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Exforge HCT «Novartis»

Kalsiumantagonist, angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.
ATC-nr.: C09D X01
TABLETTER, ﬁlmdrasjerte 5 mg/160 mg/12,5 mg, 10 mg/160 mg/12,5 mg, 5 mg/160 mg/25 mg, 10 mg/160 mg/25 mg og 10 mg/320
mg/25 mg: Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, 5 mg, 10 mg og 10 mg, valsartan 160 mg, resp. 160
mg, 160 mg, 160 mg og 320 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg, 25 mg, 25 mg og 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/160 mg/12,5
mg: Titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg/12,5 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg/160 mg/25 mg: Gult jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg/25 mg og 10 mg/320 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av essensiell
hypertensjon som substitusjonsterapi hos voksne pasienter som er tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen amlodipin,
valsartan og hydroklortiazid, tatt som enten tre enkeltmedikamenter eller som et dobbeltmedikament og et enkeltmedikament. Dosering: 1
tablett daglig. Før bytte til Exforge HCT bør pasienten kontrolleres på faste doser av enkeltsubstansene tatt til samme tid. Dosen av Exforge
HCT bør baseres på dosene av de enkelte virkestoffene i kombinasjonen ved tidspunktet for bytte. Høyeste anbefalte dose av Exforge HCT
er 10 mg/320 mg/25 mg. Eldre ≥65 år: Forsiktighet, inkl. hyppigere blodtrykksmonitorering er anbefalt, spesielt ved høyeste dose. Nedsatt
nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner.
Exforge HCT kan tas med eller uten mat. Tablettene bør svelges hele med litt vann, til samme tid på dagen og fortrinnsvis om morgenen.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffene, andre sulfonamider, dihydropyridinderivater, eller noen av hjelpestoffene. Graviditet
i 2. og 3. trimester. Nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose eller kolestase. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), anuri
og dialysepasienter. Refraktær hypokalemi, hyponatremi, hyperkalsemi og symptomatisk hyperurikemi. Forsiktighetsregler: Symptomatisk
hypotensjon kan forekomme ved aktivert renin-angiotensinsystem (f.eks. ved væske- og/eller saltmangel som behandles med høye doser
diuretika). Denne tilstanden bør korrigeres før administrering, ev. bør nøye medisinsk oppfølging foretas ved behandlingsstart. Ved uttalt
hypotensjon bør pasienten plasseres i liggende stilling. Hvis nødvendig, gis en intravenøs infusjon med vanlig saltvann. Behandlingen kan
gjenopptas så snart blodtrykket er stabilisert. Regelmessig kontroll av serumelektrolytter og spesielt kalium, bør utføres med passende
intervaller, særlig ved andre risikofaktorer for elektrolyttforstyrrelser som nedsatt nyrefunksjon, behandling med andre legemidler eller
tidligere elektrolyttforstyrrelser. Tiazidbehandling er assosiert med hyponatremi og hypokloremisk alkalose. Regelmessig kontroll av
kaliumnivå, kreatinin og urinsyre anbefales ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet må utvises ved hjertesvikt og koronar hjertesykdom,
spesielt ved høyeste dose. Særskilt forsiktighet må utvises ved aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertroﬁsk kardiomyopati. Ikke
anbefalt ved primær hyperaldosteronisme. Systemisk lupus erythematosus kan forverres eller aktiveres av tiazider. Tiazider kan påvirke
glukosetoleransen og øke serumnivået av kolesterol, triglyserider og urinsyre. Tiazider kan redusere utskillelsen av kalsium i urinen og
forårsake intermitterende og svak økning av serumkalsiumnivå. Uttalt hyperkalsemi kan være tegn på skjult hyperparathyreoidisme. Tiazider
bør seponeres før det utføres tester av parathyreoideafunksjonen. Behandlingen bør avbrytes dersom det oppstår fotosensibiliseringsreaksjoner
i forbindelse med behandlingen. Dersom det er nødvendig å reintrodusere diuretikumet, anbefales beskyttelse av hud som eksponeres for sol/
kunstige UVA-stråler. Forsiktighet bør utvises ved tidligere overfølsomhetsreaksjoner for andre angiotensin II-reseptorantagonister.
Overfølsomhetsreaksjoner for hydroklortiazid er mer sannsynlig hos pasienter med allergi og astma. Ved kjøring eller bruk av maskiner bør
det tas hensyn til at svimmelhet eller tretthet kan oppstå. Interaksjoner: Preparatet kan øke den hypotensive effekten av andre
antihypertensiver. Amlodipin: CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) kan øke plasmakonsentrasjonen av amlodipin.
CYP 3A4-indusere (f.eks. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon, rifampicin, johannesurt) kan føre til nedsatt
plasmakonsentrasjon av amlodipin. Klinisk monitorering er indisert og dosejustering av amlodipin kan være nødvendig. Valsartan: Samtidig
bruk av kaliumsparende diuretika, kalsiumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler som kan øke kaliumnivået
anbefales ikke. Hydroklortiazid: Ved samtidig bruk av alkohol, anestesimidler og sedativa kan potensering av ortostatisk hypotensjon
forekomme. Hydroklortiazid kan øke risikoen for bivirkninger som skyldes amantadin. Antikolinerge legemidler (f.eks. atropin, biperiden)
kan øke biotilgjengeligheten av tiaziddiuretika. Dosejustering av insulin eller orale antidiabetika kan være nødvendig. Metformin bør brukes
med forsiktighet. Hyperglykemisk effekt av betablokkere og diazoksid kan økes av tiazider. Samtidig bruk av karbamazepin kan føre til
hyponatremi, og pasienten bør informeres om muligheten for hyponatremi og følges opp deretter. Absorpsjonen av hydroklortiazid reduseres
av kolestyramin og andre anionbyttende resiner. Samtidig behandling med ciklosporin kan øke risikoen for hyperurikemi og
urinsyregiktlignende komplikasjoner. Tiazider kan redusere renalutskillelse av cytotoksiske legemidler (f.eks. cyklofosfamid, metotreksat) og
potensere deres myelosuppressive effekter. Bivirkninger som tiazidindusert hypokalemi eller hypomagnesemi kan oppstå og kan føre til
digitalisinduserte hjertearytmier. Ved diuretikaindusert dehydrering er det økt risiko for akutt nyresvikt, spesielt ved høye doser av
jodpreparater. Pasienten bør rehydreres før bruk. Hypokalemisk effekt av hydroklortiazid kan økes av kaliuretiske diuretika, kortikosteroider,
laksantia, adrenokortikotropt hormon (ACTH), amfotericin, karbenoksolon, penicillin G og salisylsyrederivater, og kontroll av kaliumnivået
anbefales ved samtidig bruk. Dosejustering av urikosuriske legemidler kan være nødvendig da hydroklortiazid kan øke serumnivået av
urinsyre. Økt dosering av probenecid eller sulﬁnpyrazon kan være nødvendig. Samtidig behandling med tiazider kan øke insidensen av
overfølsomhetsreaksjoner for allopurinol. Enkelttilfeller av hemolytisk anemi er rapportert ved samtidig bruk av metyldopa. Tiazider
potenserer effekten av kurarederivater. Effekten av pressoraminer kan reduseres. Administrering av tiazider sammen med vitamin D eller
kalsiumsalter kan potensere økningen av serumkalsium. Valsartan og hydroklortiazid: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjon og
toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av ACE-hemmere og tiazider. Kombinasjonen anbefales ikke. NSAIDs kan svekke den
antihypertensive effekten av både angiotensin-II-reseptorantagonister og hydroklortiazid når det gis samtidig. Samtidig bruk av Exforge HCT
og NSAIDs kan føre til forverring av nyrefunksjonen og økning i serumkalium. Kontroll av nyrefunksjonen samt tilstrekkelig hydrering
anbefales ved behandlingsstart. Regelmessig monitorering av serumkalium og EKG anbefales når hydroklortiazid administreres sammen
med legemidler som påvirkes av forstyrrelser i serumkalium (f.eks. digitalisglykosider, antiarytmika) og følgende legemidler som induserer
«torsades de pointes»: Antiarytmika klasse IA (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid), antiarytmika klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol,
dofetilid, ibutilid), enkelte antipsykotika (f.eks. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, triﬂuoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid,
amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, metadon), andre (f.eks. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin,

