi eller videoassistert 
thorakoskopi må vurderes nøye i 
hvert enkelt tilfelle og nytteverdi 
veies opp mot risiko. Et kirurgisk 
inngrep i narkose hos IPF pasienter 
kan utløse akutte forverringer og et 
ARDS lignende bilde. Kirurgisk biopsi 
anbefales derfor ikke ved sterkt  
redusert lungefunksjon (DLCO < 40 
% av forventet verdi) eller hos pasienter 
over 65 år. Mange pasienter med sann-
synlig IPF, og mulig UIP-mønster på 
CT thorax, får derfor ingen endelig 
diagnose og fratas derved mulighet 
for  medikamentell behandling. 

Behandling
De siste tiår har det vært betydelig 
forskning vedrørende medikamentell 
behandling av IPF, men de fleste 
studier har kommet negativt 
ut. Prednisolon har ingen plass 
i behandlingen, verken alene 
eller i kombinasjon med andre 
immundempende medikamenter. 
Eneste unntak er ved akutte 
eksaserbasjoner hvor det er 
vanlig å behandle med høydose 
kortikosteroider. Imidlertid foreligger 
det ikke data fra  kontrollerte 
studier. Kombinasjonsbehandling 
med steroider, azathioprin og 
acetylcystein var tidligere anbefalt 
standardbehandling. Denne 
behandlingen ble imidlertid 
frarådet i 2012 etter at det ble 
påvist økt hospitalisering og 
mortalitet hos pasienter med slik 
trippelbehandlingen sammenlignet 
med monoterapi med acetylcystein 
eller placebo [6]. I påvente av mer 
dokumentasjon har monoterapi 
med acetylcystein (antioksidant) 
vært i bruk inntil nylig, men det er 
nå vist at atacetylcystein ikke har 
effekt på fall i lungefunksjon [7].

Nye medikamenter for IPF 
To ulike medikamenter er nå godkjent 
for behandling av IPF, Esbriet 
(pirfenidon) og Ofev (nintedanib). 
Esbriet er klassifisert som et 
immunsuppressivt middel med 
antifibrotiske og antiinflammatoriske 
egenskaper og har vært i bruk i 
Norge siden februar 2012. Ofev 
er et antineoplastisk middel 

Figur 1: HR- CT thorax med definitivt UIP-mønster hos 72 
år gammel mann med gradvis økende funksjonsdyspne 
og hoste. Bildet viser retikulære forandringer, bikakemøn-
ster (honeycombing) og traksjonsbronkieektasier og det 
er fravær av forandringer som er uforenlig med UIP-møn-
ster HR-CT thorax er  dette tilfelle diagnostisk og åpen 
lungebiopsi er ikke nødvendig. Diagnose: IPF, da øvrige 
årsaker til UIP-mønster kunne utelukkes.

Dersom 
bikake-
mønster  
ikke kan 
påvises på 
CT thorax, 
kreves åpen 
lungebiopsi 
for å stille IPF 
diagnosen
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Figur 2. HR- CT thorax med mulig UIP-mønster hos 60 år gammel 
kvinne med funksjonsdyspne og hoste. Bildet viser grovt retiku-
lært mønster med enkelte små cyster og perifere bronkieektasier, 
men ikke bikakemønster. Flekkvise mattglassfortetninger. Det er 
ikke funn som utelukker UIP. Radiologisk mest sannsynlig diag-
nose er non-spesifikk interstitiell pneumoni (NSIP). 
Kirurgisk lungebiopsi viste histologisk UIP-mønster. 
Diagnose: tverrfaglig diskusjon konkluderte med IPF, da øvrige 
årsaker til UIP-mønster kunne utelukkes.

(tyrosinkinasehemmer) som nylig 
ble registrert i Norge (april 2015). 
Begge medikamentene har vist at 
fallet i FVC ble redusert med vel 
100 ml etter 1 år sammenlignet med 
placebogruppene [8-10]. Esbriet 
eller Ofev anbefales til IPF pasienter 
med mild til moderat sykdom
(def. FVC > 50 % og DLCO > 30 % 
av forventet verdi). Det foreligger 
ikke studier på pasienter med 
dårligere lungefunksjon. Det er 
ingen øvre grense for oppstart av 
behandling. Behandlingsmål er å 
stabilisere sykdommen og forsinke 
progresjon. Det er derfor viktig at 
diagnosen IPF stilles tidlig i forløpet, 
før det oppstår irreversible fibrose. 
Pasientene må imidlertid informeres 
om at behandlingen ikke forventes 
å bedre eller kurere sykdommen.

Behandlingen bør startes og følges 
opp av spesialist i lungesykdommer 
som har erfaring med diagnostisering 
og behandling av IPF. Begge 
medikamentene er kostbare (NOK 
340.000/år) og det må søkes om 
individuell refusjon. Pasientene må 
følges tett, spesielt ved oppstart av 
behandlingen, med jevnlig kontroll 
av lungefunksjon og registrering 
av bivirkninger. Det pågår en rekke 
medikamentstudier og det forventes 

flere behandlingsmuligheter 
for IPF pasienter.

Lungetransplantasjon 
Da IPF kan ha rask 
sykdomsprogresjon bør pasienter 
< 65 år henvises Rikshospitalet 
allerede ved diagnosetidspunktet 
for vurdering av mulighet for 
lungetransplantasjon.

Forløp og prognose
Ved tidlige stadier av sykdommen 
er lungefunksjonen ofte normal. 
Etter hvert utvikles en restriktiv 
ventilasjonsinnskrenkning og 
redusert gassdiffusjon. IPF pasienter 
har lenge normal arteriell blodgass 
i hvile, men desaturerer markert 
ved fysisk anstrengelse. Først ved 
langt fremskreden sykdom utvikles 
kronisk respirasjonssvikt. Median 
overlevelse ved IPF angis til 2-3 
år etter at diagnosen er stillet. 
Omtrent 10 % av IPF pasienter 
rammes av akutt forverring. IPF 
eksaserbasjon har dårlig prognose 
med > 90 % mortalitet innen 6 
måneder. Ugunstige prognostiske 
faktorer for overlevelse er DLCO 
< 40 % av forventet verdi ved 
diagnosetidspunktet, uttalt 
fibrosedannelse på HR-CT 
thorax, desaturering til SaO2 

< 88 % ved 6 min gangtest og 
pulmonal hypertensjon [11]. 
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Fordeling av lunger til 
organtransplantasjon: Hvem skal få?

Over 2000 mennesker dør av kroniske lungesykdommer hvert år i Norge, men bare drøyt 
30 kan tilbys lungetransplantasjon. Hvem skal få? Hvilke kriterier skal vektlegges og hvordan 
skal vurderingen gjøres?

Av Are Martin Holm, 1. Amanuensis overlege, Lungemedisinsk avdeling. Arnt Fiane, professor avdelingsoverlege, Thoraxkirurgisk avdeling.  
Begge: Hjerte-Lunge-Kar-klinikken, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Lungetransplantasjoner har 
vært utført i Norge siden 1990 
(figur 1). Litt over halvparten 
av de som transplanteres har 
emfysem. Andre  grupper er 
pasienter med cystisk fibrose og 
lungefibrose. Sjeldnere årsaker til 
lungetransplantasjon, er primær 
pulmonal hypertensjon, sarkoidose 
eller lymfangioleiomyomatose og 
andre enda sjeldnere sykdommer.

Over 70% av alle lungetransplanterte 
er i live etter fem år, og behandlingen 
er et godt tilbud til pasienter med 
terminal lungesykdom uten andre 
behandlingsalternativer (figur 2).  

Antallet transplantasjoner som 
gjøres er imidlertid begrenset 
av antallet tilgjengelige organer, 
og for tiden gjøres litt over 
30 lungetransplantasjoner 
hvert år i Norge.

I følge Dødsårsaksregisteret døde 
over 2000 mennesker i Norge i 
2012 og 2013 som følge av kroniske 
lungesykdommer. Mange av disse 
kan være uegnet for transplantasjon 
av medisinske grunner, men det er 

lett forstå at det er et stort misforhold 
mellom det antallet som kunne ha 
hatt nytte av en lungetransplantasjon, 
og hvor mange som kan få tilbudet. 
Det må gjøres en prioritering, og 
det er mange hensyn å ta. Liv skal 
reddes og en knapp ressurs skal 
forvaltes på en rettferdig og mest 
mulig effektiv måte. Man skal 
også ta hensyn til forventningene 
i samfunnet som organdonorene 
kommer fra. I tillegg er det juridiske, 
økonomiske og praktiske hensyn å 
ta. Denne teksten skal handle om 
hvordan utvelgelsen av kandidater 
til lungetransplantasjon foregår.

Overlevelsesgevinst
Det første, og mest åpenbare som 
må vurderes, er om pasienten 
i det hele tatt kan forventes å 
ha en overlevelsesgevinst av en 
lungetransplantasjon. Primum 
non nocere gjelder også her.

Det er av åpenbare grunner ikke gjort 
godt kontrollerte studier av dette, 
men siden en lungetransplantasjon er 
et omfattende og irreversibelt inngrep 
som har vidtrekkende konsekvenser 
for pasienten resten av livet, krever 

man at mottageren skal være 
alvorlig syk. En tommelfingerregel 
internasjonalt har vært en forventet 
overlevelse på 1-2 år (Tabell 1). 
Dette er åpenbart umulig å spå, 
men skal være en pekepinn på 
hvor syk pasienten må være for å 
komme i betraktning. Videre må 
pasienten ikke ha høy risiko for annen 
alvorlig organsykdom som ikke 
kan behandles og som begrenser 
livsutsiktene etter en transplantasjon. 
Dette kan være spesifikke tilstander 
som alvorlig nyresvikt, hjertesykdom, 
kronisk infeksjon eller malign sykdom 
de siste 2-5 år. Det kan også være 
mer uspesifikke indikasjoner på dårlig 
prognose etter lungetransplantasjon 
som vanskeliggjør oppfølging, som 
for eksempel psykisk sykdom, 
rusavhengighet eller dokumentert 
dårlig etterlevelse av behandling. 
Høy alder er også en veldokumentert 
risikofaktor for dårlig prognose 
etter lungetransplantasjon (1).

Disse medisinske avveiningene av 
mulig overlevelsesgevinst ved en 
lungetransplantasjon er formulert 
i et konsensusdokument fra The 
International Society for Heart and 

Are Martin Holm

Arnt Fiane

Tabell 1. Konsensusanbefalinger om overlevelsesutsikter
1. High (>50%) risk of death from lung disease within 2 years if lung transplantation is not performed.  
2. High (>80%) likelihood of surviving at least 90 days after lung transplantation. 
3. High (>80%) likelihood of 5-year post-transplant survival from a general medical perspective 

provided that there is adequate graft function. 

Konsensusanbefalinger om overlevelsesutsikter fra International Society of Heart and Lung Transplan-
tation for at pasienter skal komme i betraktning for lungetransplantasjon (2).
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Lung Transplantation (ISHLT) (2). 
Her finner man også antydninger 
om når man mener pasienter 
bør henvises og transplanteres, 
og dette varierer noe mellom de 
forskjellige lungesykdommene. 
I artikkelen presiseres imidlertid 
at ”the selection of appropriate 
lung transplant candidates is too 
multifaceted to lend itself well to 
strict, proscriptive guidelines and 
instead should be the result of a 
process that carefully considers 
the unique aspects of each patient 
and each transplant program”.
Det er også verdt å merke seg 
at disse anbefalingene synes 
å være liberale og at det må 
gjøres prioriteringer også basert 
på andre forhold ettersom 
organtilgangen er så begrenset.

Hastegrad
De første årene man utførte 
lungetransplantasjon, ble 
prioriteringen gjort ut fra hvem 
som hadde ventet lengst, altså ut 
fra tid på venteliste. Dette kunne 
føre til at noen ble satt for tidlig på 
venteliste, og at pasienter med raskt 
progredierende sykdom og unge 
pasienter ikke fikk prioritet og døde 
på ventelisten. Man forsøker idag å 
gi prioritet til dem med mest alvorlig 
sykdom. Dette er ut fra en tanke om 
at alvorlig syke skal ha prioritet til 
behandling, slik det også fastslås 
i prioriteringsforskriften (3). Det er 
også fordi man ser at ventetiden til 
det kommer et egnet organ kan bli 
lang, og man forsøker å gi prioritet til 

de pasientene som kanskje ikke har 
tid til å vente på neste sjanse. Dette 
hastekriteriet er imidlertid tveegget, 
ettersom de alvorligst syke også 
ofte er de som har dårligst prognose 
etter en lungetransplantasjon. Det 
er for eksempel vist at overlevelsen 
hos pasienter som blir transplantert 
fra respirator eller ekstrakorporal 
mekanisk oksygenering (ECMO) er 
betydelig dårligere (4). Å prioritere de 
alvorligst syke kan dermed komme 
i konflikt med ønsket om å få flest 
mulig leveår ut av den begrensede 
ressurs som slike organer er.

Alder
Alder som prioriteringskriterium 
er kontroversielt, og diskusjonen 
har fått ny aktualitet etter at 
Norheim-utvalgets innstilling 
ble publisert høsten 2014 (5). 
Det som styrer vurderingen av 
alder ved organfordeling for 

lungetransplantasjon er to forhold: 
For det første er ressurstilgangen 
udiskutabelt knapp. Det betyr 
at om én får, er det en annen 
som ikke får. Man kan altså ikke 
bare vedta at alle skal få, eller 
bevilge seg ut av problemet 
med budsjettoverskridelser. 
Det må derfor foreligge regler 
om prioritering. For det andre 
regnes lungetransplantasjon som 
livreddende, eller livsforlengende 
behandling. Prioritering for 
lungetransplantasjon blir dermed 
et spørsmål om hvem som har 
mest nytte av å få muligheten til 
livsforlengelse. Det betyr at det vil 
være mest rettferdig å ta hensyn 
til hvem som har levd kortest; 
de vil ha mest å tape. I tillegg 
kommer som nevnt en mer generell 
innsikt at overlevelsen er dårligere 
med økende alder, uavhengig 
av resultatet av andre målbare 

Mangelen på tilgjengelige organer 
skaper mange vanskelige dilemmaer 
i prioriteringen om hvem som skal få 
lungetransplantasjon

Figur 1: Antall lungetransplantasjoner i Norge.
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medisinske indikatorer (1). Gevinsten 
(her: antall leveår vunnet) ved 
transplantasjonen kan dermed antas 
å være høyere hos yngre pasienter.

I Norheimutvalgets innstilling 
beskrives alder på tre måter. ”Alder 
alene” er kun et uttrykk for når man 
er født, og skal være irrelevant ved 
prioritering, kanskje på linje med 
skonummer eller stjernetegn. ”Alder 
som mål for helsetap” er imidlertid 
relevant, for det uttrykker behovet 
i et livsløpsperspektiv. En ung 
person som dør, vil tape mer av 
sin livslengde enn en eldre person 
som dør, og bør derfor ha prioritet. 
Det har vært offentlig uenighet 
om dette punktet, særlig når det 
gjelder lindrende behandling. Når 
man skal prioritere for livreddende 
eller livsforlengende behandling, 
som lungetransplantasjon, er 
det imidlertid få som vil mene 
at alder aldri kan tillegges vekt. 
”Alder som indikatorkriterium” er 

Norheimutvalgets tredje forståelse 
av alder, og illustreres for eksempel 
i store registerstudier, hvor man ser 
at alder er en uavhengig risiko for 
død etter lungetransplantasjon (1).

Mennesker eldes forskjellig, og 
begrepet biologisk alder blir 
av og til brukt for å beskrive 
forskjeller på individer med samme 
kronologiske alder. I store studier 
av lungetransplanterte som 
analyserer mange parametere 
er imidlertid kronologisk alder 
en klart sterkere prediktor for 
død enn de fleste medisinske 
faktorer som blir analysert. I den 
tidligere siterte studien av Russo 
et al. som omfatter nesten 9000 
lungetransplanterte pasienter 
kommer alle ”biologiske” parametre 
unntatt dialyseavhengighet og ECMO 
ut som mindre betydningsfulle enn 
alder alene (1). Det er noe uklart 
hva som egentlig menes med 
biologisk alder, og det er høyst 

usikkert hvilken evne en vurdering 
av biologisk alder har til å forutsi 
hvordan det vil gå. Antagelser om 
biologisk alder ved prioritering kan 
dermed fort føre til vilkårlighet, 
og bør behandles med skepsis. 

Andre hensyn
Det diskuteres om ikke-medisinske 
kriterier bør tillegges betydning 
ved organtildeling. Skal en 
småbarnsmor ha prioritet fremfor 
en person uten forsørgeransvar? 
Hva med en idrettsstjerne? Skal en 
kriminell ha lavere rett til prioritet? 
Antagelig er det ikke riktig å tillegge 
slike hensyn noen vekt – mange 
vil mene at det ville stride mot 
helsetjenestens verdigrunnlag å 
forskjellsbehandle på bakgrunn av 
sosial eller samfunnsmessig status. 
Andre hensyn kunne også spille inn. 
Hva med en selvforskyldt sykdom, 
for eksempel røykerelatert KOLS? 
Eller hva med pasienter som man 
har behandlet selv, egne pasienter 
(i Norge: Rikshospitalpasienter)? 
Det er ingen ende på hvor mange 
slike faktorer som kunne påvirke 
prioriteringsbeslutningen. Selv 
om det ofte ikke finnes fasitsvar, 
er det viktig å få momentene 
på bordet, og at prosessen for 
prioritering er åpen og etterrettelig.