ketanserin, mizolastin, pentamidin, moksiﬂoksacin, terfenadin, vinkamin i.v.). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i
placenta: Anbefales ikke i 1. trimester. Eksponering for angiotensin II-reseptorantagonister i 2. og 3. trimester kan medføre føtotoksisitet
(nedsatt nyrefunksjon, oligohydramnion og forsinket bendannelse i skallen) og neonatal toksisitet (nyresvikt, hypotensjon og hyperkalemi).
Dersom graviditet konstateres, bør preparatet seponeres umiddelbart og alternativ behandling vurderes. Fosterets kranium og nyrefunksjon
bør kontrolleres med ultralyd dersom fosteret er eksponert i 2. eller 3. trimester. Spedbarn eksponert for angiotensin II-reseptorantagonister in
utero bør observeres nøye for hypotensjon. Hydroklortiazid passerer placenta. Overgang i morsmelk: Hydroklortiazid utskilles i morsmelk.
Anbefales ikke under amming. Alternativ behandling med bedre etablert sikkerhetsproﬁl ved amming er å foretrekke, spesielt ved amming
av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi. Hjerte/kar: Hypotensjon.
Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Øvrige: Tretthet, ødem.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Brekninger, diare, dårlig ånde, kvalme, mageubehag inkl. smerter i øvre del av
magen, munntørrhet. Hjerte/kar: Flebitt, tromboﬂebitt, ortostatisk hypotensjon, takykardi. Hud: Hyperhidrose, kløe. Kjønnsorganer/bryst:
Erektil dysfunksjon. Luftveier: Dyspné, halsirritasjon, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Leddhevelse, muskelkrampe, muskelsvakhet, myalgi,
ryggsmerte, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Anstrengelsesutløst og postural svimmelhet, endret smakssans, letargi, nevropati, inkl.
perifer nevropati, parestesi, somnolens, synkope, unormal koordinasjon. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, forhøyet serumkreatinin. Psykiske:
Insomni, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, hyperkalsemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hyponatremi. Undersøkelser:
Forhøyet urea, redusert serumkalium, vektøkning, økt urinsyre i blod. Øre: Vertigo. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Asteni, gangforstyrrelser,
ikke-kardiale brystsmerter, ubehag inkl. sykdomsfølelse. Se for øvrig Felleskatalogtekstene for preparater med innhold av kun amlodipin,
valsartan og hydroklortiazid. Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring. Symptomer: Uttalt hypotensjon med svimmelhet kan oppstå ved
overdosering med valsartan. Overdosering med amlodipin kan gi uttalt perifer vasodilatasjon og muligens reﬂekstakykardi. Markert og
potensielt forlenget systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall, er rapportert. Overdosering med hydroklortiazid er assosiert med
elektrolyttmangel (hypokalemi, hypokloremi) og hypovolemi. Symptomer er kvalme, søvnighet, muskelkramper og/eller forverrelse av
arytmier som er knyttet til samtidig bruk av digitalisglykosider eller visse antiarytmika. Behandling: Klinisk signiﬁkant hypotensjon krever
aktive kardiovaskulære støttetiltak, inkl. hyppig kontroll av hjerte- og lungefunksjonen, heving av ekstremiteter og fokus på sirkulerende
blodvolum og urinproduksjon. En vasokonstriktor kan være nyttig, ev. kan kalsiumglukonat i.v. reversere effekter av kalsiumkanalblokade.
Brekninger eller magetømming kan vurderes igangsatt dersom inntaket er skjedd nylig. Inntak av aktivt kull umiddelbart eller inntil 2
timer etter inntak. Det er ikke sannsynlig at amlodipin og valsartan fjernes ved hemodialyse. I hvilken grad hydroklortiazid fjernes med
hemodialyse er ikke etablert. Se Giftinformasjonens anbefalinger for amlodipin C08C A01, valsartan C09C A03 og hydroklortiazid
C03A A03. Egenskaper: Klassiﬁsering: Angiotensin II-reseptorantagonist kombinert med dihydropyridinderivat og tiaziddiuretikum.
Virkningsmekanisme: Kombinerer 3 antihypertensive komponenter med komplementære mekanismer for blodtrykkskontroll.
Kombinasjonen gir additiv antihypertensiv effekt. Amlodipin hemmer transmembran innstrømming av Ca2+-ioner i hjertemuskulatur og
vaskulær glatt muskulatur. Amlodipin har direkte avslappende effekt på vaskulær glatt muskulatur og gir nedsatt perifer vaskulær motstand
og senket blodtrykk. Valsartan bindes selektivt til AT1-reseptorer, som er ansvarlig for de kjente effektene av angiotensin II. Valsartan
reduserer blodtrykk uten å påvirke hjertefrekvensen. Antihypertensiv effekt vedvarer i >24 timer etter administrering. Hydroklortiazid
virker primært i distale tubuli og påvirker mekanismene for reabsorpsjon av elektrolytter: Direkte, ved å øke utskillelsen av natrium og
klorid slik at de skilles ut i tilnærmet samme omfang, og indirekte ved diurese slik at plasmavolumet reduseres, med påfølgende økning i
plasmareninaktivitet, økt aldosteronsekresjon, økt kaliumtap via urin og reduksjon av serumkalium. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon:
Amlodipin: 6-8 timer. Valsartan: 3 timer. Hydroklortiazid: 2 timer. Proteinbinding: Amlodipin: 97,5%. Valsartan: 94-97%. Hydroklortiazid:
40-70%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Amlodipin: Ca. 21 liter/kg. Valsartan: Ca. 17 liter/kg. Hydroklortiazid: 4-8 liter/kg. Halveringstid:
Amlodipin: 30-50 timer. Valsartan: 6 timer. Hydroklortiazid: 6-15 timer. Metabolisme: Amlodipin metaboliseres i utstrakt grad (ca. 90%) til
inaktive metabolitter i lever. Valsartan metaboliseres ikke i stor grad. Hydroklortiazid elimineres uforandret. Utskillelse: Amlodipin: 10%
uforandret, 60% som metabolitter i urin. Valsartan: Primært i feces (83%) og urin (13%), hovedsakelig uforandret. Hydroklortiazid: >95%
uforandret i urin. Pakninger og priser: 5 mg/160 mg/12,5 mg: 28 stk. (blister) kr 298,30. 98 stk. (blister) kr 956,50. 10 mg/160 mg/12,5
mg: 28 stk. (blister) kr 305,90. 98 stk. (blister) kr 983,20. 5 mg/160 mg/25 mg: 98 stk. (blister) kr 956,50. 10 mg/160 mg/25 mg: 98 stk.
(blister) kr 983,20. 10 mg/320 mg/25 mg: 28 stk. (blister) kr 361,20. Refusjon: C09D X01 Valsartan, amlodipin og hydroklortiazid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av essensiell hypertensjon som substitusjonsterapi hos pasienter som er tilstrekkelig
blodtrykkskontrollert med kombinasjonen amlodipin, valsartan og hydroklortiazid (HCT).
Refusjonskode:ICPC
Vilkår nr
ICD
Vilkår nr
K86 Hypertensjon ukomplisert
178
I10 Essensiell (primær) hypertensjon
178
K87 Hypertensjon med komplikasjoner 178
I11
Hypertensiv hjertesykdom
178
I12 Hypertensiv nyresykdom
178
I13 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom 178
I15 Sekundær hypertensjon
178
Vilkår:178 -Ved behandling for høyt blodtrykk skal foretrukne legemidler (iht. liste*) benyttes. -Andre legemidler refunderes kun
hvis pasienten ikke oppnår tilfredsstillende blodtrykkssenkende effekt, får uakseptable bivirkninger eller interaksjonsproblemer ved
bruk av foretrukne legemidler. -Foretrukket ACE-hemmer eller ARB skal være forsøkt. Gjelder ved: -Oppstart av blodtrykkssenkende
behandling fra 1.1.2010. -Bytte til eller tillegg av nytt legemiddel hos pasienter som har startet blodtrykkssenkende behandling før
1.1.2010. * -bendroﬂumetiazid, hydroklortiazid, og kombinasjoner med kalium eller kaliumsparere -propranolol, metoprolol, atenolol,
bisoprolol, karvedilol, og kombinasjoner med hydroklortiazid -amlodipin, felodipin, verapamil -kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril, og
kombinasjoner med hydroklortiazid -losartan og kombinasjoner med hydroklortiazid.
Sist endret: 02.03.2010
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Indremedisineren er et fagtidsskrift rettet mot
norske leger som arbeider innen fagomådet
indremedisin, med dets ulike grenretninger.
Indremedisineren sendes ut til alle
medlemmer av norsk indremedisinsk
forening (Nif), som for tiden er ca 1750,
samt til andre med interesse for faget, som
sykehusavdelinger, medisinske læresteder,
forskningsmiljøer og legemiddelfirmaer.
Indremedisineren tar primært sikte på å
presentere relevant faglig og fagpolitisk stoff
fra norske miljøer, samt noe internasjonalt rettet
stoff av allmen interesse. Vi ønsker å legge til
rette for at terskel og takhøyde gir rom for en
allment engasjert indremedisiner å ytre seg.
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Redaktørens spalte