Den praktiske ventelisten
I praksis henviser norske leger 
pasienter til Lungeavdelingen 
ved Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet for vurdering av 
indikasjon for lungetransplantasjon. 
Ofte blir pasientene så innkalt til 
avdelingen for en vurdering, med 
enkle lungefunksjonsundersøkelser. 
Slike vurderinger kan så gjentas over 
lengre tid. Om man på et tidspunkt 
finner at pasienten tilfredsstiller 

Figur 2. Overlevelse etter lungetransplantasjon i Norge (etter år 2000).
Femårsoverlevelsen er 70% og tiårsoverlevelsen er 50%.

Antagelser om biologisk alder kan 
imidlertid fort føre til vilkårlighet
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kriteriene for lungetransplantasjon, 
blir pasienten utredet, altså 
grundig undersøkt med formålet 
å settes på venteliste. Til denne 
utredningen hører undersøkelser 
av hjerte, nyre, tenner, spiserør 
og mage og en psykiatrisk 
vurdering, andre undersøkelser 
kan også være aktuelle. Om ingen 
kontraindikasjoner foreligger, 
settes pasienten på venteliste 
for lungetransplantasjon. Når det 
foreligger et egnet organ, matchet 
for kroppshøyde og blodtype, gjøres 
en crossmatch av blodprøver fra de 
egnede pasientene på listen, og så 
gjøres det endelige valget. I denne 
situasjonen velges vanligvis den 
pasienten man antar har dårligst 
prognose, som altså er minst i 
stand til å vente på neste mulighet. 
For øyeblikket er det omtrent 50 
pasienter på den norske ventelisten 
for lungetransplantasjon. Noen må 
vente flere år, og noen dør før de får 
tilbud om lungetransplantasjon.

Andre land
Prinsippene for prioritering 
for lungetransplantasjon 
(organallokasjon) er ganske like i de 
fleste land, men praksis varierer noe. 
Dette er antagelig noe avhengig av 
lokale politiske og juridiske forhold, 
og av antallet transplantasjoner 
som gjøres ved det enkelte senter. 

I USA finnes omtrent femti regioner, 
hvor organer fordeles internt innen 
regionen (Organ Procurement 
Organization, OPO) (6). For å 
ta hensyn til forholdet mellom 
utsikter til overlevelse uten vs. med 
lungetransplantasjon, ble det fra 
2005 innført et skåringssystem 
(Lung Allocation Score, LAS). 
Ut fra prognostisk betydning av 

spesifikke kliniske parametere 
beregnes i en nokså komplisert 
formel en skåre som skal gi et 
uttrykk for overlevelsesgevinsten 
ved lungetransplantasjon. Systemet 
førte til økt prioritet for de sykeste 
pasientene på ventelisten, og 
dødeligheten på ventelisten ble 
drastisk redusert. LAS er imidlertid 
blitt kritisert for å være basert på 
svake statistiske data om overlevelse, 
for ikke å vekte enkelttilstander 
godt nok (for eksempel pulmonal 
hypertensjon) og for kun å ta 
hensyn til overlevelse i et etårs-
perspektiv. Den underliggende 
algoritmen er dessuten vanskelig 
å forstå, noe som gir systemet 
liten grad av transparens.

En LAS-beregning resulterer i et tall 
mellom 0 og 100, og pasienter med 
høy LAS vil kunne få prioritet for 
organ utenfor egen region. Lignende 
forhold finner man i det kontinentale 
Europa. I Eurotransplant-landene 
fordeler enkeltlandene organene 
internt, men pasienter med høy 
LAS får internasjonal prioritet 
(7). Frankrike og Storbritannia 
har sine egne systemer (8, 9). 
I Sveits har man siden 2007 hatt en 
organfordelingslov som går langt i 
å spesifisere hvordan organer skal 
fordeles ved transplantasjon (10). 
De nordiske landene samarbeider 
om organutveksling, faglige 
retningslinjer og forskning gjennom 
Scandiatransplant, men bruker 
ikke noe skåringssystem(11).

Fremtiden
Selv om tilbudet av organer til 
transplantasjon kanskje kan økes 
noe, er det ikke sannsynlig at det 
noen gang vil kunne dekke behovet. 
En vanskelig prioritering vil alltid være 

nødvendig. Store land med høyt 
volum har innført skåringssystemer 
for prioritering. I mindre regioner 
som de nordiske tror vi at man vil 
kunne miste presisjon på den måten, 
ettersom skåringsalgoritmene ikke 
kan ta hensyn til hele det mangfold 
av informasjon som har betydning 
ved organtildeling. Kravene til en 
åpen og rettferdig prioritering av alle 
fellesressurser er imidlertid økende, 
og dette vil også gjelde prioritering 
for lungetransplantasjon. Av praktiske 
og etiske grunner kan selvsagt ikke 
hver enkelt prioriteringsbeslutning 
være offentlig, men kriteriene 
for prioritet og prosessene for 
organtildeling må være åpne og de 
bør være gjenstand for kontinuerlig 
evaluering, diskusjon og revisjon.
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sammen med fysiologisk saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Skal ikke blandes eller administreres sammen med 

Administrering: Enoksaparin 
Ferdigfylt 

sprøyte: 
injeksjon. Se for øvrig SPC/pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: I.v. (bolus) injeksjon (kun for in dikasjonen 
akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus injeksjon, straks etterfulgt av en s.c. injek sjon. Arteriell del av dialyseenhet: Ved 

 Overfølsomhet for enoksaparin, heparin og heparinderivater, inkl. andre lavmolekylære hepariner, eller 

Klexanebehandling av akutt dyp venetrombose er spinal og epidural anestesi kontraindisert. Hy persensitivitet for benzylalkohol 
(gjelder hetteglasset). Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte eller for tidlig fødte barn.  Lavmolekylære 
hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i far makokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og 

undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som f.eks. ved svekket 

for blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, myokardinfarkt uten Q-takk og akutt hjerteinfarkt med 

etter PCI. I de tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. Hvis manuell kompresjonsmetode 
brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal 

blødninger eller hematomdannelse. Laboratorietester: For monitorering av effekt an befales anti-Xa-metoden, fordi APTT og 

spinale/epidurale hematomer som re sulterte i langvarig eller permanent paralyse ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/

enoksaparin er lav, dvs. minst 12 timer etter administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser. Ved Cl
ml/minutt bør utsettelsestiden dobles. Etter fjerning av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes. 

2

tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndrome». 

dekstran 40, tiklopidin, klopidogrel, systemiske glukokortikosteroider, orale antikoagu lantia, trombolytika, andre platehemmere inkl. 

 Graviditet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier indike rer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør kun 
brukes hvis fordelen for moren opp veier en mulig risiko for fosteret. Anbefales ikke til gravide med kunstige hjerteklaffer. Amming: 

 Se SPC for detaljer vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjo ner i kliniske 
studier.  Blod/lymfe: Trombocytose (blodplater >400 G/L). Hjerte/kar: Blødning (hematom, ekkymose 

 Hjerte/kar: Intrakranial 
Sjeldne 

Svært sjeldne 
(<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Hemoragisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose, i enkelte tilfeller ytterligere 

anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Lever/galle: Hepatocellulær leverskade, kolestatisk lever skade. Muskel-skjelettsystemet: 
 Store doser enoksaparin kan gi blødninger. 

Effekten kan nøytralise res med protaminsulfat som i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjonsef fekten av 1 
mg enoksaparin hvis enoksaparin er gitt innen 8 timer tidligere. Hvis enoksaparin er gitt mer enn 8 timer tidligere, eller ved behov 
for gjentatt dosering av protaminsulfat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 1 mg enoksaparin. Selv ved høye doser protaminsulfat, kan 
anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytraliseres (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rappor tert) forventes 
ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se Giftinforma sjonens anbefalinger for heparin B01A B01 side  
d.  

Virkningsmekanisme: Virker 

Fordeling: Distribu sjonsvolumet er omtrent 5 
Halveringstid: Ca. 4-7 timer. Terapeu tisk serumkonsentrasjon:

Metabolisme: Inaktiveres hovedsakelig i leveren. Utskillelse:
mengder utskilles uendret via nyrene. Ved Cl  Oppbevares 

ikke oppbevares i mer enn 28 dager etter at det er tatt i bruk.  100 mg/ml:

(ferdigfylt sprøyte, 100 mg) 609,10. 100 mg/ml med konserveringsmiddel: 150 mg/ml:
Refusjonsberettiget bruk: 

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs 
tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller 

trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 
Refusjonskode:

nyredialyse. Vilkår: 
 07.08.2014 
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Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans. ATC-nr.: B01A B0
INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Enoksaparin 100 mg/10 000 IE anti-Xa, sterilt vann til 1 ml.
INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml med konserveringsmiddel: 1 ml inneh.: Enoksaparin 100 mg/10 000 IE anti-Xa, 
benzylalkohol 15 mg, sterilt vann til 1 ml.
INJEKSJONSVÆSKE 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Enoksaparin 150 mg/15 000 IE anti-Xa, sterilt vann til 1 ml.

 Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko 
for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga. akut te medisinske tilstander som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt 

trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 100 
mg/ml: Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon (STEMI), inkl. pasienter som behandles medikamentelt eller med perkutan 
koronar intervensjon (PCI).  Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: Som trombo-
seprofylakse pre- og postoperativt gis enoksaparin s.c. som 1 daglig injeksjon à 20 mg. Første in jeksjon bør settes ca. 2 timer før 
operasjonen. Til pasienter med større risiko for tromboembolier og spesielt ved ortopedisk kirurgiske inngrep gis enoksaparin s.c. 
som 1 daglig injeksjon à 40 mg. Ved slike inngrep settes første dose 12 timer før operasjonen. Behandlingens varighet er 7-10 

dosering 40 mg 1 gang daglig. De ferdigfylte sprøytene er egnet til hjemmebehandling hos utskrevne pasienter. Profylakse hos 
pasienter med akutte medisinske tilstander: 
maks. 14 dager. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert: 
Enoksaparin kan administreres s.c. enten som 1 injeksjon med 1,5 mg/kg daglig eller som 2 injeksjoner med 1 mg/kg daglig. 

med oralt antikoagula sjonspreparat (vitamin K-antagonist) startes vanligvis samtidig med Klexane. Behandling med enoksaparin 

vanligvis minst 5 døgn. Ved kronisk intermitterende hemodialyse gis 
0,5-1 mg/kg i den arterielle delen av dialyseenheten ved begyn nelsen av behandlingen. Dette rekker normalt for 4 timers dialyse. 

Til pasienter med stor risiko for blødning (pre- og postoperativ dialyse), eller med progressive blød ningsforstyrrelser, kan en 
dosere med 0,5 mg/kg (dobbel vaskulær adgang), eller 0,75 mg/kg (en kel vaskulær adgang). Tilleggsbehandling av ustabil 
angina og myokardinfarkt uten Q-takk: 
gitt oralt. Be handlingsvarighet: Vanligvis 2-8 dager, minimum 2 dager. Akutt hjerteinfarkt med ST-segmen televasjon (STEMI): 

for de første 2 s.c. doser, deretter 1 mg/kg s.c. for de gjenværende doser). Flerdosehetteglass brukes for i.v. administrering, se 

Behandlingsvarighet: 8 
dager eller inn til utskriving fra sykehus, avhengig av hva som inntreffer først. For pasienter som behandles med perkutan koronar 
intervensjon (PCI): 

Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Gis med forsiktighet til pasienter med nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved Cl
minutt reduseres dosen etter følgende tabeller: 
Følgende dosejusteringer anbefales ved terapeutiske doser: 

Standarddosering Alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon 

1 mg/kg s.c. 2 ganger daglig 1 mg/kg s.c. 1 gang daglig 

1,5 mg/kg s.c. 1 gang daglig 1 mg/kg s.c. 1 gang daglig 

Akutt STEMI hos pasienter <75 år: 

etterfulgt av 1 mg/kg s.c. 2 ganger daglig 
(maks. 100 mg for hver av de 2 første s.c. dosene) etterfulgt av 1 mg/kg s.c. 1 gang daglig 

0,75 mg/kg s.c. 2 ganger daglig uten bolus som 
startdose (maks. 75 mg for hver av de 2 første 
s.c. dosene) 

1 mg/kg s.c. 1 gang daglig uten bolus som 
startdose 

Følgende dosejusteringer anbefales ved profylaktiske doser: 

Standarddosering Alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon

40 mg s.c. 1 gang daglig 20 mg s.c. 1 gang daglig 

20 mg s.c. 1 gang daglig 20 mg s.c. 1 gang daglig 

Barn: Sikkerhet og effekt hos barn er ikke klarlagt. Eldre: Det er ikke nødvendig med dosejustering hos eldre ved andre 

Vekt: Kvinner med lav vekt (<45 kg) og menn med lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktiske doser (ikke vektjusterte) ha økt 
Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt 

sprøyte: Flerdosehette glass: Til i.v. (bolus) injeksjon (kun for 
indikasjonen akutt STEMI). Brukes for i.v. administrering og administreres da via en i.v. tilgang. Enoksaparin kan administreres 
sammen med fysiologisk saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Skal ikke blandes eller administreres sammen med 

Administrering: Enoksaparin 
Ferdigfylt 

sprøyte: 
injeksjon. Se for øvrig SPC/pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: I.v. (bolus) injeksjon (kun for in dikasjonen 
akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus injeksjon, straks etterfulgt av en s.c. injek sjon. Arteriell del av dialyseenhet: Ved 

 Overfølsomhet for enoksaparin, heparin og heparinderivater, inkl. andre lavmolekylære hepariner, eller 

Klexanebehandling av akutt dyp venetrombose er spinal og epidural anestesi kontraindisert. Hy persensitivitet for benzylalkohol 
(gjelder hetteglasset). Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte eller for tidlig fødte barn.  Lavmolekylære 
hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i far makokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og 

undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som f.eks. ved svekket 

for blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, myokardinfarkt uten Q-takk og akutt hjerteinfarkt med 

etter PCI. I de tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. Hvis manuell kompresjonsmetode 
brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal 

blødninger eller hematomdannelse. Laboratorietester: For monitorering av effekt an befales anti-Xa-metoden, fordi APTT og 

spinale/epidurale hematomer som re sulterte i langvarig eller permanent paralyse ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/

enoksaparin er lav, dvs. minst 12 timer etter administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser. Ved Cl
ml/minutt bør utsettelsestiden dobles. Etter fjerning av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes. 
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dekstran 40, tiklopidin, klopidogrel, systemiske glukokortikosteroider, orale antikoagu lantia, trombolytika, andre platehemmere inkl. 

 Graviditet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier indike rer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør kun 
brukes hvis fordelen for moren opp veier en mulig risiko for fosteret. Anbefales ikke til gravide med kunstige hjerteklaffer. Amming: 

 Se SPC for detaljer vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjo ner i kliniske 
studier.  Blod/lymfe: Trombocytose (blodplater >400 G/L). Hjerte/kar: Blødning (hematom, ekkymose 

 Hjerte/kar: Intrakranial 
Sjeldne 

Svært sjeldne 
(<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Hemoragisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose, i enkelte tilfeller ytterligere 

anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Lever/galle: Hepatocellulær leverskade, kolestatisk lever skade. Muskel-skjelettsystemet: 
 Store doser enoksaparin kan gi blødninger. 

Effekten kan nøytralise res med protaminsulfat som i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjonsef fekten av 1 
mg enoksaparin hvis enoksaparin er gitt innen 8 timer tidligere. Hvis enoksaparin er gitt mer enn 8 timer tidligere, eller ved behov 
for gjentatt dosering av protaminsulfat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 1 mg enoksaparin. Selv ved høye doser protaminsulfat, kan 
anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytraliseres (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rappor tert) forventes 
ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se Giftinforma sjonens anbefalinger for heparin B01A B01 side  
d.  

Virkningsmekanisme: Virker 

Fordeling: Distribu sjonsvolumet er omtrent 5 
Halveringstid: Ca. 4-7 timer. Terapeu tisk serumkonsentrasjon:

Metabolisme: Inaktiveres hovedsakelig i leveren. Utskillelse:
mengder utskilles uendret via nyrene. Ved Cl  Oppbevares 

ikke oppbevares i mer enn 28 dager etter at det er tatt i bruk.  100 mg/ml:

(ferdigfylt sprøyte, 100 mg) 609,10. 100 mg/ml med konserveringsmiddel: 150 mg/ml:
Refusjonsberettiget bruk: 

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs 
tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller 

trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 
Refusjonskode:

nyredialyse. Vilkår: 
 07.08.2014 
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Legers evne til risikovurdering og 
prioritering av pasienter til koronar angiografi 
på bakgrunn av henvisning fra spesialist

Formålet med denne studien var å se på om prioritering og rettighetstildeling til pasienter 
henvist til koronar angiografi på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-
Norge har vært gunstig. Vi har brukt data fra lokal kvalitetssikringsdatabase og undersøkt 
for forskjell i funn ved koronar angiografi og behandling gitt mellom pasienter med og 
uten rettighet. Vi fant at pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende 
behandling signifikant oftere ble tildelt rettighet. Det var likevel mange pasienter med 
koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling som ikke var tildelt rettighet.