En sommer er over
Jeg håper dere alle har hatt en fin og velfortjent
sommerferie og er klare for høstens utfordringer. Det siste innebærer også en
oppfordring til landets indremedisinere
og andre lesere om å sende inn bidrag til
vårt blad.

Det er snart to år siden vi startet arbeidet med første nummer av ”Indremedisineren”.
Redaksjonen gjennomfører korrekturlesing og vurdering av manuskriptene, og vi ønsker
på sikt å kvalitetssikre denne oppgaven ytterligere. Våre forsøk på å få knyttet til oss flere
redaksjonsmedarbeidere har så langt dessverre ikke gitt resultater, men de fleste innsendte bidrag er
heldigvis velskrevne og trenger ikke mye endring.
Redaksjonen ønsker stor faglig bredde med bidrag fra ”hele indremedisinen”, fagets grenspesialiteter
og fra andre nærliggende fagområder. God geografisk spredning på innleggene, både fra sykehus og
praksis, er et mål.
Bladet trenger annonsetilgang for å klare seg økonomisk. Mange av dere har kontakter med
medisin- og utstyrsprodusenter. Redaksjonen vil be dere om drahjelp i denne sammenheng.
Det er også ønskelig at dere benytter bladet til å presentere sammendrag av vitenskapelige arbeider,
doktorgrader, referat fra studiereiser etc. Mange av dere har også skrevet bøker som kan være
interessante å synliggjøre for ”Indremedisinerens” lesere, og forlagene knytter gjerne annonser til
slike presentasjoner. Det som redaksjonen ikke kjenner til, får vi heller ikke presentert.
Bladet eies som dere vet av Norsk indremedisinsk forening. Det er naturlig at fagpolitiske og andre
problemstillinger diskuteres i et egnet forum i hvert blad. Vi er ikke kommet langt på dette området,
men vi er åpne for forslag om hvordan en slik spalte bør se ut.
”Indremedisineren” er først og fremst et fagblad, og vi tror at leserne hovedsakelig ønsker
oversiktsartikler. Dersom mer vitenskapelige arbeider ønskes presentert, så er dette selvsagt også
mulig, men fagfellevurdering av slike publikasjoner kan vi foreløpig ikke tilby.
Redaktørene har gjort flere forsøk på å overtale praktiserende indremedisinere til å bidra med stoff til
bladet, men dette har vært vanskelig så langt. Vi kan bare gjenta oppfordringen!
Jeg leste lederen til redaktøren i siste nummer av ”Tidsskrift for den norske legeforening”.
Hun beskriver sin opplevelse som tilhører på et av møtene i Oslo angående den nye sykehusorganiseringen. Mange av oss har håp om at leger som går inn i administrative stillinger taler
kjernevirksomhetens sak, men som kjent fanger ofte bordet. Hvem skal stille spørsmål ved
nødvendigheten av å bruke så mye arbeidstid på rapporter, økonomi, møter, endringssystemer etc.
som vi gjør i dag, dersom ikke legene gjør det?
Med beste hilsen og god høst!
Med vennlig hilsen

Svein Ødegaard
Redaktør
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Høsthilsen fra Telemark!
Høsten med kalde, klare morgener og skarpere luft.
Sprakende høstfarger og bugnende frukttrær!
Nå er det tid for soppturer, jakt og innhøsting
på alle måter. Kveldene blir mørkere og dagene
kortere. Vi kan ta med tekoppen, pleddet og en
god bok foran peisen og kose oss! Det bladet
du holder i hendene egner seg definitivt for
trivelig lesing.