Av Håkon Løtvedt¹, Jan Mannsverk², Thor Trovik², Henrik Schirmer²,³ og Terje Steigen²,³ 
¹Stud.med. MK 09, Universitetet i Tromsø. ²Hjertemedisinsk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge. ³Institutt for klinisk medisin Universitetet i Tromsø 

Innledning
Prevalensen av angina pectoris 
øker med alderen hos både menn 
og kvinner [1]. I følge Statistisk 
Sentralbyrå var sykdommer i 
sirkulasjonsorganene den største 
gruppen av dødsårsaker i Norge 
i 2012 [2]. Iskemisk hjertesykdom 
(I20-I25) utgjorde 4852 dødsfall, og 
det har vært en fallende tendens 
de siste tiårene, spesielt hos menn 
[2, 3]. Tall fra WHO MONICA-
prosjektet (Multinational MONItoring 
of trends and determinants in 
CArdiovascular disease) tilskriver 
den drastiske nedgangen en 
reduksjon i risikofaktorer som 
hyperkolesterolemi, hypertensjon 
og røyking, og i tillegg bedre 
medisinsk og kirurgisk behandling 
ved etablert koronarsykdom [4, 5]. 

Pasient- og brukerrettighetsloven er 
sammen med prioriteringsforskriften 
det lovmessige grunnlaget for 
hvordan pasienter som henvises 
til spesialisthelsetjenesten skal 
prioriteres [6]. I lovens §1-1 første 
avsnitt om formål står det: ” 
Lovens formål er å bidra til å sikre 
befolkningen lik tilgang på tjenester 
av god kvalitet ved å gi pasienter og 
brukere rettigheter overfor helse- 
og omsorgstjenesten” [7]. Før en 
lovendring trådte i kraft 1. januar 
2014 (beskrives nedenfor), hadde 
pasienter henvist til sykehus eller 
spesialistpoliklinikk, som ikke var 
øyeblikkelig hjelp pasienter, rett til 
å få sin helsetilstand vurdert innen 
30 virkedager fra henvisningen var 

mottatt. Det skulle da avgjøres om 
det var nødvendig med helsehjelp 
fra spesialisthelsetjenesten og gis 
informasjon om når behandling ble 
forventet gitt [7]. Det skulle også 
avgjøres om pasienten skulle få 
status som rettighetspasient, noe 
som innebar at det skulle settes 
en individuell frist for når faglig 
forsvarlighet krevde at helsehjelpen 
senest skulle gis. Dette medførte at 
rettighetspasientene fikk en forrang 
foran pasienter med behov for 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
som ikke hadde en slik rett [6]. For 
å få status som rettighetspasient 
måtte følgende vilkår være oppfylt 
i følge prioriteringsforskriften [8]:

1. Pasienten har et visst prognosetap 
med hensyn til livslengde eller

2. Ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet 
dersom helsehjelpen utsettes og 
pasienten, med det unntaket 
som er nevnt i § 3 annet ledd 
(se nedenfor), kan ha forventet 
nytte av helsehjelpen og

3. De forventede kostnadene står i et 
rimelig forhold til tiltakets effekt. 

Forskriftens §3 omtaler helsehjelp 
i utlandet på grunn av manglende 
kompetanse i Norge.

Helsedirektoratet og de regionale 
helseforetakene fikk i 2006 i oppgave 
av Helse- og omsorgsdepartementet 
å utarbeide en strategi for å styrke 
praksisen med prioritering og fast-
settelse av frister [6, 9]. Hensikten var 
å bidra til at spesialisthelsetjenesten 

utfører sin praksis i tråd med lov og 
forskrift, at riktig pasient får riktig 
behandling til rett tid og at ”like” 
pasienter blir behandlet likt. Det er 
blitt utarbeidet prioriteringsveile-
dere innenfor 32 fagområder som 
beslutningsstøtte for spesialister 
som vurderer henvisninger [10].

1. januar 2014 trådte en lovendring 
i pasient- og brukerrettighetsloven 
i kraft [11]. Den innebar at alle 
pasienter med behov for helsehjelp 
fra spesialisthelsetjenesten skal få en 
individuell frist for seneste oppstart 
av nødvendig helsehjelp. Det juridiske 
skillet mellom rettighetspasienter og 
pasienter uten rettighet bortfaller. 
Vurderingsfrist for pasienter henvist 
til spesialisthelsetjenesten er 
forkortet fra 30 til 10 virkedager.

Målet med denne kvalitetssikrings-
studien var å se på hvordan pasienter 
henvist til koronar angiografi ved 
Hjertemedisinsk avdeling, Universitets- 
sykehuset Nord-Norge (UNN), er  
blitt prioritert og gitt rettighet.  
Vi sammenlignet funn ved koronar 
angiografi og behandling gitt (revas-
kularisering, medisinsk behandling 
eller ingen spesifikk behandling) hos 
pasienter med og uten rettighet.

Metode
Kvalitetssikringsstudien er godkjent 
av personvernombud ved UNN og 
Regional komite for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK) 
nord hadde ingen innsigelser. Pasienter 
som var til koronar angiografi på 
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Hjertemedisinsk avdeling ved UNN i 
perioden 2005 til 2012, ble registrert 
fortløpende i et lokalt kvalitetsregister/
database godkjent av personvern-
ombudet. Prosedyreutøvende 
invasive kardiolog førte inn pasient 
med navn, fødsels- og personnummer, 
samt forskjellige definerte variabler 
angående den bestemte pasient og 
prosedyren som ble gjennomført. 
Pasienter med stabil koronarsykdom 
som henvisningsdiagnose og prose-
dyredato i 2011 og 2012 ble rando-
misert blant begge kjønn og hentet 
ut. Følgende variabler ble hentet ut 
for hver pasient fra journalsystemet 
Distribuert Informasjons og  
Pasientdatasystem i Sykehus (DIPS):
• Dato henvisning var 

vurdert av kardiolog
• Prioritet gitt (maksimalt antall 

dager vurdert som akseptabel 
ventetid til oppstart av 
utredning/behandling)

• Om pasienten hadde fått status 
som rettighetspasient eller ikke

• Dato for frist ved gitt rettighet 

Totalt ble 2349 pasientforløp 
hentet ut. Følgende funn ga 
grunn til eksklusjon i studien:
• 402 pasienter var henvist innad 

i UNN eller fra privatklinikker 
i Tromsø og manglet modul 
for prioritering i DIPS.

• 65 pasienter var undersøkt 
som øyeblikkelig hjelp, de 
fleste i forbindelse med 
innleggelse i annen avdeling. 
Feiloppført som elektive.

• 37 pasienter var inkludert i 
RABAGAST studien og ble 
innkalt som rutineoppfølging.

• 35 pasienter var oppført med 
utredning som videre plan og 
dermed ikke kandidater for 
revaskulariserende behandling.

• 16 pasienter henvist fra 
lokalsykehus utenfor UNN manglet 
prioriteringsmodul i DIPS.

• 7 pasienter manglet 
henvisning i DIPS.

• 6 pasienter var innkalt til 
rutineundersøkelse før 
nyretransplantasjon.

• 3 pasienter med henvisning 
til elektiv koronar angiografi 
var tatt inn som øyeblikkelig 
hjelp før elektiv innleggelse.

• 2 pasienter ble klaffeoperert 
uten revaskularisering.

• 1 pasient var egentlig henvist 
til høyrekateterisering.

• 1 prosedyre var feilaktig 
oppført to ganger.

Noen pasienter fikk utført flere 
prosedyrer under samme opphold og 
var oppført flere ganger i registeret 
med samme henvisning. Endelig 
behandling for disse pasientene ble 
brukt i analysene. Noen pasienter 
hadde flere grunner til eksklusjon, og 
det gjenstod totalt 1735 pasienter.

Data ble analysert med SPSS 
(Released 2013. IBM SPSS Statistics 
for Windows, Version 22.0. Armonk, 
NY: IBM Corp.). Kvantitive data 
ble analysert med Mann-Whitney 
U-test. Kjikvadratanalyse ble brukt 
på kategoriske data. En p-verdi 
mindre enn 0,05 ble regnet som 
signifikant forskjell. I tabellene er 
tallverdier oppgitt som medianer 
med interkvartilavstand (IQR). 
Andeler er oppgitt som prosenter.

Pasienter 
Pasientkarakteristika er oppgitt i 
tabell 1. Kjønnsfordelingen mellom 

rettighetspasienter og pasienter uten 
rettighet var forskjellig; 58,4 % av 
menn og 43,9 % av kvinner var gitt 
rettighet (p < 0,001). Median alder 
var henholdsvis 66 (IQR 58-73) hos 
rettighetspasienter og 64 (IQR 56-71) 
hos pasienter uten rettighet. Det var 
ingen signifikant forskjell i røykestatus  
eller kroppsmasseindeks (KMI) 
i gruppene. Pasienter med kjent 
koronarsykdom fra tidligere, i form 
av akutt myokardinfarkt (AMI) eller 
behandlet med perkutan koronar 
intervensjon (PCI) eller koronar 
bypass-kirurgi (CABG), ble oftere gitt 
rettighet (p < 0,001). Median tid fra 
mottatt henvisning til prosedyre var 
55 (IQR 34-62) dager for rettighets-
gruppen og 132 (IQR 99-161) for pasi-
enter uten rettighet (p < 0,001).

Funn ved koronar angiografi
Funn ved koronar angiografi 
er oppgitt i tabell 2. Det var 
signifikant forskjell i fordeling av 
funn mellom rettighetsgruppene 
hos begge kjønn (p<0,001). Hos 
58,7 % av rettighetspasienter ble 
det funnet behandlingstrengende 
koronarsykdom mot 38,3 % hos 

Tabell 1: Alder, kroppsmasseindeks (KMI) og dager fra vurdert henvisning til prosedyre er oppgitt 
med median og interkvartilavstand. Andeler er oppgitt i parentes med prosent; menn og kvinner 
er oppgitt i prosent av kjønn totalt, mens resterende variabler er oppgitt i prosent av pasientene 
innenfor hver rettighetsgruppe. Forkortelser er forklart i teksten. Kjent koronarsykdom er definert 
som tidligere hjerteinfarkt eller revaskularisering,

Tabell 1. Karakteristika for rettighetspasienter og pasienter uten rettighet. 

RETTIGHET 
(N=888)

IKKE RETTIGHET 
(N=847)

P-VERDI

Menn 509 (58,4) 363 (41,6)
Kvinner 379 (43,9) 484 (56,1)
Alder 66 (58-73) 64 (56-71) < 0,001
Røykere (%) 170 (19,1) 160 (18,9) N.S.
Tidligere røykere (%) 343 (38,6) 305 (36,0) N.S.
Ikke-røykere 351 (39,5) 357 (42,1) N.S.
KMI 27,2 (24,5-30,1) 27,4 (24,5-30,8) N.S.
Diabetes (%) 158 (17,8) 121 (14,3) 0,047
Kjent koronarsykdom (%) 626 (70,5) 367 (43,3) < 0,001
Tidligere AMI (%) 218 (24,5) 112 (13,2) < 0,001
Tidligere CABG (%) 128 (14,4) 83 (9,8) 0,003
Tidligere PCI (%) 280 (31,5) 172 (20,3) < 0,001
Hjerneslag/TIA (%) 61 (6,9) 59 (7,0) N.S.
Perifer karsykdom/aortasykdom (%) 83 (9,3) 53 (6,3) 0,017
Lipidsenkende behandling (%) 701 (78,9) 586 (69,2) < 0,001
Blodtrykkssenkende behandling (%) 472 (53,2) 408 (48,2) N.S.
Dager fra vurdert henvisning til 
prosedyre

55 (34-62) 132 (99-161) < 0,001

Manglende verdier <3 %.
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pasienter uten rettighet. 15,4 % av 
rettighetspasientene hadde såkalte 
normale koronarkar mot 32,6 % 
av pasientene uten rettighet.
Figur 1 viser andel av kvinner og 
menn med og uten kjent koronar-
sykdom som har fått rettighet for de 
ulike gruppene av funn ved koronar 
angiografi. Andelen av pasienter gitt 
rettighet øker fra gruppen med såkalte 
normale koronarkar, til gruppen med 
veggforandringer og videre til grup-
pen med koronarsykdom, 
uavhengig av kjønn og om det 
foreligger kjent koronarsykdom. 
Hos pasienter der det ble påvist 
koronarsykdom var det signifikant 
forskjell mellom menn og kvinner 
i andel gitt rettighet, henholdsvis 
65,5% og 54,2% (p=0,001). Det 
var ikke signifikant forskjell i andel 
gitt rettighet innad i kjønnsgrupp-
ene mellom pasienter med og uten 
kjent koronarsykdom fra tidligere.

Behandling
Behandling som ble gitt er 
oppgitt i tabell 3. Fordelingen av 
rettighetspasienter mellom de 
ulike behandlingsgruppene var 
forskjellig (p < 0,001). Pasienter med 
rettighet hadde oftere behov for 
revaskulariserende behandling. 49,2 
% av pasienter med rettighet ble gitt 
revaskulariserende behandling mot 
28,0 % av pasientene uten rettighet. 
12 % av rettighetspasientene fikk 
ingen behandling mot 24,2 % 
av pasientene uten rettighet.

Figur 2 viser andel av kvinner 
og menn med og uten kjent 
koronarsykdom gitt rettighet for 
de ulike grupper av behandling 
gitt. Andelen pasienter med 
rettighet var høyere der det var gitt 
revaskulariserende behandling. 
Dette gjaldt for begge kjønn med 
og uten kjent koronarsykdom.
Det var signifikant forskjell i andel 

gitt rettighet mellom menn og 
kvinner som fikk revaskulariserende 
behandling. Kvinner gitt revasku-
lariserende behandling fikk oftere 
rettighet dersom de hadde kjent 
koronarsykdom fra tidligere, 
sammenlignet med dem som 
ikke hadde kjent koronarsykdom 
fra tidligere (p=0,032).

Diskusjon
I denne retrospektive registerstudien 
har vi sett på funn ved koronar 
angiografi og behandling gitt 
hos 888 pasienter med rettighet 
og 847 pasienter uten rettighet. 
Rettighetsstatusen innebærer en 
garanti for utredning/behandling 
innen en gitt frist. Pasienter med 
rettighet har kortere tid fra vurdert 
henvisning til prosedyre enn 
pasienter uten rettighet. Studien 
vår demonstrerer at vurdering av 
henvisning fra spesialist har vært 
gunstig i form av at pasienter med 
koronarsykdom og behov for 
revaskulariserende behandling 
oftere blir gitt rettighet. Det er likevel 
tydelig at mange pasienter uten tildelt 
rettighet har alvorlig koronarsykdom.

Alle de inkluderte pasientene er 
akseptert for koronar angiografi, 
men med ulik hastegrad. 
Rettighetsbegrepet skiller ikke 
mellom syk og frisk, men gir en 
dato for seneste oppstart av 
utredning eller behandling. Målet er 
at pasientene med størst behov for 
helsehjelp får komme til undersøkelse 
tidligere. Med unntak av subgrupper 
med moderat/alvorlig iskemi (> 10 % 
iskemisk myokard) har en hittil ikke 
kunnet vise prognostisk gevinst (død 
eller hjerteinfarkt) av PCI og optimal 
medisinsk behandling ved stabil 
koronarsykdom sammenlignet med 
optimal medisinsk behandling alene 
[12-15]. En ny, stor meta-analyse 
tyder på mortalitetsgevinst ved 
PCI i pasientgruppen med stabil 
koronarsykdom ved bruk av siste 
generasjons medikamentavgivende 
stenter (meta-analysen kunne ikke 
differensiere grad av iskemi 
forut for revaskularisering) [16]. 
Revaskulariserende behandling 
er vist å gi god symptomlindring 
og forbedret livskvalitet [14]. 
Hensikten med koronar angiografi 
er å avdekke behandlingskrevende 
koronarsykdom. I vårt datasett 

Figur 1: Andel 
av pasienter gitt 
rettighet inndelt 
i kjønn, hvorvidt 
pasienten har 
kjent koronar-
sykdom fra tid-
ligere og hvilke 
funn som ble 
gjort ved koronar 
angiografi. Kjent 
koronarsykdom 
er definert som 
tidligere hjertein-
farkt eller revas-
kularisering,

Tabell 2. Funn ved koronar angiografi hos 
pasienter med og uten rettighet. 

RETTIGHET 
(N=888)

IKKE RETTIGHET 
(N=847)

P-VERDI

Begge kjønn < 0,001
Normalt (%) 137 (15,4) 276 (32,6)
Veggforandringer (%) 230 (25,9) 247 (29,2)
Koronarsykdom (%): 521 (58,7) 324 (38,3)
Kvinner  n=379  n=484 < 0,001

Normalt (%) 93 (24,5) 201 (41,5)
Veggforandringer (%) 130 (34,3) 151 (31,2)
Koronarsykdom (%): 156 (41,2) 132 (27,3)
Kjent koronarsykdom (%) 626 (70,5) 367 (43,3) < 0,001
Menn  n=509  n=363 < 0,001
Normalt (%) 44 (8,6) 75 (20,7)
Veggforandringer (%) 100 (19,6) 96 (26,4)
Koronarsykdom (%): 365 (71,7) 192 (52,9)
Ingen manglende verdier.
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Figur 2. Andel 
av pasienter gitt 
rettighet inndelt 
i kjønn, hvorvidt 
pasienten har kjent 
koronarsykdom 
fra tidligere og 
hvilken behandling 
som ble gitt. Kjent 
koronarsykdom er 
definert som tidligere 
hjerteinfarkt eller 
revaskularisering.

kan man ikke se konsekvensene 
av behandling gitt, men målet er 
symptomlindring og/eller 
prognostisk gevinst.
Pasientkarakteristika i vår studie 
danner grunnlag for prioritering, og 
det er både naturlig og ønskelig at 
det er signifikant forskjell i andel 
rettighetspasienter med forskjellige 
risikofaktorer for koronarsykdom. 
NORRISK-modellen, som er 
utarbeidet for vurdering av risiko 
for kardiovaskulær død de følgende 
10 år, bruker flere av de nevnte 
risikofaktorene i beregningen.  
Det hadde vært interessant å se  
på fordelingen av pasienter 
med ulike risikofaktorer mellom 
gruppene av funn og behandling i 
vårt datasett. Det kan man gjøre i 
en oppfølgende analyse av data.