Høsten er tid for Høstmøtet i Norsk indremedisinsk forening, også i år med et spennende program.
Hovedtema er om de akuttmedisinske utfordringer indremedisinere håndterer. Det er også nytt fra
grenforeningene, og en seanse med tverrfaglige kasuistikker. Sett av tid til to spennende dager med
faglig oppdatering og muligheter for å treffe nye og gamle kolleger. Forsøk gjerne å inspirere en av
kollegene til å stille opp med en kasuistikk.
Akuttmedisinske utfordringer er en del av indremedisinen. Både 50-åringen med akutt hjerteinfarkt,
90-åringen med rask atrieflimmer og ungdommen med nyoppstått diabetes krever rask og riktig
behandling. Turnusleger og LIS-leger i utdanningsstillinger skal lære seg å kjenne igjen viktige
symptomer og sykdomsbilder, samtidig som behandling startes uten forsinkelser. Overleger med
et langt yrkesliv og lang erfaring er sjelden i akuttmottaket, ofte er våre mest erfarne kolleger
fritatt for tilstedevakt på ubekvemme tider. Redusert vaktbelastning er en riktig og viktig del av
seniorpolitikk og kollegialitet, og slike ordninger ser ut til å øke for hvert år. Det er de mer uerfarne
som har primærvakt i mottak de fleste steder. Det stiller selvsagt krav til opplæring, systemer, rutiner,
retningslinjer og øvelse i akuttmedisinske oppgaver. Indremedisineren og anestesilegen bør kanskje i
større grad være tilstede i akuttmottakene Norge rundt?
Som leder av Norsk indremedisinsk forening kan man bli invitert inn i ”departementale prosesser”.
Sykemeldere skal utrustes med bedre veiledere og opplæring for å sykemelde riktigere. Mye tyder på
at langvarig sykemelding i seg selv gir helseproblemer. Jobbkonflikter og vonde rygger, depresjoner
og arbeidsledighet kan forverres med velmente sykemeldinger. Leger kan dekke over manglende
tilrettelegging eller hindre reorientering til andre løsninger ved å skrive ut langvarige sykemeldinger.
Sykemelding for sykdom er et gode når sykdom hindrer arbeid. Norge har gode ordninger som
skjermer mot økonomisk tap ved sykdom, men også ordninger som gjør sykdom mer lønnsomt enn
arbeid. Det vil si – på kort sikt. Langvarig sykemelding er assosiert med tap av fast arbeid, overgang
til ulike trygdeytelser, fall i sosioøkonomisk status og redusert sosial deltakelse. På lang sikt er det
derfor viktig å hindre sykemeldinger, og å forsøke å finne den såkalte restarbeidsevnen man kan gå
på jobben med. Det er ikke legene som styrer dette samspillet, det er arbeidsgiver og arbeidstaker
som har hovedrollene! Så når det kommer en ny sending med veiledere og opplæringsprogram så
håper jeg dere kan sende en vennlig tanke til deres trofaste utsendte leder – som gjør så godt hun
kan!
Vennlig høsthilsen fra Hanne Thürmer – ser dere på høstmøtet!

Hanne Thürmer
Leder Norsk indremedisinsk forening
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Høstens artikler
Artiklene i denne utgaven av Indremedisineren tar for seg temaer både innenfor den
etablerte indremedisinen og indremedisinske temaer sett litt utenfra det tradisjonelle
kliniske miljøet.
Knut Gjesdal og Torkel Steen går i sin artikkel
gjennom de siste retningslinjene for vurdering og oppfølging etter synkope. Synkope
defineres som sviktende cerebral sirkulasjon,
og epileptiforme anfall og funksjonelle anfall
regnes derfor ikke som synkope. Rent anamnestisk kan man skille ut synkope hos de
fleste bevisstløse, og slik redusere betydelig
på utredninger som CT caput og EEG ved
synkope.
Pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser
har ofte underbehandlede indremedisinsk
relaterte problemstillinger i følge Erik
Johnsen og Ketil Ødegaard. Eksempelvis
vises til undersøkelser der schizofrene har
20% kortere levetid, og at kardiovaskulær
sykdom er hovedårsaken til tidlig død.
Sosiale og livsstilsrelaterte problemer, samt
medikamenter med ugunstige metabolske
bivirkninger trekkes frem som underliggende
faktorer i dette bildet.

Det er gjerne lettere å starte behandling
av dødssyke pasienter enn å avslutte eller
la være med slik behandling. Hans Petter
Aarseth tar i sin artikkel for seg Helsedirektoratets (og Legeforeningens) siste
veileder om ”Beslutninger om ikke å
behandle”. Hensikten med veilederen er å
skape forståelse for at det kan være god
medisinsk praksis å ikke starte eller å avslutte behandling. Veilederen gir også praktiske råd knyttet til de prosesser man bør/må
ha for å få frem et godt beslutningsgrunnlag.
Finn Edler von Eyben har i et prosjekt fulgt
opp 137 type-2 diabetikere ved St Olavs
Hospital, Orkdal sjukehus i gjennomsnittlig
ett drøyt år. Hovedtrekkene i oppfølgingen er
økt pasientundervisning, oppfordring til
bedre livsstil og økt medikamentell behandling. Status hva angår lipider, blodtrykk,
HbA1c og antall hypoglykemiepisoder ble
alle bedret i oppfølgingstiden.

få unntak. Forhøyede IgA-antistoffer mot
vevstransglutaminase (tTg) støtter diagnosen
cøliaki, men ansees ikke diagnostisk uten
totteatrofi etter nåværende retningslinjer.
Spesifikt nevnes diagnostiske problemer
med normalt nivå av tTG, flekkvise totteforandringer og normal tarm.
Vi takker bidragsyterne for varierte og
interessante artikler
Med vennlig hilsen
Stephen Hewitt,
ass. redaktør

Knut Lundin går i sin oversiktsartikkel gjennom glutenintoleranse og cøliaki. T-cellerespons gir betennelse i tarmen mot gluten.
Og det er bare HLA-DQ2 eller HLA-DQ8
positive som utvikler cøliaki, med meget