Kvinner med koronarsykdom og 
behov for revaskulariserende 
behandling fikk sjeldnere rettighet 
enn menn. Hos menn med funn av 
koronarsykdom hadde 69,0 % fått 
rettighet, mens 56,9 % av kvinner 
hadde fått rettighet. Av tabell 2 ser 
vi at kvinner oftere hadde normale 
kar ved angiografi enn menn. Studier 
har vist at kvinner med symptomer 
på angina pectoris oftere har funn 
av normale koronararterier eller 
ikke-signifikante stenoser ved 
koronar angiografi enn menn [17]. 
Det er mulig at denne kunnskapen 
har hatt innvirkning på hvordan 
kvinner prioriteres og gis rettighet. 
Det kan antas at sannsynligheten 
for koronarsykdom er vanskeligere å 
bedømme for kvinner enn for menn.

European Society of Cardiology 
har utarbeidet retningslinjer for 
hvilke pasienter med stabil angina 
pectoris som bør tilbys koronar 
angiografi [1]. Invasive kardiologer 
kan støtte seg til disse retningslinjene 
og prioriteringsveiledere for 
hjertemedisinske sykdommer, 
men siden hver pasient er unik vil 
klinisk skjønn være avgjørende. 
Anamnese samt ikke-invasive 
undersøkelser hos spesialist kan 
styrke eller svekke mistanken om 
koronarsykdom. Det er derfor viktig 
at henvisningen, som vanligvis er 
det eneste grunnlaget for vurdering, 
inneholder tilstrekkelig og riktig 
informasjon slik at søknadsmottaker 
kan gjøre en god vurdering. 
Avgjørelsen om rettighetsstatus og 
fastsettelse av frist er i hvert tilfelle 
en vurdering av søknadsbehandler. 
Datasettet i denne studien er hentet 
fra Hjertemedisinsk avdeling ved 
UNN sin kvalitetssikringsdatabase 

der informasjon er registrert under 
og i etterkant av angiografisk 
undersøkelse av pasienter. 
Av den grunn kan man ikke si 
noe om innhold og kvalitet på 
henvisninger fra spesialist. Det 
hadde vært interessant å gjøre en 
studie på henvisningens kvalitet 
og innvirkning på rettighetsstatus, 
tid til prosedyre, funn ved koronar 
angiografi og behandling ved UNN.
Det er viktig å nevne at 402 pasienter 
som var henvist fra sykehus i 
UNN eller privatklinikker i Tromsø, 
manglet prioriteringsmodul i 
DIPS. Grunnen til dette er at DIPS 
oppfatter at pasientene har fått løst 
ut fristen allerede ved første kontakt 
med spesialisthelsetjenesten. 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
slår etter lovendringen 1. januar 
2014 fast at alle pasienter 
med behov for helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten skal få en 
individuell frist for seneste oppstart 
av nødvendig helsehjelp [11]. Loven 
definerer helsehjelp som ”handlinger 
som har forebyggende, diagnostisk, 
behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgs- 
formål, og som er utført av 
helsepersonell”. Man kan da stille 
spørsmål ved at muligheten for 
behandlingsgaranti bortfaller 
når spesialisten henviser videre 
til koronar angiografi.

Omtrent 60 % av pasientene som 
kommer til koronar angiografi på 
UNN, kommer som øyeblikkelig 
hjelp og er ekskludert i denne 
oppgaven. Disse pasientene kommer 
til UNN enten umiddelbart, samme 
døgn eller i løpet av 2-3 dager.
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Tabell 3. Behandling gitt hos pasienter med 
og uten rettighet. 

RETTIGHET 
(N=888)

IKKE RETTIGHET 
(N=847)

P-VERDI

Begge kjønn < 0,001
Ingen (%) 107 (12,0) 207 (24,4)
Medisinsk (%) 344 (38,7) 403 (47,6)
Revaskularisering* (%) 437 (49,2) 237 (28,0)
Kvinner n=379 n=484 < 0,001
Ingen (%) 75 (19,8) 156 (32,2)
Medisinsk (%) 172 (45,4) 228 (47,1)
Revaskularisering* (%) 132 (34,8) 100 (20,7)
Menn n=509 n=363 < 0,001
Ingen (%) 32 (6,3) 51 (14,0)
Medisinsk (%) 172 (33,8) 175 (48,2)
Revaskularisering* (%) 305 (59,9) 137 (37,7)
*PCI eller CABG, ingen manglende verdier.
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Konklusjon
Vi har i denne retrospektive 
registerstudien funnet at prioritering 
og rettighetstildeling til pasienter 
henvist til koronar angiografi 
har vært gunstig i form av at 
pasienter med koronarsykdom 
og behov for revaskulariserende 
behandling signifikant oftere er 
gitt rettighet. Vi har også vist at 
prioritering og rettighetstildeling er 
vanskelig ved at mange pasienter 
med koronarsykdom ikke er 
blitt tildelt rettighet. Kvaliteten 
på henvisninger og grundighet i 
vurdering er avgjørende for hvor tidlig 
pasienter kommer til helsehjelp.

Innlegget er tidligere publisert 
i Hjerteforum nr. 1-2015 og 
trykkes med tillatelse.
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Ruxolitinib: En ny målrettet 
behandlingsmulighet for 
pasienter med polycytemia vera  
Polycytemia vera er en malign klonal stamcellesykdom som drives av en overaktiv JAK-
STAT signalvei. Ruxolitinib har effekt uavhengig av mutasjon og er et viktig tilskudd for 
PV pasienter som er resistente eller intolerante til hydroksyurea, både for å normalisere 
blodverdier, samt redusere plagsomme symptomer.

Av Hanne Skjeldam, PhD, Medisinsk vitenskapelig rådgiver, Novartis Onkologi

Polycytemia vera (PV), essensiell 
trombocytose (ET), myelofibrose (MF) 
er klassifisert som myeloproliferative 
neoplasier (MPN)[1]. De er alle  
maligne, klonale stamcellesykdommer 
med en rekke overlappende kliniske 
trekk. Generelt for alle tre, men især 
for ET og PV, er økt risiko for arteri-
elle og venøse tromboser, som er 
den dominerende årsak til morbiditet 
for denne sykdomsgruppen [2]. PV 
er karakterisert ved forhøyede nivåer 
av røde blodceller, ofte i kombina-
sjon med høye verdier av hvite 
blodceller og plater [3]. Omtrent alle PV 
pasienter har mutasjon i Janus-kinase 
(JAK) som gir en overproliferasjon 
av blodceller [4]. Ruxolitinib (RUX) 
er en JAK1 og JAK2 inhibitor, som 
har effekt uavhengig JAK-mutasjon 
[5], reduserer overproduksjon av 
blodceller, gir kontroll over hematokrit, 
samt reduksjon av miltvolum og 
sykdomsrelaterte symptomer [6-8].  

Ny forståelse av MPN
Normale hematopoietiske 
celler aktiveres ved at for eksempel 
erytropoietin bindes til reseptor. 
Dette gir en konformasjonsendring, 
fosforylering, aktivering av STAT og 
påfølgende celleproduksjon [9]. Hos 
MPN-pasienter er denne JAK-STAT 
signaleringen overaktiv. Oppdagelsen  
av mutasjoner i genet for JAK2  
var det avgjørende gjennombruddet 
og ble banebrytende i forhold  
til forståelsen av kliniske trekk for 

MPN [10] - det gav forhåpninger om 
målrettet behandling. Da kun 65 % av 
pasienter med MF er JAK-muterte [4] 
var det fortsatt usikkerhet for hvorfor 
denne signalveien var overaktiv hos 
JAK-negative MPN-pasienter. Med 
funnet av mutasjonen i calreticulin 
(CALR) falt en stor brikke på plass 
[11], og man har nå flere mutasjoner 
som kan bidra til å forenkle diagnos-
tikken av MPN-pasienter. CALR er 
relativt sjelden hos PV pasienter [12].

PV er blodkreft
PV er den mest vanlige formen av 
MPN [13]. Det er viktig å nevne at selv om 
PV anses for å være lite aggressiv, er  
PV klassifisert som blodkreft [14,15]. 
Den uregulerte økning i antallet blod-
celler, med høy hemoglobin, leuko-
cytose og trombocytose medfører 
økt frekvens av trombotiske hendel-
ser. Sykdommen utvikles gradvis 
gjennom ulike faser, hvor sykdommen 
kan utvikle seg til MF samt trans-
formere til akutt myelogen leukemi 
[16]. I tillegg til å føre til en uhemmet 
deling av blodceller, fører også denne 
overaktive signalveien til en voldsom 
økning av inflammatoriske cytokiner 
som kan forklare symptomer som 
kløe, smerter, utmattelse og natte-
svette. Dette er symptomer som 
RUX har vist å ha god effekt på [8].

Den uregulerte økning i antallet  
blodceller, med høy hemoglobin,  
leukocytose og trombocytose medfører 

økt frekvens av trombotiske hendelser. 
Sykdommen utvikles gradvis gjennom 
ulike faser, hvor sykdommen kan 
utvikle seg til MF samt trans- 
formasjon til akutt myelogen leukemip. 
I tillegg til å føre til en uhemmet 
celledeling av blodceller, fører også 
denne overaktive signalveien til en 
voldsom økning av inflammatoriske 
cytokiner som kan forklare symptomer 
som kløe, smerter, utmattelse og 
nattesvette. Dette er symptomer som 
RUX har vist å ha god effekt påq.

Et klart medisinsk behov 
Generell konsensus innen behandling 
av PV er å unngå kardiovaskulære 
komplikasjoner samtidig som man  
ønsker å unngå å øke risikoen for  
hematologisk transformasjon.  
Griesshammer, Gieslinger og Mesa 
presenterte nylig en algoritme for 
behandling av PV, se figur 1 [17]. PV 
pasienter antas å ha en median over-
levelse på 14.1 år, hvor pasienter som 
defineres som høyrisiko har en betydelig 
redusert median overlevelse [16]. 
Mange pasienter responderer godt på 
tradisjonell behandling, blodtapping og 
hydroksyurea (HU), men det er behov 
for alternativer for pasienter som ikke 
tolererer eller som utvikler resistens 
mot standardbehandling. Dette er tydelig 
illustrert ved at HU-resistente pasienter 
har en median overlevelse på 1.2 år 
[18]. I tillegg er det mange pasienter 
som har god kontroll på blodverdier, 
men som opplever at symptomene 

Hanne Skjeldam
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Tabell 1. Definisjon på resistens eller intoleranse av HU i PV pasienter [17,18].
ETTER 3 MÅNEDER MED ≥ 2G/
DAG MED HU, OPPSTÅR EN AV 
FØLGENDE

 ELLER VED LAVESTE DOSE AV HU SOM 
KREVES FOR Å OPPNÅ EN KOMPLETT 
ELLER DELVIS RESPONS X, OPPSTÅR 
EN AV FØLGENDE

ELLER VED ENHVER 
DOSE AV HU

Behov for blodtapping for å holde 
hematokrit < 45%

Ukontrollert myeloproliferasjon 
(f. eks platetall > 400 x 109/L og 
hvite blodceller > 10 x 109/L)

Utilstrekkelig effekt på massiv‡ 
splenomegali ved > 50 % ved 
palpering eller symptomer 
relatert til splenomegali

Nøytrofile granulocytter < 1.0 x 109/L 

Platetall < 100 x 109/L 

Hemoglobin < 100 g/L

Leggsår, eller  
andre uakseptable  
HU-relaterte  
ikke-hematologiske 
toksisiteter 

‡Milt > 10 cm fra ribbeinsavgrensning
xKomplett respons ble definert som hematokrit < 45 % uten blodtapping, platetall ≤ 400 × 109/L, hvite blodcelletall 
≤ 10 × 109/L, og ingen sykdomsrelaterte symptomer. Delvis respons ble definert som hematokrit < 45 % uten 
blodtapping eller respons i ≥ 3 andre kriterier

forringer deres livskvalitet. Pasientdag-
boken MPN-10 vil være et nyttig verk-
tøy for å kartlegge symptombyrden, 
samt bedre kommunikasjon mellom 
lege og pasient. Symptomdagboken 
ble nylig godkjent av Legemiddelverket 
og er tilgjengelig på hematologisk 
avdeling på sykehus, eller på Blod-
kreftforeningen.no [19] for nedlasting.

Et viktig mål ved behandling av PV 
er å holde hematokrit nivå under 45 
% da studier har vist at dette fører 
til færre kardiovaskulære dødsfall og 
alvorlige trombotiske hendelser [20]. 
HU er ofte brukt som cytoreduse-

rende behandling for PV pasienter 
hvor blodtapping ikke er tilstrekkelig 
[4]. Den raske utviklingen av mål-
rettet behandling gjorde at European 
Leukemia Net (ELN) og International 
Working Group-Myeloproliferative 
Neoplasms Research and Treatment 
utviklet standardiserte kriterier for 
behandlingsrespons, samt utarbeidet 
et forslag for definisjon av HU resis-
tens og intoleranse, Tabell 1 [17,18]. 

Enkelte studier med begrenset 
observasjonstid (< 10 år) viser at HU 
ikke øker risiko for leukemisk trans-
formasjon, mens 15-20 års oppfølg-

ning har vist en akkumulert risiko for 
leukemisk transformasjon på opp til 
24 % [21]. I Norge tar man hensyn 
til den potensielle leukomogene 
effekten av HU [22], noe som gjør 
at man har begrenset med alterna-
tiver for pasienter under 60 år.

RUX behandling for PV pasienter 
RUX er en peroral og selektiv JAK1 
og JAK2 inhibitor som hemmer kinaser 
som medierer signaleringen av en 
rekke cytokiner og vekstfaktorer, 
viktige for hematopoiese og immun-
funksjon [23]. RUX er godkjent som 1. 
linje behandling av symptomatisk MF 

Figur 1. Algoritme for behandling av polycytemia vera [17].
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og nylig også for PV pasienter 
som er resistente eller intole-
rante for HU, og tilgjengelig på 
individuell refusjon [23]. For 
MF har RUX blitt sammen-
lignet med placebo og beste 
tilgjengelige behandling, 
demonstrert overbevisende 
effekt for sykdomsrelaterte 
symptomer, splenomegali og 
forbedret overlevelse [6,7]. For 
PV pasienter viser resultater 
fra en fase 2 studie at RUX var 
godt tolerert og oppnådde en 
rask og varig klinisk respons 
[24]. I henhold til respons-
kriterier fra ELN oppnådde 97 
% av pasientene god respons 
etter 24 uker med behandling. 
RUX forbedret symptomer 
som kløe, nattesvette og 
skjelettsmerter allerede 4 
uker etter behandlingsstart. 
Med tanke på virknings-me-
kanismen til RUX var det ikke 
overraskende at anemi og 
trombocytopeni (primært grad 
1) var de mest vanlige  
bivirkningene. En nylig publisert 
fase 3 studie sammenligner 

effekt og bivirkninger av RUX 
og beste tilgjengelig behand-
ling (BAT) hos pasienter med 
PV, som er resistente eller 
intolerante til HU etter modifi-
serte ELN kriterier [8]. Primært 
endepunkt, var sammen-satt 
av andel pasienter som opp-
nådde både kontroll av hema-
tokrit kontroll og mer enn 35 
% reduksjon i miltvolum etter 
32 uker. 21 % mot 1 % i hen-
holdsvis RUX og BAT armen 
oppnådde primært ende-
punkt (P<0.0001). RUX gav 
også betydelige forbedringer 
på symptomer, vurdert fra 
pasientbasert spørreskjema. 

Disse studiene gir informa-
sjon om effekt og nytte-
verdi av RUX. RUX har effekt 
uavhengig av mutasjon og 
er et viktig tilskudd for PV 
pasienter som er resistente 
eller intolerante til HU, både 
for å normalisere blodverdier, 
samt å redusere plagsomme 
MPN-relaterte symptomer. 
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Ole Storsteins hjertepris 2014 
 

Professor Dan Atar mottok Ole Storsteins hjertepris for 2014. Atar har engasjert seg sterkt 
innen myokardnekrose og stunning. Nedenfor følger prisforedraget

Dan Atar, Medisinsk klinikk, OUS Ullevål og Universitetet i Oslo

Prismottakerens forskningsinte-
resse knyttet seg tidlig til iskemiske 
forandringer i myokard. Allerede på 
slutten av sytti-tallet var det såkalte 
bølgefront-fenomet, først beskrevet 
av Reimer og Jennings, velkjent i 
det kardiologiske miljøet [1]. Denne 
teorien beskriver utbredelsen av 
myokardnekrose over tid, idet en 
koronar okklusjon typisk medfører 
først endotel-nær nekrose, som 
etter hvert utvider seg til å bli en 
transmural myokardnekrose (figur 1). 
Tidsaspektet i myokards celledød er 
slik at ca. halvdelen av myokard er 
nekrotisk etter en to-timers total ok-
klusjon av det tilhørende koronarkar. I 
klinisk praksis modifiserer kollateraler 
disse tidsaspekter, og ofte er ok-
klusjonen subtotal eller fluktuerende, 
idet trombedannelsen over et rupturert 
plakk er en dynamisk prosess
Etter at man startet med trombo-
lyse ble det klart at reperfusjon av 

myokard var det viktigste prinsipp for 
å redusere dødelighet hos pasienter 
med akutt myokardinfarkt. Imidlertid 
beskrev Braunwald og Kloner 
allerede på åtti-tallet at reperfusjon 
kan oppfattes som et tveegget sverd 
[3]. Forskerne hadde observert at 
reperfusjon i seg selv kunne med-
føre død av kardiomyocytter. I de 
følgende år ble to typiske fenomener 
av reperfusjonsskade i myokard 
beskrevet: myokardial stunning 
(figur 2) og myokardial hibernering 
[4,5]. Prismottakeren begynte å 
interessere seg for de molekylære og 
cellulære mekanismene bak først-
nevnte tilstand, myokardial stunning. 
I en dyremodell med isolerte og 
perfunderte rottehjerter undersøkte 
forskningsgruppen under Eduardo 
Marban ved Johns Hopkins-universi-
tetet intracellulære kalsiumtransienter 
og simultane kraftmålinger (figur 3).

Disse forsøk viste overraskende at 
kalsiumreguleringen i cellene ikke 
var kompromittert under stunning-
perioden, i motsetning til hva man 
hadde funnet ved hjertesvikt, men 
utelukkende fremkalte nedsatt 
kraftutvikling. Således ble konklu-
sjonen at stunning-forklaringen 
måtte ligge i en abnorm eksitasjons-
kontraksjons-koblingsmekanisme 
i de stunnede hjerter [7]. 

Som neste steg var det derfor nærlig-
gende å undersøke hypotesen at 
det er de kontraktile elementene i 
kardiomyocyttene som er ansvarlige 
for den målte kraftnedsettelsen. I 
en ny tilnærming gjorde Marbans 
forskningsgruppe derfor systema-
tiske immunoblot-analyser av normalt 
perfunderte hjerter (negativ kontroll-
gruppe), hjerter med ren iskemi uten 
reperfusjon og hjerter med iskemi og 
etterfølgende reperfusion (figur 4) [8]. 
Som positiv kontrollgruppe sammen-
lignet man med prolongert iskemiske 
hjertemuskler. Alle kjente moleky-
lære elementer av det kontraktile 
apparat ble undersøkt av prismot-
takeren og medarbeiderne, og det 
ble etter hvert tydelig at troponin-
I-molekylet viste nedbrytning i de 
stunnede hjertene på immunoblots, 
som ikke fantes på ren iskemiske 
hjerter uten reperfusjon (figur 4).

Dette resultatet representerte en 
grunnleggende karakterisering av 
det anatomisk-patologiske sub-
strat for kontraktilitetsnedsettel-
sen ved myokardial stunning.

Det var i fortsettelsen nærliggende 
å undersøke troponinets modifi-

Dan Atar 

Figur 1: Nekroseutbredelse I myokard de første 24 timer etter koronarokklusjon [2]. Starter 
30-45minutter etter okklusjonen. Etter 90 minutter er 40-50 % nekrotisert. Etter 6t er nekrosen 
ofte fullstendig. Kollateraler modifiserer disse utsagnene. Ofte er okklusjonen subtotal/fluktu-
erende. AHA Textbook of Advanced Cardiac Life Support, 1999
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kasjoner hos koronarpasienter. I 
samarbeid med Thomas F. Lüscher i 
Zürich ble det etablert immunoblot-
analyse av troponin-I og -T hos 
pasienter med gjennomgått akutt 
myokardinfarkt [9]. Videre hadde vi 
gleden av å etablere den samme 
immunoblot-metoden på Ullevål 
sykehus, i samarbeid med Geir 
Christensen. I 2006 publiserte vår 
gruppe en karakterisering av tidsfor-
løpet av degraderingen i det kardiale 
troponin-I-molekylet, når pasientene 
hadde gjennomgått STEMI [10]. 

Prisvinneren hadde en visjon om å 
teste forhindring av reperfusjons-
skade hos pasienter med STEMI. 
Yellon og Hausenloy hadde i 2007
på elegant vis oppsummert alle 
kandidat-mekanismer for myokardial 
stunning i deres oversiktsartikkel i 
New England Journal of Medicine 
[11]. Det var hovedsaklig 2 mekanis-
mer som virket mest lovende: Den 
første var å forhindre kapillær-lekkasje 
fra endotel til myokard, og dermed 
forhindre invadering av myokard av 
immunkompetente celler. I denne kon-
teksten undersøkte en multisenter- 
studie under navnet F.I.R.E. et peptid 
som er derivert av den humane fibrin-
sekvensen. Dette peptidet har vist 
seg å inhibere bindingen av fibrin til 
cadherin og dermed forhindre kapil-
lær lekkasje. Peptidet har for  
øvrig fått en dramatiske ny aktualitet, 
da det ble eksperimentelt brukt hos 
de 2 hittil observerte ebola-pasientene 
som har ligget på sykehus i Tyskland. 
F.I.R.E.-studien ble gjennomført i ti 
land. Studien undersøkte STEMI- 
pasienter som umiddelbart før 
primær PCI ble randomisert til 
dette peptidet intravenøst versus 
placebo. F.I.R.E.- studien viste 
signifikant reduksjon av den nekro-
tiske «core zone» på MR av hjertet. 
Imidlertid var venstre ventrikkels 
ejeksjonsfraksjon ikke forskjel-
lig mellom de to gruppene [12].
Den andre mekanismen, utpekt som 
mest lovende, var å blokkere åpningen 
av den mitokondriale transisjons-

Reperfusjonsskade i myokard

Enten 1) nedsatt kontraktilitet (kompromittert funksjon)
eller 2) økning i infarktstørrelse 

Figur 2: Refusjonsskade i myokard. Det generelle patofysiologiske prinsipp 
ved myokardial stunning. X-aksen representerer tid, mens y-aksen reflekterer 
prosent av funksjon. Utgangspunktet for de 2 funksjonelle linjer, henholdsvis 
koronarflow (hel linje) og myokardkontraktilitet (stiplet linje), er tenkt å repre-
sentere 100 % eller normal utgangsfunksjon. Etter en periode med normal 
koronarperfusjon og kontraktilitet viser skjemaet en tenkt komplett koronarok-
klusjon (nedsatt flow til 0 %). Ettersom myokardcellene ikke har nevneverdig 
metabolsk reserve, følger kontraktiliteten nesten umiddelbart med, dvs. myo-
kardkontraktiliteten faller til 0 %. Når reperfusjonen imidlertid blir re-etablert, 
viser det seg at kontraktiliteten ikke simultant normaliserer seg, men forblir 
svekket i en forlenget tidsperiode. Denne diskrepans mellom re-etablering av 
koronar perfusjon og svekkelse av kontraktiliteten har fått navnet stunning [6]. 

Formann for NCS Vitenskapelige Komité, prof. Svend Aakhus, overrekker 
prisvinneren Dan Atar Ole Storsteins Pris 2014. Prisen er et maleri av kunst-
maleren Dag Hol.
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kanalen. Dermed kom det siste tiltak 
innenfor samme forskningsområde 
i stand: MITOCARE-studien. Denne 
var helfinansiert av et EU-FP7-
stipend, og det var i alt 14 partnere i 
dette EU-prosjektet. MITOCARE- 
studien undersøkte et molekyl 

som har blitt vist å kunne inhibere 
åpningen av den mitokondriale tran-
sisjons-kanalen. Studien ble utført 
i ti intervensjonssentra i Danmark, 
Frankrike, Norge og Sverige, og  
pasientene ble randomisert i tids- 
rommet oktober 2011 til september 
2013. Også i denne studien ble 
pasientene randomisert rett før 
primær PCI til enten intravenøs injeksjon 
av det eksperimentelle stoffet versus 
placebo. MITOCARE-studien viste  
ingen forskjell i infarktstørrelse 
bedømt ut ifra troponin-I- og CK-
kurvene og på MR-parametere. Også 
i denne studien var det ingen signi-
fikant forskjell i venstre ventrikkels 
ejeksjonsfraksjon mellom de to grup-
pene. Faktisk hadde gjennomsnittet 
av STEMI-pasientene i denne studien 
bevart sine normale venstre ventrik-
kels ejeksjonsfraksjon-verdier [13]. 
Forskning innenfor reperfusjons-
skade av hjertemuskelen og 
kardioproteksjon er et vanskelig 
område. Det har vært et utall av 
negative, dvs. skuffende, resultater 
over mange år. Dette skyldes uten 
tvil den fremragende behandling 
som mange STEMI-pasienter
mottar i dagens moderne helsevesen. 
En umiddelbar re-vaskularisering 
hos STEMI-pasienter medfører 
ofte at infarktstørrelsen er liten, og 
myokardets funksjon er bevart. Hva 
vi i klinisk praksis i dag opplever er 
først og fremst reperfusjons-gevinst, 
fremfor reperfusjonsskade. Forskere 
bør derfor tenke godt igjennom 
hvordan fremtidige kardioprotektive 
forskningsstudier skal utformes 
med tanke på å få bedre sjanser for 
et positivt utkomme i fremtiden. 

Prismottakeren takker det norske 
kardiologiske miljø for å ha fått 
fremragende forskningsmuligheter 
og stor kollegial støtte, aller mest 
fra mine venner og kolleger på Oslo 
universitetssykehus, Aker og Ullevål, 
hvilket nå har kulminert i mottakel-
sen av Ole Storsteins pris 2014.

Innlegget er tidligere publisert i 
Hjerteforum nr. 1-2015 og trykkes  
med tillatelse.

Figur 3: Intracellulære Ca2+-transienter (øvre panel) og 
simultane kraftmålinger (nedre panel) i representative 
trabekler fra kontrollperfunderte hjerter (venstre side) og 
hjerter i en tilstand av stunning (høyre side) [7].

Fig. 4: Immunoblot-analyser med antistoff mot troponin-I-molekylet i (fra venstre til høyre) kontroll-
perfunderte isolerte hjerter, hjerter med stunning, hjerter med iskemi uten reperfusjon og langtids-
iskemiske hjerter. Antistoffene gjenkjenner det intakte troponin-I molekylet ved ca. 32 kD i alle 4 
baner, men i tillegg et degraderingsprodukt som bare ses ved stunning og ved vedvarende iskemi [8]. 

Forskning innenfor reperfusjonsskade av hjertemuskelen og 
kardioproteksjon er et vanskelig område. Det har vært et utall 
av negative, dvs. skuffende, resultater over mange år. 
Dette skyldes uten tvil den fremragende behandling som 
mange STEMI-pasienter mottar i dagens moderne helsevesen
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DEBATT 

Manglende trombolytisk effekt ved 
coronare og cerebrale trombo embolier 

I fagbladet ”Indremedisineren” nr.1/2015 leste jeg med stor interesse hva Rune Wiseth skrev 
om at Trombolytisk behandling er fortsatt aktuelt ved STEMI, og Hege Ihle-Hansen sitt 
innlegg om Trombolyse ved akutt hjerneslag: Actilyse eller Metalyse?— Disse legemidler 
er ikke fibrinolytiske i seg selv, men virker som vevsaktivatorer av plasminogen til det 
fibrinolytiske plasmin. Erfaringene er at den trombolytiske effekt kan svikte, selv hos de 
som kommer raskt til behandling. Wiseth skriver at dette er resultatet hos en tredjedel av 
pasientene.

Av Carl Ditlef Jacobsen. Pensj. internist og tidligere hemostase-forsker 

Hvorfor svikter trombolyse-forsøket?  
Min egen hemostaseforskning ved 
Tromboseinstituttet, Rikshospitalet, 
resulterte i mitt  doktorarbeide, 
hvor jeg gjorde metodologiske 
studier av plasminogen-plasmin,- 
det såkalte fibrinolytiske system:

” Studies on the plasminogen-
plasmin system of human plasma” 
Det inneholder 7 separate publika-
sjoner, og en generell konklusjon.
Universitetsforlaget 1968.

Dette har relevans til  dagens util-
strekkelige trombolyse-behandling 
ved akutte trombo-embolier og kas-
ter noe lys over spørsmålet: Hvorfor?

Det har alltid vært store problemer 
med å definere og måle ”fibrinolytisk 
aktivitet” i  blodet. Hos meg endte 
det opp med å definere Proteolytisk 
kapasitet i nærvær av naturlige 
inhibitorer (PC). Nøyaktighet 
krevde fotometrisk registrering av 
spaltningsprodukter ved 276 millimy.
Det vil føre forlangt å gå inn på de 
mange enzymologiske detaljer, 
men her kan kort resymeres:
1. Høyst sannsynlig foreligger en 

polymorfisme i plasminogen-
plasmin systemet. Vi kan si at 
hver person har sin genetisk 
bestemte PC, basert på 
proenzymet plasminogen (som 
kan aktiveres til plasmin).

2. I en normal populasjon er det en 
stor inter-individuell variasjon. 
Det finnes personer med uvanlig 
lav PC og personer med uvanlig 
høy PC. Jeg beskriver familien 
”W” hvor en PC- verdi 0 (null) ble 
nedarvet autosomalt dominant. 

Det var ikke mulig å lyse hans 
fibrin (eller fibrinogen) tross 
optimale aktivator-tilsettinger. 
Den motsatte egenskap,- høy 
PC-, 350-400,  viste seg ved rask 
fibrinolyse og rask fibrinogenolyse.  
Det store flertall av blodgivere 
(frisk populasjon) hadde PC-
verdier rundt 200-250.

3. Meg bekjent er det ingen som har 
forsket videre på denne plasmi-
nogen- polymorfismen. Plasma 
fra propositus i familien W ble 
sendt til analyse hos utenlandske 
hemostase-forskere, som kunne 
bekrefte at hans plasminogen var 
ca. 30% av gjennomsnittet hos 
friske, noe også jeg senere fant 
ved immunologiske teknikker.

4. Preliminære studier tillot 
ingen konklusjon om disse 
variasjoner i plasminogen 
kunne disponere for sykdom.

Det er således meget sannsynlig 
at lytisk effekt ved injeksjon av 
aktivator ved acutte trombo-embolier 
influeres av pasientens evne til å 
generere plasmin. Plasminogen 
nivået er ukjent, og tid kan ikke 
mistes i den akutte situasjonen. 
Hvordan vet vi om den valgte dose 
av aktivator er den optimale ?

Er pasienten også under behandling 
med platehemmere, kan man hos en 
person med uvanlig høy proteolytisk 
kapasitet risikere blødningstendens.

Finnes det en praktisk brukbar 
metode som kan øke sjansen 
for bedre resultat av den akutte 
trombolysen (med vevsaktivator)?

De fleste vil nok si at i den akutte 
situasjon har vi ikke tid til å teste ut 
hvilken proteolytisk kapasitet pasien-
ten tilhører. Kanskje er det hos noen 
pasienter et tidsrom tilstede som 
kunne utnyttes til slik forhåndstes-
ting. Det enkleste er da en enkel 
fibrinogenolyse- test, hvor koagula-
sjonstiden med trombin gir en peke-
pinn om personens kapasitets-nivå.

Det forundrer meg at denne 
plasminogen-plasmin-
enzymologien ikke har vært drøftet 
tidligere i terapi-spørsmålet.

Carl Ditlef Jacobsen, cd-j@online.no.
Strandliveien 3, 1410 Kolbotn.

Carl Ditlef Jacobsen
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Prioriteringens dårlige rykte
 

Er prioriteringsbegrepet ”forgiftet”? Klok medisin fordrer at vi noen ganger avstår fra  
optimal helsehjelp.

Av Morten Magelssen, lege, ph.d., forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO

Prioriteringsutvalgets rapport har 
fått ganske hard medfart i offentlig 
debatt. Mange har vært kritiske til de 
tre nye kriteriene utvalget foreslår: 
Helsegevinst, ressursbruk og helse-
tap. Det har blant annet blitt hevdet 
at kriteriene kan hjemle en alders-
diskriminering, der eldres adgang til 
virksom behandling blir nedprioritert, 
fordi de allerede har nytt godt av sine 
tilmålte ”gode leveår”. Det vil ganske 
riktig være høyst problematisk.

Blant kritikerne finner vi også reflek-
terte leger som hevder at prioritering 
som sådan er overflødig og etisk 
kritikkverdig. Denne kritikken mener 
jeg er feilslått. Jeg mener at priori-
tering, forstått som å gi en pasient 
suboptimal helsehjelp til fordel for 
andre pasienter eller andre formål, 
er uunngåelig i mange situasjoner. 

Den amerikanske prioriterings-
forskeren Peter Ubel forteller om 
den gangen han skulle delta i nok 
en debatt om prioritering, men la 
om taktikken (1). I stedet for å for-
svare rasjonering av helsetjenester 
prinsipielt, slik han hadde for vane, 
tok han utgangspunkt i fenomenet 
antibiotikaresistens. Ubel argument-
erte for at leger har en plikt til iblant å 
avstå fra antibiotikabehandling eller 
til å forordne et smalspektret middel, 
for ikke å bidra til resistensutvikling 
– selv når dette ikke er helt optimalt 
for enkeltpasienten. Medisinsk etikk, 
hevdet Ubel, krever noen ganger at 
vi balanserer hensynet til enkeltpa-
sienten med hensynet til folkehelsen. 

Det vil gjelde mange former for 
helsehjelp. Det er rett og fornuftig å 
vurdere om en intervensjon med kun 
liten effekt til høy kostnad bør tilbys.