DPP-4 hemmer og metformin i en tablett
Når metformin ikke er nok

Eucreas Novartis

Antidiabetikum.
ATC-nr.: A10B D08
TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/850 mg og 50 mg/1000 mg: Hver tablett inneh.:Vildagliptin 50 mg, resp. 50 mg, metforminhydroklorid 850 mg (tilsv. metformin 660 mg), resp. 1000 mg (tilsv. metformin 780 mg), hjelpestoffer. Fargestoffer:
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos pasienter med utilstrekkelig glykemisk kontroll til tross for maks. tolererbar peroral dose av metformin monoterapi, eller til pasienter som
allerede får kombinasjonsbehandling med vildagliptin og metformin som separate tabletter. Dosering: Voksne: Basert på gjeldende metformindose innledes behandlingen med 1 tablett 50 mg/850 mg 2 ganger daglig eller 1 tablett 50 mg/1000
mg 2 ganger daglig, tatt morgen og kveld. Anbefalt daglig dose er vildagliptin 100 mg + metforminhydroklorid 2000 mg. Pasienter som får vildagliptin og metformin som separate tabletter kan bytte til Eucreas med tilsvarende dose av hver
komponent. Doser >100 mg vildagliptin anbefales ikke. Gastrointestinale symptomer assosiert med metformin kan reduseres ved å ta tablettene sammen med eller umiddelbart etter mat. Eldre >65 år: Nyrefunksjonen bør kontrolleres
regelmessig. Preparatet anbefales ikke til pasienter >75 år pga. begrenset erfaring. Barn <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert. Nedsatt nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt leverfunksjon: Bør ikke brukes av pasienter med
nedsatt leverfunksjon, inkl. de med ALAT eller ASAT >3 × øvre normalgrense ved behandlingsstart. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Diabetisk ketoacidose eller diabetisk prekoma. Nyresvikt eller nedsatt
nyrefunksjon, definert som ClCR <60 ml/minutt. Akutte tilstander som potensielt kan endre nyrefunksjonen, slik som dehydrering, alvorlig infeksjon, sjokk, i.v. bruk av jodholdige kontrastmidler. Akutt eller kronisk sykdom som kan forårsake
hypoksi i vev, slik som hjerte- eller respirasjonssvikt, nylig gjennomgått hjerteinfarkt og sjokk. Nedsatt leverfunksjon. Akutt alkoholforgiftning, alkoholisme. Amming. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved diabetes type 1. Laktacidose kan
forekomme i svært sjeldne tilfeller pga. metforminakkumulering og oppstår primært ved signifikant nyresvikt. Forekomst av laktacidose kan og bør reduseres ved å samtidig vurdere andre risikofaktorer (f.eks. dårlig kontrollert diabetes, ketose,
langvarig faste, overdrevet alkoholinntak, nedsatt leverfunksjon og enhver tilstand assosiert med hypoksi). Serumkreatinin bør monitoreres regelmessig: Minst 1 gang pr. år ved normal nyrefunksjon, og minst 2-4 ganger pr. år ved serumkreatininnivå
i øvre del av normalområdet og hos eldre. Særlig forsiktighet i situasjoner der nyrefunksjonen kan reduseres, f.eks. ved oppstart av behandling med antihypertensiver, diuretika eller NSAIDs. Sjeldne tilfeller av leverdysfunksjon (inkl. hepatitt) er
rapportert. I disse tilfellene er pasientene vanligvis asymptomatiske og uten klinisk sekvele, og leververdiene normaliseres etter seponering. Leverfunksjonstester bør utføres før behandlingsstart, hver 3. måned i løpet av 1. behandlingsår og
deretter periodisk. Ved utvikling av forhøyet transaminasenivå bør en ny bekreftende leverfunksjonstest uføres, deretter bør pasienten følges opp med hyppige tester til verdiene er normale igjen. Dersom det observeres en vedvarende økning
av ASAT og ALAT på >3 × øvre normalgrense, bør behandlingen seponeres.Ved gulsott eller andre tegn på leverskade bør behandlingen avbrytes. Behandlingen bør ikke gjenopptas når lever-funksjonstestene er normale. Diabetespasientene
bør undersøkes med tanke på hudlesjoner i forbindelse med rutinemessig oppfølging. Behandling bør seponeres 48 timer før elektiv kirurgi med generell anestesi, og bør ikke gjenopptas før tidligst 48 timer etter inngrepet. Pasienter som
opplever svimmelhet bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: Vildagliptin er verken et substrat for CYP 450 eller en hemmer/induser av disse og har derfor lavt interaksjonspotensiale. Den hypoglykemiske effekten kan reduseres
av visse legemidler, inkl. tiazider, kortikosteroider, thyreoideapreparater og sympatomimetika. Inntak av alkohol og legemidler som inneholder alkohol bør unngås med tanke på laktacidose.Ved samtidig bruk av kationiske legemidler som elimineres
ved renal, tubulær sekresjon (f.eks. cimetidin) bør glykemisk kontroll monitoreres nøye. Dosejustering innen anbefalt doseringsområde og endringer i diabetesbehandling bør overveies. Eucreas bør seponeres før eller ved i.v. injeksjon av
jodholdige kontrastmidler. Behandling bør ikke gjenopptas før 48 timer etter, og kun etter at nyrefunksjonen er undersøkt på nytt og funnet normal.Ved samtidig bruk av legemidler med hyperglykemisk effekt (glukokortikoider, beta2-agonister
og diuretika) bør blodsukker måles oftere, spesielt ved oppstart. Dosejustering av Eucreas kan være nødvendig ved samtidig behandling og ved seponering. ACE-hemmere kan redusere blodsukkeret og dosejustering kan være nødvendig.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke tilstrekkelige data fra gravide. Dyrestudier med vildagliptin har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Utskilles i melk hos
dyr. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: Vanlige (>1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrolo¬giske:Tremor, hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Mindre vanlige (>1/1000 til <1/100): Nevrologiske:Tretthet.
Ytterligere bivirkninger som er observert med de enkelte virkestoffene:Vildagliptin: Mindre vanlige (>1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hjerte/kar: Perifert ødem. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Svært sjeldne (<1/10 000):
Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt. Etter markedsføring: Ukjent frekvens: Urticaria, pankreatitt. Metformin: Svært vanlige (>1/10): Gastrointestinale: Oppkast, diaré, magesmerter, nedsatt appetitt.Vanlige (>1/100 til <1/10): Nevrologiske:
Metallsmak. Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: Hudreaksjoner som erytem, pruritus, urticaria. Lever/galle: Unormale leverfunksjonstester eller hepatitt. Stoffskifte/ernæring: Redusert opptak av vitamin B12, laktacidose. Overdosering/Forgiftning:
En stor overdose metformin (eller samtidige risikofaktorer for laktacidose) kan medføre laktacidose, som må behandles på sykehus. Hemodialyse er den mest effektive metoden for fjerning av metformin. Vildagliptin kan ikke fjernes ved
hemodialyse, men hovedmetabolitten som dannes ved hydrolyse kan fjernes. Støttende tiltak anbefales. Se Giftinformasjonens anbefalinger for metformin A10B A02 side d og vildagliptin A10B H02 side d. Egenskaper: Klassifisering:Vildagliptin
er en dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmer. Metformin er et biguanid.Virkningsmekanisme:Vildagliptin gir hurtig og total hemming av DPP-4-aktiviteten, som medfører økning i fastende og postprandialt endogent nivå av inkretinhormonene
GLP-1 og GIP.Ved å øke endogent nivå av disse, økes betacellenes glukosesensitivitet, med forbedring av glukoseavhengig insulinsekresjon. Økt endogent GLP-1-nivå øker alfacellenes glukosesensitivitet og gir mer hensiktsmessig glukoseavhengig
glukagonsekresjon. Forsterket økning i in-sulin-/glukagon-ratio ved hyperglykemi pga. økt inkretinnivå gir redusert fastende og postprandial hepatisk glukoseproduksjon, som igjen gir redusert glykemi. Metformin reduserer hepatisk
glukoseproduksjon via hemming av glukoneogenesen og glykogenolysen, øker insulinsensitiviteten i muskler, som forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelse, samt ved å forsinke glukoseabsorpsjonen fra tarmen. Metformin stimulerer
intracellulær glykogensyntese og har gunstig effekt på lipidmetabolisme. Kombinasjon av 2 antihyperglykemiske legemidler med komplementære virkningsmekanismer forbedrer den glykemiske kontrollen hos pasienter med diabetes type 2.
Absorpsjon: Vildagliptin: Hurtig. Maks. plasmakonsentrasjon etter 1,7 timer.Absolutt biotilgjengelighet 85%. Metformin: Maks. plasmakonsentrasjon etter ca. 2,5 timer. Absolutt biotilgjengelighet 50-60%. Proteinbinding:Vildagliptin: 9,3%. Metformin:
Ubetydelig. Fordeling: Distribusjonsvolum: Vildagliptin: 71 liter. Metformin: 63-273 liter. Fordeles i erytrocytter. Halveringstid: Vildagliptin: Ca. 3 timer. Metformin: Ca. 6,5 timer. Metabolisme: Vildagliptin: Hydrolysering til inaktiv metabolitt.
Metaboliseres ikke i målbar grad av CYP 450-enzymer. Utskillelse:Vildagliptin: 85% via urin og 15% i feces. Metformin utskilles uendret via urin. Pakninger og priser: 50 mg/850 mg : 60 stk. (blister) kr 479,40. 3 × 60 stk. (blister) kr 1368,10.
50 mg/1000 mg: 60 stk. (blister) kr 501,80. 3 × 60 stk. (blister) kr 1435,30.
Refusjon: A10B D08 Metformin og vildagliptin
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus.
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
ICD
Vilkår nr
T90
Diabetes ikke-insulinavhengig
171
E11
Diabetes mellitus type II
171
Vilkår:
171 i) Refunderes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med metformin og sylfonylurea, eller som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke sulfonylurea, og ii) kun til pasienter som ikke bør bruke insulin
på det nåværende tidspunkt.
Sist endret: 09.09.2010 (SPC 02.07.2010)
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Når metformin ikke er nok
EUCREAS® GIR MER EFFEKT