Ubels gamle kritikere nikket samtykk-
ende til dette. Og her kom Ubels 
aha-opplevelse: Det han hadde fore-
slått, var eksempler på prioritering 
(på engelsk: ”rationing”) – men når 
de ble presentert på denne måten, 
som medisinsk og etisk fornuftige 
avveininger, fremstod de langt mer 
spiselige enn når de ble fremstilt 
under overskriften rasjonering av 
helsetjenester. Ubel konkluderer 
med at rasjoneringsbegrepet er blitt 
”forgiftet” og stenger for tenkning og 
dialog (tenk for eksempel på Sarah 
Palins anklager om at ”death panels” 
skulle nekte visse pasientgrupper 
helsetjenester i USA). Etter dette har 
han forsøkt å unngå begrepet, men 
uten at han har skiftet syn substansielt: 
Rasjonering av helsetjenester, det å 
gi en pasient suboptimal behandling 
av hensyn til noen andre, er noen 
ganger både riktig og uunngåelig.

I lys av den norske prioriterings-
debatten spør jeg meg selv om 
samme ”forgiftning” i noen grad 
har rammet det norske priorite-
ringsbegrepet. For ti år siden var 
norske leger blant de som var 
mest positive til prioritering (2). 

Har det skjedd en endring?  
Ser helsepersonell og befolkning i 
stigende grad på prioritering i helse- 
tjenesten som sådan som farlig og 

uetisk? Og stenger merke- 
lappen ”prioriteringsdebatt” for en 
konstruktiv meningsutveksling?

Det er verdt å merke seg at vi ofte 
snakker om prioritering under andre 
navn, og at det da er langt mer 
akseptert. Et eksempel på dette, er 
”medisinsk indisert”: Hvis en 55-år 
gammel mann har over 5 % risiko 
for hjerte-kar-sykdom de neste ti år 
og ikke har respondert på livsstils-
råd, er det ifølge Helsedirektoratets 
retningslinjer indisert med medika-
mentell behandling. Betyr det at 
tilsvarende pasienter med bare 4 
% risiko, for hvem behandling ikke 
er indisert, ikke ville hatt nytte av 
behandlingen? Det ville pasienten 
selvsagt kunne hatt – en nytte som 
kunne mer enn oppveie risikoen 
for bivirkninger og øvrige ulemper. 
Det at behandlingsgrensen er satt 
ved 5 %, er et verdivalg. Pasienter 
med noe lavere risiko får en sub-
optimal behandling, som tilsløres 
av merkelappen ”medikamentell 
behandling er ikke indisert”. 

Og – det lever vel de fleste pasienter 
og leger ganske godt med? Det ligger 
i sakens natur at behandlingens 
nytte må være over en nedre grense 
for at den skal tilbys. Vi avstår fra 
utvidede blodprøvesett eller billed-
diagnostikk når forventningen om å 
finne noe som får konsekvenser, er 
minimal. Sagt generelt: Det er etisk 
og medisinsk forsvarlig ikke å tilby 
en helsehjelp som kun har utsikt 
til marginal helsegevinst, spesielt 

Morten Magelssen
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når den involverte ressursbruken 
er høy. Det er klokt av hensyn til 
helse-tjenestens ventelister og 
budsjetter, og det er et prinsipp 
velinformerte pasienter både kan, og 
bør, akseptere. Det er viktig å se at 
dette prinsippet innebærer en form 
for prioritering: Pasienten får ikke det 
optimale, men det som er godt nok. 

Når det beskrives på denne måten, 
tror jeg prioritering fremstår både 
spiselig og fornuftig for leger og 
befolkning. En slik innstilling til 
medisinsk ressursbruk er ansvar-
lig, klok og nødvendig. Og da er 
mitt hovedpoeng: Det er ille hvis 
prioriteringsbegrepets dårlige rykte 

får stenge for de helt nødvendige 
prioriteringsdebattene vi må ta i 
helsetjenesten. Prioriteringsutvalgets 
forslag er spesifikt, og dermed inviterer 
det også til kritikk. Det har mange 
aspekter og praktiske implikasjoner 
man kan være kritisk til. Men slike 
nødvendige debatter må ikke bringe 
hele prioriteringsprosjektet i vanry. 

Langt bak i Prioriteringsutvalgets 
rapport, på side 191, finner vi noe av 
det mest interessante i hele rappor-
ten: Hva noen av de fagmedisinske 
foreningene selv mener er de viktig-
ste prioriteringsutfordringer i dag. 
Foreningene ble bedt om å nevne tre 
områder der henholdsvis over- og 

underbehandling er utbredt innen 
deres fagfelt. De indremedisinske 
grenspesialitetsforeningene glimrer 
med sitt fravær, med unntak av Norsk 
geriatrisk forening, som bekymrer 
seg over overdiagnostikk av langt-
kommen demenssykdom, under-
diagnostikk av depresjon hos eldre, 
samt overbehandling ved multi- 
organsvikt hos den gamle pasienten. 
Sammen med de andre forening-
enes tilbakemeldinger er dette 
konstruktive og viktige innspill fra 
fagfolk som vet hvor skoen trykker. 

Prioriteringsdebatten må ikke avskrives 
som uetisk og unødvendig, men 
må være konstruktiv og kontinuerlig. 
Den bør ta utgangspunkt i nettopp 
slike rapporter fra praksis – for at 
helsetjenestens ressurser, både 
fagfolk, apparatur og penger, skal 
utnyttes til det felles beste.

Forholdet mellom helsegevinst og netto nytte for pasienten av et tenkt legemiddel, for eksempel en dyr cellegiftbe-
handling. I rødt område har behandlingen minimal eller ingen helsegevinst, og bivirkningene dominerer. I gult område 
oppveier helsegevinsten bivirkningene, men netto nytte er minimal og behandlingen vil bli regnet som "ikke indisert". I 
grønt område er behandlingen medisinsk indisert, men kostnad-nytte-forholdet er for lavt til at behandlingen blir priori-
tert. I blått område er netto nytte og kostnad-nytte-forholdet tilstrekkelig gunstig til at behandlingen blir prioritert.
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Intervju

LIS i akuttmottak
 

I 2008 publiserte Helsetilsynet en rapport om situasjonen i akuttmottak etter gjennomgang 
av 34 av 54 akuttmottak i somatisk helsetjenste (1). Det ble konkludert med at ”mangelfull 
styring og ledelse preger hverdagen”. I 2013 ble det gjort en telefonundersøkelse der 46 
forskjellige akuttmottak ble ringt til og undersøkt med tanke på bemanning. I 80 % av 
tilfellene ville en pasient møtt turnusleger, og 71 % av turnuslegene ville vært alene på 
vakt (2). Siden det er det enkelte helseforetak sitt ansvar å sikre faglig forsvarlig drift og 
pasientflyt, har det ikke vært så lett å få oversikt over framgang så langt.

Av Ieva Zostautiene og Vikas Sarna, Norske yngre indremedisinere

I forrige nummer av Indremedisineren 
drøfter Stephen Hewitt og Hanne 
Thurmer ved Norsk Indremedisinsk 
Forening fremtiden til sykehusets 
akuttfunksjon. De foretrekker 
en modell med indremedisinere 
sentralt i akuttmottaket, omgitt og 
støttet av andre spesialiteter. 

For å få et oppdatert bilde fra 
innsiden av akuttmottaket, har vi 
snakket med tre LIS fra tre forskjellige 
sykehus: Mohpal Singh Kahlon ved 
Sykehuset Telemark (Notodden), 
med over 3 års erfaring fra arbeid i 
akuttmottak, Nils Morten Leknes ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
(Tromsø) med nesten tre års erfaring, 
samt Henning Økland ved Oslo 
Universitetssykehus (Ullevål), som er 
ferdig med indremedisin og geriatri 
og har jobbet som sekundærvakt 
i akuttmottaket siden 2013.

Vaktordningen er forskjellig og 
tilpasset det enkelte sykehus 
sitt behov. Kan dere kort 
fortelle om strukturen i deres 
akuttmottak og arbeidsoppgaver 
LIS i indremedisin har? 

Mohpal: Vaktordningen på medisinsk 
avdeling består av tre vaktsjikt. 
Sykehuset Telemark (Notodden) 
er midt i en omleggingsprosess 
der vi nylig har begynt å ha 
tilstedeværende LIS i akuttmottaket 
døgnet rundt. For å tilrettelegge for 
dette, har LIS-staben blitt utvidet, 
og man har lagt ny tjenesteplan 
som inkluderer nødvendig hviletid 
etter vakter. Videre har man gått 
bort fra å ha både visitt på post 
og vakt samtidig på dagtid. Når vi 

nå har vakt, er vi kun delaktige på 
akuttmottaket, observasjonsposten 
og intensivavdelingen. Dette gjør 
det enklere å se pasientene i en 
tidlig fase, og virker positivt i forhold 
til oversikt og pasientlogistikk. 

Nils: På UNN Tromsø har medisinsk 
primærvakt (LIS) ansvar for 
koordinering og kommunikasjon 
både med andre i akuttmottak, 
sengepostene og leger utenfor, 
i tillegg til journalopptak. Da 
mellomvakt (red. anm. erfaren 
LIS) ble innført med tilstedevakt 
på dagtid og kveld, deler man 
ansvaret for oppfølgingen 
av pasienter, supervisjon av 
turnusleger, journalopptak og tilsyn 
på avdelinger på kveld og natt. 
Mellomvakt har også hovedansvar for 
observasjonspost. Da kan det være 
vanskeligere for både primærvakt og 
mellomvakt å holde oversikt over hva 
skjer i akuttmottak, og turnusleger 
må ha flere å forholde seg til. Det 
har vært positivt med innføring av 
en mellomvakt da arbeidspresset i 
travle situasjoner har blitt mindre, 
og man har en erfaren kollega til 
stede som man kan diskutere med. 

Henning: På Ullevål ble 
sekundærvakter innført høsten 2013, 
og det har hatt veldig god effekt på 
logistikken i mottaket, men grunnet 
innsparinger ble primærvaktsjiktet 
nedbemannet og dermed økte 
den generelle arbeidsbelastningen 
på legene i primærsjiktet. 
Sekundærvakt vurderer pasienter 
sammen med triage sykepleier, 
iverksetter nødvendige behandling, 
og er en å konferere med. I tillegg 

har man teamleder som alltid blir 
tilkalt av sekundærvakten ved 
ustabile pasienter. Selv om vi har 
eksepsjonelt dyktige turnusleger, 
kunne kapasiteten til å følge 
dem opp generelt vært bedre. 

Hvordan er samarbeidet i 
akuttmottaket mellom forskjellige 
faggrupper? Er det høy terskel for 
å kontakte overleger på vakt? 

Mohpal: Jeg vil si at samarbeidet 
mellom ulike faggrupper i det 
store og det hele er godt. Min 
opplevelse er at det er kort 
vei til samtale mellom de ulike 
vaktsjiktene. Dette gjelder også 
når man har behov for å konferere 
med tertiærvakt når vedkommende 
ikke er tilstede på huset. 

Nils: Samarbeidet mellom faggrupper 
fungerer greit. Triage-systemet 
fungerer også greit etter min mening. 
På dagtid er noen vakthavende 
overleger, særlig hjertevakt, fysisk 
tilgjengelig, mens de andre er lett 
tilgjengelig over telefon. På natten 
har man rimelig høy terskel for å 
ringe overleger, men vi mangler 
rutiner for hvem som skal innkalles 
ved behov for ekstra hender, siden 
vi ikke har generell indremedisinsk 
bakvakt, men kun vakthavende 
for forskjellige grenspesialiteter.

Henning: Akuttmottaket er særdeles 
godt fungerende, samarbeidet 
mellom forskjellige faggrupper 
er bra. Vi har sekundærvakt, 
teamleder, og konfereringsvakt 
(sistnevnte er ansvarlig for obs. 
posten og befinner seg fysisk på 

Ieva Zostautiene

Vikas Sarna
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intensiv og overvåknings avdeling) 
tilgjengelige for konferering.

Hva er hovedutfordringer med jobb 
i akuttmottak etter deres mening?

Mohpal: En av mange utfordringer 
handler om pasientflyt. Når det 
kommer mange pasienter i samme 
tidsrom, stilles det store krav til 
kollegialt samspill og evne til å 
tenke logistikk for å sikre tidlig tilsyn 
og behandling av alle pasientene. 
En annen utfordring er å innlegge 
pasienten raskt på riktig avdeling. 
Særlig gjelder dette når pasientens 
symptomer er i vannskillet mellom 
kirurgi og indremedisin, og trenger 
fullstendig vurdering fra begge 
fagfelt. Denne utfordringen bør 
møtes med tidlig kontakt mellom 
de ulike fagdisiplinene, slik at 
det ikke oppstår forsinkelse i 
igangsetting av behandling. 

Nils: Til tross for i sin helhet bra 
fungerende akuttmottak, god 
kommunikasjon mellom leger og 
andre yrkesgrupper, kan logistikk 
og prioritering av pasienter være 
utfordrende til tider. Noen ganger kan 
det oppstå samtidighetskonflikter 
når en LIS må håndtere flere 
kritisk syke pasienter samtidig. 
Man er spesielt utsatt for slike 
situasjoner på natten når vi bare har 
en indremedisinsk og en hjerte-
lunge vakthavende lege til stede. 
Henning: Det er til dels 
logistikkproblem, når pasientene blir 
liggende i mottaket pga. manglende 
avdelingssenger, og som konsekvens 

bruker man ekstra personalressurser 
i akuttmottaket. Og til dels er det 
bemanningsproblem, hvor man i 
perioder med redusert bemanning 
(inntil kl. 11 på morgenen) møter 
samtidighetskonflikter i det man må 
håndtere dårlige pasienter. I tillegg 
synes jeg at redusert bemanning 
på sommeren er uhensiktsmessig, 
siden vi har dokumentert økt 
behov for beredskap da.

Bør akutt- og mottaksmedisin 
være en egen spesialitet i Norge?

Mohpal: For å styrke akuttmottakene 
rundt om i landet, trengs det etter 
min mening flere kompetente 
hender, og løsningen kan derfor 
ikke bare være flere høykompetente 
spesialister. Hovedpoblemet er 
dårlig legekapasitet og overbelegg, 
og ikke mangelfull kompetanse. 

Nils: Jeg har vært i akuttmottak i 
Sverige som har akuttmedisin som 
egen spesialitet, og synes det er fint 
å ha en fast overlege/erfaren LIS som 
rådgiver i akuttmottaket. Samtidig må 
det avklares hvordan akuttmedisin 
i Norge skal koordineres i 
forhold til andre spesialiteter.

Henning: Det er avhengig av hva en 
akuttmedisinsk spesialitet kommer 
til å inneholde, både i utdannelse 
og som ansvarsområde. Etter at en 
indremedisiner ble tilstedesværende 
i akuttmottaket som sekundærvakt, 
fikk vi økt kompetanse i akuttmottak, 
og hvis leger er egnet og dedikert, 
så får man klart bedre pasientforløp

Med utgangspunkt i disse 
intervjuene kan vi se at det gjøres 
flere endringer på sykehusene 
for å forbedre organiseringen, 
heve den faglig kompetansen 
og øke pasientsikkerheten i 
akuttmottakene. Likevel møter man 
på noen utfordringer i akuttmottaket, 
som samtidighetskonflikter 
spesielt i perioder med redusert 
bemanning og dårlig kapasitet på 
sengeposten. Det nevnes også 
utfordringer med pasienter som 
trenger avklaring i akuttmottaket 
fra flere spesialister, for eksempel 
av både indremedisiner og kirurg. 

Fast overlege eller erfaren LIS innen 
indremedisin dedikert til arbeid i 
akuttmottak oppfattes å være et 
godt tiltak for å bedre pasientflyten 
og for å styrke kompetansenivået. 
Legebemanningen i akuttmotaket 
og kapasiteten på sengepostene 
må evalueres kontinuerlig og 
det bør være på plass gode 
rutiner for rask tilkalling av hjelp 
når (og helst før) det «koker» i 
akuttmottaket. Kan utforming 
av en egen spesialitet innen 
indremedisin og mottaksmedisin 
gi en ytterligere styrking av 
akuttmottakene? Dette gjenstår å se. 

Mottaksrom i akuttmottak. Ekspedisjonen i akuttmottaket.

Referanser:
1. ”MENS VI VENTER …” - Forsvarlig pasientbehand-

ling i akuttmottakene? https://www.helsetilsynet.no/
upload/Publikasjoner/rapporter2008/helsetilsynet-
rapport2_2008.pdf

2. F. Kirkevold. Ferske turnusleger alene på 
landets akuttmottak. TV2, 2013. http://www.tv2.
no/a/4019532. 
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American College of 
Physicians (ACP) 2015
  
I år reiste jeg til American Congress of Physicians (ACP) 2015. Det var en lærerik og 
spennende kongress, som ga gode muligheter for å oppdatere seg. Jeg vil her dele noen av 
opplevelsene med leserne av Indremedisineren, og håper at det vil inspirere andre til å lese 
noen av artiklene jeg viser til, og til å reise til ACP neste år.

Av Ole Kristian H. Furulund, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, avdeling for spesialisthelsetjenester

American College of 
Physicians (ACP)
ACP er en nasjonal organisasjon 
for indremedisinere i USA, som 
ble stiftet i 1915. Med sine 141 000 
medlemmer er det den største  
organisasjonen for legespesialister 
i USA, og er Norsk Indremedisinsk 
Forenings søsterorganisasjon i 
USA. I år feiret ACP sitt 100-års 
jubileum. Dette bidro til å gjøre det 
ekstra spennende å reise dit i år. 

ACP Internal medicine 2015
ACP sin kongress i indremedisin ble 
i år holdt i Boston i Massachusetts i 
USA, og fant sted i Boston  
Convention Center. Ved ankomst fikk 
man utlevert program og kongress-
deltakerbevis til de ulike begivenhetene. 
Det var over 8.500 deltakere på 
kongressen, og 1337 av disse kom 
fra land utenfor USA. En utstilling i 
foajeen viste ACP sin historie de siste 
100 år, og jeg, med flere, fikk tatt 
bilde av oss selv ved siden av Indre-
medisinens far – sir William Osler. 

Forkurs i nevrologi for 
indremedisinere 28. april 2015
Jeg deltok på forkurs i nevrologi 
28. april før selve ACP-kongressen 
åpnet. Forkurset gjennomgikk nevro- 
logisk undersøkelse og anamne-
seopptak, hjerneinfarkt og TIA, 
svimmelhet, nevroftalmologi, krampe-
anfall og epilepsi samt bevegelses-
forstyrrelser. Foredragsholderne 
påpekte bl.a. at man har gått bort 
fra definsjonen av TIA som nevrolo-
gisk utfall, som blir borte i løpet av 
24 timer, og over til å definere TIA 
som bortfall av symptomer i løpet 
av en time og uten bevis på akutt 
hjerneinfarkt. Betydningen av å 
gjøre multimodal MR med diffusjon-
svekting, samt CT- eller MR-angio-
grafi, ble påpekt. Tidsgrensene for 
trombolyse ble gjennomgått, og de 
var som vi er kjent med fra tidligere 
i Norge. Man gikk også igjennom 

betydningen av statiner og blodplate-
hemmere, slik vi er kjent med.

Forkurs i kardiologi for 
indremedisinere 29. april 2015
Forkurset i kardiologi 29. april 2015, 
var omfattende og tok bl.a. for seg 
akutt koronarsyndrom, kronisk 
koronarsykdom, akutt hjertesvikt og 
kronisk hjertesvikt, risikovurdering 
og risikoreduserende tiltak ved ikke-
kardial kirurgi, hjerteklaffsykdom, 
bruk av nye antikoagulanter,  
oppdatering på atrieflimmer, og haste-
tilfeller med tanke på hypertensjon. 

Blant viktige poenger når det gjelder 
bruk av nye antikoagulantia, er at 
direkte trombinhemmere, faktor 
Xa hemmere og protease-aktivert 
reseptor-1 (PAR-1)-hemmere ikke har 
noen plass i behandlingen av akutt 
koronarsyndrom ut fra nåværende 
resultater. Effekten og sikkerheten 
av vitamin-K-antagonister kombinert 
med prasugrel og ticagreolor har 
ikke vært undersøkt, og effekten 
og sikkerheten ved bruk av trippel-
terapi (warfarin pluss klopidegrel 
og ASA), er fortsatt begrenset, men 
indikerer høy blødningsrisiko.

Et annet poeng er at elektiv ikke-
kardial kirurgi bør unngås minst 4 til 6 
uker etter innsetting av ren metall-
stent (BMS) og 12 måneder etter inn-
setting av drug-eluting stent (DES).

Ole Kristian H. Furulund 

Artikkelforfatter ved siden av Sir William Osler.
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Til hvert av forkursene fikk man ut-
levert et hefte med alle foredragene, 
hvilket var meget praktisk, selv om 
jeg noterte en del ting i tillegg som 
ikke fremkom av lysbildearkene. 

ACP-kongressen 30. april til 
2. mai 2015
Den formelle åpningen av ACP 2015 
fant sted på torsdag 30. april 2015. 
Det var høytidelig åpning med 
presidenten av ACP, David A. 
Flemming. Senator Thomas A. 
Daschle (demokrat) holdt innlegg om 
den historiske betydningen av inn- 
føringen av Obamacare, til stor applaus 
fra de fremmøtte ACP-deltakerne.

I de tre påfølgende dagene kunne 
man delta på over 200 ulike work-
shops, foredrag, panel debatter 
og interaktive kurs, som bl.a. ble 
delt inn i følgende kategorier:

• Multiple Small feedings of the 
mind, hvor eksperter innen fagfeltet 
gikk igjennom hvordan man løser 
vanlige, men vanskelige problem-
stillinger i pasientbehandlingen 
innen  ulike deler av indremedisin.

• Clinical pearls, som ble arrangert 
som en form for jeopardy, der 
man fikk utdelt respons-knapper 

som man kunne besvare hva 
man mente var riktig å gjøre ift 
konkrete pasient kasustikker

• Updates, hvor ledende forskere 
gikk igjennom de viktigste viten- 
skapelige artiklene som ble presen-
tert innen fagfeltet året før i generell 
indremedisin og grenspesialitetene.

• Herbert S. Waxman Clinical 
Skills Center hadde reserverte 
sesjoner hvor man kunne lære 
seg praktiske ferdigheter slik som 
ankel/arm indeks, artrocentese 
og injeksjoner i bursa, kronisk 
leggsårbehandling, hudbiopsi, 
ultralydstyrt innleggelse av CVK m.v. 

Temaene for foredragene var innen 
alle grenspesialiteter, samt en rekke 
andre spesialiteter, slik som intensiv- 
medisin, klinisk farmakologi, hud, 
kreft, øye, ØNH, psykiatri og rev-
matologi. Disse foredragene tok 
utgangspunkt i symptomer som 
man kan møte som indremedisiner 
og hvordan disse burde utredes og 
behandles, slik som for eksempel 
svimmelhet, heshet, hørselstap eller 
overvekt. I tillegg var det foredrag om 
det å drive egen medisinsk praksis, 
foredrag myntet på leger tidlig i 
karrieren, og foredrag om etikk og 
helsepolitikk, pasientsikkerhet og kvalitet, 

peroperativ medisin, stoffavhengig-
het, kvinnehelse og andre tema.

Flere av de ledende ekspertene i 
verden holdt foredragene, og de kom 
fra kjente læresteder og sykehus 
slik som Harvard Medical School, 
the Mayo Clinic, Yale University 
School of Medicine m.fl. Jeg synes 
opplegget var like imponerende 
og lærerikt, som det var sist gang 
jeg deltok. I år kunne man også 
laste ned en ACP-2015-app, som 
en kunne benytte til å lage dagsplan 
for hva en skulle gjøre når, samt 
laste ned pdf-versjon av foredra-
gene en skulle gå på og etablere 
kontakt med andre som var tilstede 
på kongressen via facebook. Denne 
ACP-appen synes jeg var nyttig.

Litt mer om noen av foredra-
gene som jeg deltok på
Jeg valgte i år å gå på flere av opp-
dateringsforedragene, og det synes 
jeg var interessant. Jeg deltok på 
oppdatering i generell indremedisin, 
gastroenterologi og hepatologi, 
intensivmedisin og lungemedisin. 
Nedenfor vil jeg gjengi noen av hoved- 
poengene fra utvalgte foredrag.

Åpningen av ACP.
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Oppdatering i generell 
indremedisin
Stephanie Ann Call fra Viginia  
Commonwealth University holdt 
foredraget om oppdatering i generell 
indremedisin. Blant artiklene hun 
trakk frem fra 2014, var Andreas 
Clemens et al. sin artikkel fra  
American Journal of Cardiology 
vedrørende effekt og kostnadseffekt-
tivitet av Dabigatran versus Warfarin 
ved atrieflimmer i ulike alders- 
grupper (1). Foredragsholder på-
pekte at studien tyder på at både 
nytte, skade og kostnad, taler for at 
Dabigatran er å foretrekke fremfor 
Warfarin, og at dette gjelder alle 
aldersgrupper. Samtidig ble det 
understreket at det er viktig å være 
oppmerksom på at noen kostnader 
(for eksempel for pasienter og sam-
funnet) ikke er vurdert, og at selv om 
antakelsene er basert på forsknings- 
messige data, er de fortsatt antakelser. 

En annen artikkel fra 2014 som ble 
trukket frem, var artikkelen til David  
J. Gladstone et al. fra New England 
Journal of Medicine om atrieflimmer 
hos pasienter med hjerneinfarkt uten 

kjent årsak (kryptogent) (2). Artikkelen 
viser at forlenget kardial monitorering 
gjennom 30-dagers event-triggered 
loop recorder fører til at signifikant 
flere tilfeller av atrieflimmer oppdages 
og nær dobling av antikoagulasjons-
behandling hos pasienter med 
kryptogent hjerneslag over 55 år. 
Samtidig ble det påpekt at det er 
svakheter ved studien vedrørende 
bl.a. forhold som generaliserbarhet 
og at det er behov for videre studier. 

En tredje artikkel som ble trukket 
frem var av Susan M. Smith et al., fra 
Cochrane Database of Systematic 
Review 2014 (3). Artikkelen gjelder 
antibiotika ved akutt bronkitt, og 
finner ikke noen vesentlig forskjell 
mellom pasienter som fikk antibiotika 
og de som ikke fikk det: For å minske 
hoste, måtte  man behandle (Number 
Needed to Treat (NNT) 22 pasienter 
med antibiotika, og for å skape 
bivirkning (Numbers Need to Harm 
(NNH) måtte man behandle fem.

Oppdatering i lungemedisin 
Jess Mandel fra University of 
California i San Diego, holdt foredraget 

om oppdatering i lungemedisin. 

Han pekte bl.a. på at man før 2014 
ikke hadde hatt høykvalitets, rando-
miserte, klinisk kontrollerte studier 
(RCT), som viste behandlingseffekti-
vitet i forhold til idiopatisk pulmonal 
fibrose (IPF), men at man i 2014 for 
første gang hadde to studier som 
viste effekt for to ulike medikamenter. 
 
Den ene artikkelen er skrevet av Luca 
Richeldi et al. i New England Journal 
of Medicine i 2014, og gjaldt effekt 
og sikkerhet ved bruk av Nintedanib 
ved IPF (4), mens den andre artikkelen er 
skrevet av Talmagde E. King Jr. et al. 
i New England Journal of Medicine, 
og gjelder en fase-3-studie vedrørende 
bruk av Pirfenidon hos pasienter 
med IPF (5). Disse studiene tyder på 
at behandling med Nintedanib og 
Pirfenidon må startes tidlig i forløpet 
av sykdommen (FVC over 50 %), og 
at behandling med kortikosteroider 
og andre immunosuppressiva skal 
unngås. I tillegg skal tidlig henvis-
ning for vurdering med tanke på 
lungetransplantasjon fortsette slik 
som tidligere. Samtidig påpekte 

Viktige begivenheter i ACPs 100-årige historie.
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foredragsholder at det er viktig å 
være oppmerksom på at at det er 
uklart om effekten vedvarer utover  
52 uker. Den fulle effekten av over- 
levelse og pasient sentrerte mål er 
fortsatt uklar, og det er uklart hvilke 
av disse medikamentene som er mest 
effekt-ive. Videre er det uklart om det 
er synergi mellom dem, og om bruk 
av medikamentet vil gi pasienter med 
avansert sykdom overlevelsesnytte. 
I tillegg er medikamentene dyre.

Oppdatering i gastroenterologi og 
hepatologi
Disse foredragene ble holdt av 
John I. Allen og David S. Weinberg, 
som er henholdsvis klinikksjef for 
avdeling for fordøyelsessykdommer 
ved Yale og professor og styre-
formann ved medisinsk avdeling 
ved Fox Chase Cancer Center. 
Av viktige artikler fra 2014, trakk de 
bl.a. frem artikkelen til Evan S. Dellon 
et al. fra Clinical Gastroenterology 
and Hepatology om forekomsten 
av eosinofil esofagitt (6), som er en 
tilstand som forårsaker sykdom i øvre 
gastrointestinal tractus hos barn og 
voksne. Studien har kartlagt prevalens, 
og studien tyder på en prevalens 
på 56,7/100.000 personer i USA. 

En annen artikkel fra 2014, som 
ble trukket frem, var artikkelen til 
Douglas  A. Corley et al. fra New 
England Journal of Medicine fra 
2014 om adenom deteksjonsrate 
(ADR) og kolorektal cancer. Studien 
fant at ADR varierer fra 7,4 % til 
52,5 % (7). Foredragsholderne ga 
uttrykk for at leger som gjennom-
fører kolonoskopi, bør måle sin egen 
kvalitet ved å bruke bl.a. ADR. 

Av andre viktige artikler fra 2014 ble 
det vist til Mark W. Russo et al. sin 
artikkel fra Hepatology, som tyder  
på at statin indusert leverskade  
er sjelden og vanligvis selvbegren-
set, og at prospektiv monitorering 
vanligvis ikke synes påkrevd (8).

Andre opplevelser iBoston
Det er ganske hektisk å delta på 
ACP for en som prøver å få med 
seg mest mulig av foredragene, 
som starter klokken 07.00 og varer 
til klokken 17.00. Det tar også tid 
å reise frem og tilbake til kongres-
senteret med buss, og det er et 
stykke å gå mellom de ulike stedene 
der de ulike fordragene holdes.

Det gjelder derfor å beregne seg litt 
tid til å delta på annet. Før konferan-
sen startet var jeg bl.a. på New 
England Aquarium i Boston. Det 
var en flott opplevelse, med bl.a. 
havskilpadder, ulike fiskearter fra hele 
verden og fascinerende sjødrager. 

Dagen før konferansen startet, var 
jeg også på båten ”Eleanor”, der 
den amerikanske frigjøringen fra 
Storbritannia startet i 1773 ved at 
en gruppe amerikanske nybyggere, 
utkledd som mohikanere, kastet teen 
ut i havnebassenget. Det er dette 
som kalles Boston Tea Party. Det var 
interessant å få et innblikk i denne 
viktige delen av USAs historie. 

Dagen før jeg reiste tilbake, var jeg 
også på Bostons fantastiske Museum 
of Fine Arts. Det var så stort at det 
ikke var mulig å rekke å se over alt: 
Det var alt fra smykker fra Numbia, 
gjenstander fra faraoenes tid i gamle 
Egypt, musikkinstrumenter fra ulike 
tidsepoker og verdenshjørner, sølv 
og møbler fra 1700-tallet fra Boston, 
og bilder av en rekke kunstnere fra 
Europa og USA. Jeg prioriterte å se 
på bilder laget av amerikanske kunst-
nere. Det var utrolig mye flott å se.
Det ble også tid til å handle bøker 
på Tufts University Health Scien-
ces Bookstore og en liten ekskur-
sjon til Harvard Medical School i 
løpet av oppholdet. Jeg fikk også 
vært på Boston Symphony Hall, 
der jeg hørte på Maria João Pires 
spille Mozarts 23. pianokonsert og 
Jean-Yves Thibaudet spille Ravels 
flotte pianokonsert i G-dur.

Konklusjon
Å delta på ACP er en stor opp-
levelse. Jeg vil anbefale andre 
indremedisinere i Norge å delta. 
I 2016 arrangeres ACP i Washington, 
og i 2017 blir ACP i San Diego. 
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Bilde av Harvard Medical School.
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Carl Ditlef Jacobsen
 

I 25 år har Carl Ditlef Jacobsen hatt sitt virke ved Sentralsykehuset i Akershus, både som 
seksjonsoverlege ved gastroavdelingen, men også som assisterende avdelingsoverlege for 
hele indremedisin.

Av Stephan Brackmann, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus Universitetssykehus

Jeg husker ham godt som min 
sjef under B-grenutdanningen. 
Vital, fokusert, høflig, med sterke 
meninger, og til tider ganske 
kategoriske standpunkter. Samtidig 
hadde han et stort hjerte for 
pasientene og var veldig opptatt av 
deres ve og vel. Og så kunne han 
plutselig stå i gangen med hjelm, 
blå speilende solbriller, tettsittende 
kroppsdrakt, og sykkel i hånden. 
Det er slik jeg husker han. Og nå 
skulle det bli intervju, 14 år etter 
at han har sluttet på SiA. Jeg var 
svært nysgjerrig og skulle være 
forberedt. Jeg spurte kollegaer 
og surfet på internett. Det første 
som dukket opp ved et Google-
søk var Arnold Schwarzenegger 
med en fet sigar i hånden. Ikke helt 
upassende, tenkte jeg; Jacobsen 
hadde jo kjempet i årevis mot en 
gigant i det norske samfunnet, 
tobakksindustrien – og til slutt 
vunnet. Men det var mye mer å finne; 
Kongens fortjenestemedalje i sølv, 
portretter fra Stavanger Aftenblad 
i anledning 70- og 80-årsjubileum, 
cand.mag. i statsvitenskap 2003 og 
politiske artikler, 93 treff i PubMed, 
og et intervju i Tidsskriftet for Den 
norske legeforening med tittelen 
«Helsegeneraler med felles mål» hvor 
«pekefingermoralens kategoriske 
imperativ: Du skal ikke» ble møtt 
av Peter F. Hjort med et ønske om 
mer humor og forståelse inn i det 
forebyggende helsearbeidet. 
 
Vi avtalte å møte hjemme hos 
ham. En leilighet i et moderne 
boligkompleks på Kolbotn. 

Han kom ned trappen for å møte 
meg. Nå bare ett trinn av gangen, 
med et stort smil og den samme 

vitaliteten jeg husket så godt fra 
før. Øynene smilte også. Heisen sto 
med åpne dører, men vi tok trappen. 
Jeg hadde med blomster til hans 
kone, men hun var ute i noen ærend. 
Hun satte stor pris på dem. Åpen 
kjøkkenløsning og en flott stue med 
ærverdige møbler og et bilde på 
veggen som viste en eldre kvinne. 
Det var noe med det bildet. Jeg 
må spørre ham om det, tenkte jeg. 
Vi satt oss inn i arbeidsværelset. 