Effektiv HbA1c reduksjon1
Ingen vektøkning2
Lav forekomst av
hypoglykemi (1%)2
Referanser:
1. Bosi E, et al. Eﬀects of Vildagliptin on Glucose Control Over 24 Weeks in Patients With
Type 2 Diabetes Inadequately Controlled With Metformin. Diabetes Care 2007;30(4):890-895.
2. SPC Eucreas

Refusjon: A10B D08 Metformin og vildagliptin
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus.
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
ICD
T90
Diabetes ikke-insulinavhengig 171
E11 Diabetes mellitus type II

Vilkår nr
171

Vilkår: 171 i) Refunderes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med
metformin og sylfonylurea, eller som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke sulfonylurea,
og ii) kun til pasienter som ikke bør bruke insulin på det nåværende tidspunkt.
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Utredning og behandling av synkoper:
behov for forbedringer
European Society of Cardiology (ESC) har kommet med oppdaterte retningslinjer
for utredning og behandling av synkoper (1) som erstatter de forrige fra 2004 (2).
Denne gang er resultatet et omforent europeisk-amerikansk budskap som tiltredes
av en rekke faglige organisasjoner: European Heart Rhythm Association (EHRA),
Heart Failure Association (HFA), Heart Rhythm Society (HRS), European Society of
Emergency Medicine (EuSEM), European Federation of Internal Medicine (EFIM),
European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), American Geriatrics Society
(AGS), European Neurological Society (ENS), European Federation of Autonomic
Societies (EFAS) og American Autonomic Society (AAS). I det følgende gis en
oversikt over feltet, med hovedvekt på hva som skiller de nye fra de tidligere
retningslinjene, og på områder der vi i Norge har forbedringspotensial.
Knut Gjesdal og Torkel Steen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Knut Gjesdal

Synkope er forbigående bevisstløshet
på grunn av global cerebral hypoperfusjon og kjennetegnes ved å være
hurtig innsettende og kortvarig med
spontan, komplett og som regel rask
restitusjon. Synkope er dermed per
definisjon et sirkulatorisk problem og
ikke et synonym for bevissthetstap.
Det første diagnostiske trinn er å
fastslå om det virkelig har vært et
kortvarig bevissthetstap med rask
spontan bedring, såkalt T-LOC,
transient loss of consciousness.
Disse bevissthetstap inndeles
vanligvis greit videre (figur 1).
Synkope må altså skilles fra epileptiforme og funksjonelle anfall før
man går videre i utredningen. Tyder
anamnesen på ”elektrisk årsak”
(epileptiformt), skal det ikke gjøres
synkopeutredning, og synkope skal
heller ikke utredes som epilepsi, dvs.
med MR/CT, EEG og henvisning til
nevrolog. Dette grunnleggende veivalget er nødvendig for en målrettet
og effektiv utredning. Her tror vi det
er mye tid og ressurser å spare på å
følge retningslinjene.
Synkoper inndeles etter patofysiologi.
Felles er det forbigående fallet i
systemisk blodtrykk (kjernen
i figur 2), som enten skyldes lavt
minutt-volum eller senket perifer
motstand. Fokus settes på tre
mekanismemuligheter, og den
mest sann-synlige kan som regel
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Figur 1. Flytdiagram for utredning av bevissthetstap (gjengitt
med tillatelse fra ESC).
identifiseres ved enkle spørsmål og
undersøkelser. Anamnesen er sentral.

raskere puls, så autonome reaksjoner
og svartning for øynene.

Reflekssynkoper omfatter de klassiske
vasovagale besvimelser, som utgjør
flertallet. De er vanlige hos unge
og kjennetegnes av situasjonen de
oppstår i og prodromer først i form av

Den neste mekanismen er de ortostatiske reaksjoner: stillingsutløste,
især hos eldre med blodtrykksmedikamenter. De fleste fanges
opp ved anamnese og stående
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blodtrykksmålinger. Nyoppstått
ortostatisme skal alltid mistenkes
for å skyldes volumtap, f.eks. indre
blødninger.
Den tredje mekanismen er de kardiale
synkoper, som skyldes svekket
pumpekraft, klaffeobstruksjon eller
arytmier. Klinikerens store frykt er
å overse intermitterende maligne
arytmier eller annen kardial synkope.
Synkope hos en person med kjent
eller familiær hjertesykdom må
utredes nøye og skal mistenkes
å være kardial inntil det er
usannsynliggjort.
Denne patofysiologiske tenkningen
skal gjøre det lettere å komme raskt til
riktig diagnose og spare pasienter og
samfunn for unødvendige innleggelser
og kostbare, unyttige utredninger.
Mange pasienter med vasovagale
synkoper søker ikke lege. De vet
at de blir dårlige hvis de står varmt
og lenge eller tar blodprøver og
merker varseltegn så de får satt seg
eller lagt seg. Likevel er omfanget
av problemet stort. 1-6 % av
sykehusinnleggelser (3) og 1 % av
legevaktkonsultasjoner oppgis å
skyldes synkope (4). Mindre skader
er rapportert hos 29 % og betydelige
skader som brudd og trafikkulykker
hos 6 % (5). Etter en første gangs
synkope uten skade og med en typisk
vasovagal anamnese, ikke bilyd over
hjertet, ikke nære slektninger med
synkoper eller plutselig død, kan
vedkommende trygt sendes hjem.
Primærlegen i ESC-utvalget mente at
da var ikke en gang EKG påkrevet,
mens kardiologene ønsket et EKG
når det var greit tilgjengelig, for å
ikke overse hypertrofi, gjennomgått
infarkt, ledningsforstyrrelser,
preeksitasjon, lang QT-tid eller
epsilonbølger ved arytmogen høyre
ventrikkelkardiomyopati (ARVC).
Det er viktig å ikke synkopeutrede
dem som ikke har vært helt bevisstløse. Fall hos eldre bør oftest
vurderes fra et geriatrisk perspektiv,
likeså svimmelhet, som ofte skyldes
polyfarmasiutløst blodtrykksfall.
Ustøhet og svimmelhet kan ofte være
nevrologisk, og ikke sirkulatorisk
betinget, og synkopeutredning er
da ikke meningsfullt. Det er svært
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sjelden at TIA
gir synkope.
Epileptiforme
anfall skilles fra
synkope ved
anamnesen: aura
i form av unormal
sanseopplevelse
(partiell start),
kramper som
kommer tidlig
og er bilaterale,
synkrone og ikke
helt kortvarige
samt postiktal
døsighet/
uklarhet.
Reflekssynkope
kan også ha
innledende
varsler, men da
som autonome
Figur 2. Patofysiologisk grunnlag for synkoper (gjengitt
fenomener
med tillatelse fra ESC).
som kvalme,
svette, uvelhet.
”Kramper” i forløpet av en synkope
Kardiale synkoper har alvorlig progkommer sjelden før etter 15-20
nose, både med tanke på residiv
sekunder, og de er oftest asynkrone
og mortalitet, dersom årsaken ikke
og kortvarige og likner mest rykninger.
finnes og behandles. Neste episode
Her er gode komparentopplysninger
kan være mors subita. Personer som
essensielle, og man må spørre
har hatt vasovagale besvimelser, har
spesifikt og gjerne vise hva man
imidlertid samme lave dødsrisiko som
mener. Etter en reflekssynkope er
dem som aldri har besvimt (6).
pasienten ofte uvel, men ikke uklar/
De kardiale, pumpeutløste besvimelsdesorientert som etter et epileptiformt
ene ved hjertesvikt, tamponade og
anfall. Etter retningslinjene skal tidlig
aortastenose er som regel kurante
henvisning til nevrolog bare skal
å diagnostisere. Det er de intermitterskje ved begrunnet mistanke om
ende taky- og bradyarytmiene som
epileptiformt anfall. EEG, CT-caput
er den store utfordringen. En 24
og MR hører til i epilepsiutredning og
timers EKG-registrering kan være
anbefales ikke (klasse IIIB) i synkopeindisert, men det diagnostiske
utredning. Ultralyd av halskar gjøres
utbyttet er bare 5-10 %, og en vinner
ved holdepunkter for cerebrovaskulær
lite på gjentatte undersøkelser (7).
sykdom og inngår dermed sjelden i
Holterregistrering i et symptomfritt
synkopeutredning. Ekkokardiografisk
døgn gir liten informasjon om årsaken
undersøkelse av hjertet gjøres ved
til en synkope. Etter retningslinjene er
holdepunkter for hjertesykdom og er
Holter derfor oftest bare indisert om
oftest ikke nødvendig i utredning av
synkopene forekommer ukentlig eller
reflekssynkope.
oftere. Vi tror Holter overforbrukes i
synkopeutredning og at negative svar
Ortostatisk utløst synkope er som
tillegges for stor vekt.
regel grei å avdekke ved anamnesen
og bekreftes med tre minutter stående
Hvis det er mistanke om hyppig
blodtrykksmåling. Ortostatisme er
forekommende arytmier, kan en
en mer eller mindre vedvarende
”medaljong-opptaker” brukes
dysfunksjon i stillingsavhengig
over en uke. Det største utbyttet
blodtrykksregulering, mens reflekskommer likevel med en implanterbar
synkopen er en helt kortvarig dysfunkrytmeovervåker (implanterbar
sjon i et ellers velfungerende system.
loop-recorder, ILR) som koster
20-30.000 kr og fungerer i tre år
(8). Den kan detektere diagnostiske
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varselarytmier, men aller best
fungerer den når pasienten har sin
neste synkope: da bekreftes eller
avkreftes arytmimistanken. ILR
er kostnadseffektiv ved uforklarte
besvimelser som har gitt skader
eller begrenser funksjonen. Det
skal likevel ikke være en ”lettvint
løsning” i synkopeutredningen og
er først aktuelt etter en grundig
primærutredning. Man bør tenke
gjennom hva man leter etter og hva
man kan tenke seg å gjøre med
resultatet. Selve apparatet er kostbart,
prosedyren er invasiv og denne
utredningsveien fører til oppfølging to
til fire ganger årlig over flere år.
Hvis anamnese eller funn ved
primærutredningen tilsier at pasienten
har hjertesykdom, eller det har
vært plutselige dødsfall hos yngre i
familien, trengs en mer omfattende
hjerteutredning. Det handler om
struktur (ekkokardiografi, MR ved
holdepunkt for ARVC), funksjon
(AKG, koronar angiografi) og spesialEKG som ”signal average”-EKG
(prediktor for ventrikulære arytmier),
måling av alternerende T-bølger eller
hjerteturbulens (den forstyrrelsen
av grunnrytmen som utløses av en
ekstrasystole).
Hvis en pasient med gjennomgått
hjerteinfarkt tilfredsstiller kriteriene for
å få ICD, vil en i blant bare gi det og
ta diagnostikken etter hvert. Hvis ICD
ikke er indisert, kan en elektrofysiologisk undersøkelse med programmert stimulering gjøres. Utløsning
av en monomorf ventrikkeltakykardi
regnes for et diagnostisk funn, mens
ventrikkelflimmer godt kan være en
uspesifikk reaksjon.
Torsade de pointes ventrikkeltakykardi
utgjør en spesiell utfordring. Diagnosen er lett når frekvenskorrigert QT-tid
er forlenget (> 480 ms) og det er
plutselige dødsfall i nær slekt. Da
foreligger en ”kanalopati”. Man skal
være ekstra oppmerksom på denne
muligheten hvis besvimelser kommer
i liggende eller sittende stilling eller
ledsages av palpitasjoner. Den lange
QT-tiden kan være intermitterende,
for eksempel utløst av medikamenter
som påvirker repolariseringen (liste på
www.torsades.org). Antidepressiva,
erytromycin, sotalol og metadon er
eksempler på hyppige provokatører.
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Vi har også sett dette ved bruk av
”naturpreparater” og spesialdietter.
I slike tilfeller kan ofte en genanalyse
avdekke en underliggende mutasjon
av et ionekanalprotein som antakelig
er vanligere enn før antatt (9).
Verdien av vippetest (engelsk ”tilttest”) som diagnostisk verktøy er
tonet ned i de nye retningslinjene.
Sensitivitet og spesifisitet er begrenset, slik at den diagnostiske nytten
ofte er lav. Vippetest er som regel bare
indisert når det er gode holdepunkter
for reflekssynkope, og man tror resultatet vil ha terapeutisk konsekvens.
Vippetest kan verken utelukke eller
påvise at det har vært en reflekssynkope og kan ikke brukes for å
forutsi residivsannsynlighet.
Den egner seg heller ikke for å vurdere
effekten av terapi. Derimot kan noen
pasienter ha nytte av å få provosert
frem en besvimelse mens man
fokuserer på prodromer og bevisstgjør dem på patofysiologien.
Alt for mange pasienter innlegges i
sykehus etter en synkope, og utbyttet
av innleggelsen er ofte lite. En god
anamnese og primærvurdering i
akuttmottaket vil ofte gi tilstrekkelig
avklaring til at det er trygt å sende
pasienten hjem, evt. med henvisning
til velvalgte spesialundersøkelser poliklinisk. Innleggelse er som regel bare
nødvendig etter synkope med skade,
ved mistanke om hjertesykdom (fordi
kardial synkope har alvorlig prognose
og skal hjerteutredes raskt) eller ved
nyoppstått ortostatisme (fordi dette
kan skyldes volumtap/indre blødninger). Dette gjennomsyrer dagens
retningslinjer. Nytten av en tverrfaglig
synkopeenhet på sykehus fremheves.
Ikke alle pasienter trenger vurdering
der, men den generelle standard på
utredningen heves, og kostbare,
unyttige prosedyrer begrenses.
En synkopeenhet behøver ikke bestå
av mer enn et rom med mulighet for
vippetest og tilgang til rytmeopptakere og ambulant blodtrykksmåler,
en fagansvarlig deltids kardiolog og
sykepleiere med spesialkompetanse,
som gjerne kan rekrutteres fra og ha
sin base i mottak, kardiologisk avdeling eller sengepost. Enheten skal ikke
vurdere alle som besvimer, men når
den fins, vil den heve kompetansen
om synkoper i en mottaksavdeling
så vel som i medisinsk og ortopedisk