Jeg har lyst til å takke fire 
instanser», innledet han.
Og så var vi i gang. 
- Først vil jeg takke for hvordan 
jeg ble mottatt når jeg kom til SiA 
(Sentralsykehusetet i Akershus) 
i 1979. Jeg kom til dekket bord. 
Arne Rosseland var gründer. Han 
hadde bygget opp en fabelaktig 
endoskopiseksjon. Arne og jeg 
gikk godt sammen. Jeg trengte 
mye videreutdannelse innen 
gastroenterologisk endoskopi, og 
han var en stor kapasitet på området, 
bl.a. ERCP og terapeutisk endoskopi. 
Han var en fantastisk person, alltid 
tilstede, bodde like ved sykehuset. 
Og svært dyktig. Vi prøvde å få til en 
felles gastromedisinsk og -kirurgisk 
sengepost. Men det ble stoppet 
av sjefssykepleieren på medisinsk 
avdeling. Jeg prøvde ikke å vandre 
inn i kirurgiens verden for mye, 
kjenne min egen begrensning. Jeg 
drev endel med barneendoskopi. 
Og etter hvert begynte pediaterne 
å interessere seg for det. 

Er det tid for en liten historie? 
Åh Ja, sa jeg, kjør på. 
-Det var en jente som selvskadet 
seg. Hun anså seg som et verdiløst 
menneske. Hun delte et stort Gillette 

barberblad på langs, viklet det inn i 
papir og svelget det. Ble henvist til 
oss. Vi fant barberbladet i duodenum. 
Jeg fisket det opp med en tang og 
dro det med meg gjennom pylorus, 
magesekken og spiserøret.

Men hvordan skulle vi få det forbi 
øvre øvre del og pharynx? Rosseland 
hjalp til med en finger og sammen 
lirket vi barberbladet opp. Det var 
bare minimal med blødning. Hun 
ble observert på kirurgisk avdeling. 
Pass godt på henne, instruerte 
han, men hun fikk tak i et nytt sett 
barberblad og svelget alt sammen. 
«Må hun opereres?» «Nei», sa 
Arne, «vi observerer henne, men 
står klar til å operere hvis vi må». 
Barberbladet kom ut per rektum. 
Hun falt bare litt i Hb. Utrolig hva 
som passerer tarmkanalen. 

De andre jeg vil takke er 
støttespillerne på gamle SiA. Ellen 
Gussiås. «Hun organiserte oss». Hun 
og Arne Rosseland hadde jobbet i 
flere år for å bygge opp gastrolaben. 
Det å være ung indremedisiner, og 
så komme til et sånt sted…, topp 
moderne sengepost, gastrolab 
med røntgenutstyr på to rom, laser 
- det var ikke spart på noen ting. 

Hva brukte dere laser til?
- Vi brukte det for å lage 
passasje gjennom strikturer.

Har du et blinkskudd?
- Det må være fontenen av puss 
og galle som spruter inn i lumen 
ved papillotomi – fantastisk syn.

Hva ellers var du opptatt av?. 
- Undervisningsfunksjonen! Særlig 
to grupper. Unge leger som skulle 

Stephan Brackmann
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videre til gastrofaget, og pleiere. Hver 
fredag hadde vi internundervisning. 
Pasienten er ikke eneste fokus 
i sykehusmedisin. Utvikling av 
nye metoder og undervisning er 
også viktig. Også var jeg med i 
Bivirkningsnemda. Jeg deler ikke 
oppfatningen til Steinar Madsen 
at «alt» skal registreres som en 
bivirkning. Jeg mener feilbehandling, 
altså dosefeil, misforståelser, og 
feil fra pasientens side ikke bør 
registreres sammen med ekte 
bivirkninger til et medikament. 

Husker du noen alvorlige bivirkninger 
som dere plukket opp?  
- Det var unge kvinner som 
plutselig døde med en svær 
tromboemboli, pga. p-piller.

Jeg husker du var svært 
opptatt av IBD-pasientene. 
- Ja, de kalte det menigheten 
min. Pasientene ringte meg ofte. 
Prednisolon var redningen. Særlig 
korte kurer var nyttige. Men jeg 
prøvde å unngå langvarige kurer. 
Vi fikk ansatt en dyktig sykepleier 
som kontaktperson for pasientene 
– det viste seg veldig nyttig.

Hva tror du er årsaken til IBD?
- Det er immunologisk. Crohn 
og ulcerøs kolitt er to forskjellige 
sykdommer. De aller fleste blir 
spontant bedre. Det brenner ut.

Hvem ellers ville du takke?
- Den tredje instans jeg vil takke er 
firmaet Olympus. Det skulle bygges 
opp et universitetsgastrolab, stort 
budsjett, studenter… 
Vi hadde kjempegodt utstyr, og 
Olympus ytet fantastisk service. 

De kom med låneskop med en 
gang det var nødvendig.

Olympus arrangerte også kurs i 
Danmark. Og vi ble en utdannings- 
institusjon, en av de beste i landet.
 
Og så vil jeg takke min familie. 
Som fant seg i at de måtte vente 
på meg. Min kone var sykepleier 
på Rikshospitalet, så hun visste 
hvordan det var i helsevesenet, så 
henne vil jeg takke, og barna. 

Jeg sitter overfor bokreolen, 
og der stå det en del bøker 
om 2. verdenskrigen.

Du er født i 1930. Da har du 
opplevd krigen på nært hold?
- Ja, det har jeg. Vår familie 
opplevde krigen. Vi la oss ofte 
sultne om kvelden. En gang kom 

tyskerne og skulle hente min eldste 
bror. Han var varslet og gjemte 
seg, senere havnet han i Sverige. 
Min far var ingeniørutdannet i 
Tyskland og snakket flytende 
tysk. Det gjorde inntrykk. 

Jeg er tysk. Jeg tenker ofte, det må 
jo vekke uhyggelige følelser i din 
generasjon å møte tyske personer i 
Norge i dag, selv om vi er mye yngre. 
- Det er helt uproblematisk. Tyskland 
har forandret seg kolossalt. Men 
det fantes mange nordmenn som 
forrådte sitt fedreland. Og noen av 
dem var verre enn tyskerne selv. Det 
snakker jeg mye om med min kone.

Jeg kan ikke la være å nevne tobakk: 
du er jo svært kjent for din innsats 
mot røyking.  
- Tobakk har jeg kjempet mot i alle år. 
Det er forbudt etter norsk lov  

Carl Ditlef Jacobsen som ung endoskopør, en assistentlege og sykepleier Live.

Arne Rosseland var gründer. Han hadde bygget opp en 
fabelaktig endoskopiseksjon. Arne og jeg gikk godt sammen. 
Jeg trengte mye videreutdannelse innen gastroenterologisk 
endoskopi, og han var en stor kapasitet på området
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å selge tobakk. Men det finnes noe 
som heter sedvanerett. Hvis noen 
hadde prøvd å starte tobakksalg i 
Norge i dag, hadde det blitt forbudt.

Hvordan startet din 
motstand mot røyking? 
- Faren min sørget for å ødelegge 
lungene sine med røyking. Han 
sluttet som 70-åring. Så hadde jeg 
to brødre, en som fikk dårlige lunger, 
og en fikk tungecancer av røyking.

Det er mye emosjoner 
i røykedebatten. 
- Ja, jeg husker en gang var det 
debatt på P1. Folk skulle ringe inn, 
og min motdebattant var en fra Frp. 
Røykfri arbeidsplass var kampanjen. 
Mange var meget sinte. Juridisk 
hadde jeg mitt på det tørre, men 
en rasende dame skjelte meg ut for 
den dårlige behandlingen som hun 

hadde fått på gynekologisk avdeling. 
Jeg syntes dette var urettferdig, 
for jeg jobbet jo ikke engang der. 
En annen dame ringte deretter for 
å forsvare meg og sa «jeg skulle 
gjerne ønske at 100 leger i Norge 
var som Dem». Senere fikk jeg et 
brev: «Jeg hørte denne damen 
som gjerne skulle ha 100 leger 
som Dem, det er jeg ikke enig i, jeg 
har mer enn nok med den ene!» 

Du fikk mye motstand. Men kan det 
hende at det var måten du opponerte 
på og ikke selve innholdet? 
 
- Ja da….men jeg opplevde mange 
ganger at folk krangler med deg og 
så er de egentlig helt enige. 
 
Peter Hjort har hatt en annen 
tilnærming til helseforebyggende 
arbeid, mer forståelsesfull. 

- Peter Hjort var en veldig bra mann. 
En av de mest kjente medisinerne vi 
hadde. Han var av den milde typen, 
som absolutt så det beste i folk.

Har du noen råd til den yngre 
legegenerasjonen?
- Tenke mer forebyggende, ikke bare 
terapi. Røyking, ernæring, trene, 
bruke kroppen sin, også mentalt. 

På vei ut tenkte jeg at han må jo 
ha gjort ganske mye riktig, så ung 
som han holder seg. Og så husker 
jeg plutselig: jeg glemte å spørre 
om det bildet på veggen… 

Innlegget er tidligere publisert i 
NGF-nytt nr. 1-2015 og trykkes  
med tillatelse.
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C Pradaxa «Boehringer Ingelheim».      Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07
T KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), 
titandioksid (E 171) Indikasjoner: 110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag 
eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 
mg og 110 mg: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.Dosering:  Før dabigatraneteksi-
latbehandling startes, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter ved å beregne ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Forebygging av slag og systemisk embolisme 
hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende 
DVT og LE (DVT/LE): Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter behandling med parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet bør bestemmes individuelt 
etter nøye vurdering av behandlingens nytte veid mot risiko for blødning. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert daglig dose 
anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapamil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende pasienter bør man velge doser-
ing 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), gastritt, 
øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behan-
dlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra 
parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som 
seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager før seponering av dabigatranetek-
silat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. Siden dabigatran kan øke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først etter at Pradaxa har vært seponert i minst 
2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles med dabigatraneteksilat i forbindelse 
med elektrisk eller medikamentell konvertering. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. 
Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Voksne: Anbefalt 
dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. 
Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert 
daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, ki-
nidin eller verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 
mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: 
Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig 
behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet bør utvises. Under 
behandling må nyrefunksjonen følges der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen); ved mild til mod-
erat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18 år (alle indi-
kasjoner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre >75 år (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Nyrefunksjonen bør følges minst 1 gang årlig, eller 
hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak 
av kapselinnholdet alene kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. 
Skade eller tilstander som vurderes å utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere pågående eller nylig oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med høy blødningsrisiko, nylig 
oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakraniell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse malformas-
joner, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært 
heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apixaban osv.), unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbe-
handling eller når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. 
Samtidig behandling med følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjonsbehandling. Forsik-
tighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødv-
endig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger daglig. 
Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funks-
jonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større traumer, bakteriell endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAIDs, 
platehemmere, SSRIs, SNRIs) som signifikant øker risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for 
blødning kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, 
dTT og aPTT kan gi nyttig informasjon, men testene er ikke standardiserte og resultatene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. 
Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt må dabigatran seponeres. Bruk av fibrino-
lytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsentrasjonene av dabigatraneteksi-
lat kan øke ved samtidig bruk av svake til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, kinidin og ticagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75 år. Kirurgi 
og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan være behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når 
behandlingen blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon. Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller epidurale hematomer kan 
forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det kreves hyppig observasjon 
for nevrologiske tegn og symptomer. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger 
begrensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset 
erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin og heparinderivater, (fondaparinuks, desirudin), 
trombolytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dek-
stran og sulfinpyrazon. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller klopidogrelbehandling samtidig med dabi-
gatraneteksilat 110 mg eller 150 mg 2 ganger daglig, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig for NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for 
tegn på blødning. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRIs eller SNRIs. Dabigatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-glykoprotein (P-gp). Samtidig 
administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapamil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og ticagrelor) forventes å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. Forsiktighet må 
utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi) er derfor påkrevet spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin og drone-
daron er kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Samtidig bruk av 
P-gp-induktorer som rifampicin, johannesurt (prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke 
undersøkt og samtidig behandling anbefales ikke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er begrenset mengde data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. 
Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Det foreligger ikke kliniske data på 
effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. Fertilitet: Ingen tilgjengelige humane data. Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos ca. 
14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,5% av pasienter med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% av 
pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i 
kliniske studier. Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonst-
ester. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, redusert hematokrit. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme, rektal blødning, blødning fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: 
Hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: 
Hemartrose. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, dysfagi. Hjerte/kar: Blødning. Immun-
systemet: Utslett, pruritus, anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, 
blodig væsking, blødning ved innsnittstedet, anemi postoperativt, sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne 
med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme. Hud: Hudblødning. Luftveier: 
Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning, blødning fra 
hemoroider, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. 
Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Redusert 
hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, 
blødning ved innstikk av kateter, blødning ved sår, blødning ved innsnittstedet. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointesti-
nale: Gastrointestinal blødning, dyspepsi, rektal blødning. Hud: Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. 
Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, kvalme, blødning fra hemoroider, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødn-
ing. Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT eller ASAT, økte leverenzymer. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-
skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved sår. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Dysfagi. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urti-
caria. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, blødning ved innsnittstedet. Ukjent: Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, redusert hematokrit. 
Immunsystemet: Bronkospasme. Lever/galle: Hyperbilirubinemi.Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomp-
likasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og blodtransfusjon bør vurderes. 
Aktivert protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), rekombinant faktor VIIa eller konsentrat av koagulasjonsfaktorene II, IX og X kan også overveies, men data vedrørende klinisk nytte er svært begren-
set. Koagulasjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte reverserende faktorene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blod-
platekonsentrat også overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren. Se Giftin-
formasjonens anbefalinger B01A E07.  Egenskaper:  Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, direkte trombinhemmer. Virkningsmekanisme: Dabigatraneteksilat er et småmolekylært prodrug uten 
farmakologisk aktivitet, som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromber. Dabigatran hemmer fritt 
trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av dabigatran og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran forlenger TT, ECT og aPTT. 
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for dabigatran ca. 6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn plasmakonsentrasjonstidskurve uten høye 
topper. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 6 timer etter administrering i postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjon forekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabi-
gatranabsorpsjonen rask og maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til maks. plasmakonsentrasjon med 2 timer. Den orale 
biotilgjengeligheten kan øke med 75% hvis kapselinnholdet inntas alene uten kapselskallet. Proteinbinding: 34-35%. Fordeling: Distribusjonsvolum: 60-70 liter. Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av 
dabigatran viser et bieksponentielt fall med gjennomsnittlig terminal halveringstid på 11 timer hos friske, eldre pasienter, og ca. 12-14 timer etter multiple doser. Halveringstiden er doseuavhengig og forlenget 
ved nedsatt nyrefunksjon. Metabolisme: Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Spor av andre metabolitter er påvist. Utskillelse: Dabigatran elimineres hovedsakelig i uforandret 
form i urinen. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk. (endose) kr 160,50. 60 stk. (endose) kr 750,40. 110 mg: 10 
stk. (endose) kr 160,50. 60 stk. (endose) kr 750,40. 150 mg: 60 stk. (endose) kr 750,40. Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeas-
sosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m. 75 år, hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II), diabetes, hypertensjon. Refusjonskoder: 
ICPC K78, ICD I48. Vilkår: Ingen. Primærforebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Refusjon-
skoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal benyttes i mindre enn 3 måneder. Refusjonsberettiget bruk: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter Refusjonskoder: ICPC: K93: Lungeemboli K94: Dyp venetrombose ICD: I26: Lungeemboli I80: Flebitt og tromboflebitt I82: Annen em-
boli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesielle.Sist endret: 25.08.2014.
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‡ Sikkerhetsinformasjon: Som med andre antitrombotiske midler bør PRADAXA brukes med forsiktighet hos pasienter med økt blødnings-risiko. Alle pasienter med økt blødningsrisiko 
bør vurderes behandlet med redusert dose. Før oppstart: Nyrefunksjon må undersøkes for å utelukke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs CrCl<30 ml/min). Bytte fra 
warfarin til PRADAXA: Warfarin seponeres og PRADAXA tas når INR<2,0. Kontraindikasjoner: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl<30 ml/min). Samtidig behandling med 
systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjertekla�er som krever antikoagulasjon. For utfyllende informasjon om sikker bruk av PRADAXA, se 
forskrivningsveileder på pradaxa.no

Referanser: 1. Graham DJ, Reichman ME, Wernecke M et al. Cardiovascular, Bleeding, and Mortality Risks in Elderly Medicare Patients Treated with Dabigatran or Warfarin for 
Non-Valvular Atrial Fibrillation. Circulation published online October 30, 2014. 2. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm396470.htm (Aktiv link testet 13. April 2015) 3. Connolly SJ, 
Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial �brillation. N Engl J Med 2009; 361:1139–1151. 4. PRADAXA preparatomtale (SPC) 18.12.14. * Food and 
Drug Administration. ** Ved behandling av akutt venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) er PRADAXA (150 mg 2xdgl) initiert etter behandling av parenteralt antikoagulantium i 
minst 5 dager. PRADAXA 110 mg 2xdgl er anbefalt for pasienter ≥80 år og pasienter som står på verapamil. Bør vurderes for pasienter ≥75 år med minst en risikofaktor for blødning og 
pasienter med økt blødningsrisiko.
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