klinikk. Sykehus som har satt dette
i system, erfarer at retningslinjene
følges i større grad. En sammenlikning
mellom seks sykehus med og seks
uten synkopeenhet viste at der det
var dedikert kompetanse, gjorde man
færre diagnostiske tester, mindre CT/
MR og mer vippetest og karotistrykk,
og man påviste flere nevrokardiogene
synkoper (10). Antall innleggelser ble
redusert med 17 %, antall gjennomsnittlige liggedøgn fra 8,1 til 7,2 (9 %)
og antall dyre undersøkelser fra 3,4 til
2,6 per pasient (24 %). Kostnadene
per pasient gikk ned 19 % og per
diagnose med 29 % når retningslinjene var implementert. Også fra USA
rapporteres det om færre innleggelser,
kortere liggetider og flere pasienter
som fikk en mekanismediagnose ved
bruk av synkopeenhet (11).
Erfaringene med slike enheter ved ni
italienske sykehus er nylig beskrevet
(12): Sykehusene hadde i gjennomsnitt et opptaksområde på 220 000
innbyggere. Synkopeenhetene vurderte i snitt 15 pasienter per måned;
60 % ble henvist utenfra, 40 % fra
sykehuset. Uansett spesialenhet eller
ei, må kjennskapet til retningslinjene
bedres også hos mottakende leger og
sykepleiere om synkopeutredningen
skal bli utbytterik og kostnadseffektiv.
Faren for residiv under bilkjøring tones
ned i de nye retningslinjene.
Det pekes på at unge menn er farligere i trafikken enn dem som har
gjennomgått en udramatisk synkope.
For dem som ikke er yrkessjåfører,
anbefaler ESC-retningslinjene ikke
lenger kjøreforbud etter ”uskyldig”
reflekssynkope, og restriksjoner anbefales ikke etter gjentatte eller alvorlige
reflekssynkoper når situasjonen er
under antatt kontroll. Problemet er
imidlertid at det ikke alltid er lett å
vite om ”symptoms are controlled”
eller ”effective treatment has been
established”. Helsedirektoratets
reviderte regler og retningslinjer for
førerkort og bilkjøring tar hensyn til de
nye synkoperetningslinjene fra ESC.
IS-1348, retningslinjer for fylkesmennenes behandling av førerkortsaker
(http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/retningslinjer/forerkort),
legger opp til en individuell vurdering
av den enkeltes risiko for et plutselig
illebefinnende under kjøring, med vekt
på antatt utløsende omstendigheter,
varighet av forvarsler og anfallshypp-
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ighet. Beslutningen for den enkelte
sjåfør bygger på adekvat anamnese
og en nøktern vurdering fra legens
side. Synkoper som vurderes å være
uten nevneverdig risiko for residiv
under kjøring, behøver ikke meldes
til fylkesmannen. Når en synkope er
meldt og førerkort inndratt, legges
det opp til en mer liberal dispensasjonspraksis i de tilfelle der årsaken
er sannsynliggjort og tilsier at residiv
under kjøring er usannsynlig. Vurderingen er langt mer forsiktig for tunge
biler (førerkort i C-klassene) og
persontransport (førerkort i D-klasser
og kjøreseddel for persontransport)
enn for privat kjøring med MC eller
personbil (førerkort kl. AB). Skal dette
kunne praktiseres på en trygg, faglig
begrunnet måte, må legen ta en god
anamnese og gjøre en grundig vurdering av den enkelte. Grensedragningen
vil ikke alltid være enkel. Fortsatt er
det nok en del synkopepasienter som
ikke bør kjøre. Helsedirektoratet anbefaler streng praksis når synkope har
skjedd under kjøring eller ved kardial
synkope der årsaken ikke er funnet
og behandlet. En oppdatert omtale
av dette finnes i ”Regler og veiledning
til leger for utfylling av helseattest”,
IS-1437, på helsedirektoratet.no,
søk på førerkort. Det er nødvendig å
påpeke at det er de myndighetsgitte
retningslinjer som er juridisk gjeldende
i hvert enkelt land (i Norge gis de av
Helsedirektoratet).
Behandlingsaspekter
Målet med behandlingen er å øke livslengden (kardial synkope), forhindre
skader og forebygge tilbakefall. De
fleste tilfeller med vasovagale besvimelser kan nøye seg med råd om å
unngå utløsende situasjoner (varme
tettpakkede rom, dehydrering, sitte/
ligge ved blodprøvetaking) og raskt å
gjenkjenne og reagere på forvarsler.
Isometrisk spenning av legg og lår
med bena i kryss øker blodtrykket i
prodromfasen og kan ofte forhindre
synkope. Tilstrekkelig inntak av væske
og salt er viktig. Saltholdig mat og en
halv liter ekstra væske etter frokost er
praktiske råd. Ståtrening eller trening
på vippebord har ikke vist seg effektive på sikt, kanskje fordi pasientene
sjelden orker å gjennomføre opplegget. Noen pasienter har overbevisende respons på medikamenter
(β-blokker, disopyramid, midodrin på
fritak), men kontrollerte studier har
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Figur 3. Flytdiagram for behandling av synkoper (gjengitt med tillatelse fra ESC).
vært negative. Det kan være en glidende overgang mellom syk sinus- og
reflekssynkope, og betablokker skal
man derfor være meget forsiktig med.
Pacemakerbehandling av reflekssynkope begrenses til dem med lange,
dokumenterte pauser, men hjelper
lite hvis det er tidlig blodtrykksfall.
Pacemaker med såkalt CLS-funksjon
(closed-loop-stimulation) har vist seg
lovende i en studie (13). Pacemakerindikasjonen er imidlertid svært
begrenset hos personer under 40 år.
De kardiale synkopene kan stort sett
elimineres når mekanismen er klar:
Pacing ved bradykardi/asystole,
revaskularisering av iskemi, klaffekirurgi, kateterablasjon, medikamenter
eller ICD og evt. antiarytmika ved
takyarytmier.
Oppsummering
Uten god anamnese blir synkopeutredningen dyr og dårlig.
Anamnese og primærvurdering vil ofte
gi tilstrekkelig avklaring slik at spesialundersøkelser og evt. innleggelse
ikke er nødvendige. Spesialundersøkelser skal velges målrettet ut fra
mistenkt årsak, ikke rekvireres ukritisk
(”shotgun approach”, haglskurutredning). EEG, MR/CT og nevrolog hører
til i utredning av mistenkt epilepsi,
ikke ved synkope. Ekkokardiografi er
indisert ved holdepunkter for kardial
synkope. 24-timers EKG er lite nyttig
dersom det ikke er ganske hyppige
symptomer. Vippetest har begrenset verdi og brukes når det er gode
holdepunkter for reflekssynkope og
resultatet tenkes å ha terapeutisk
konsekvens. Ultralyd av halskar
brukes i utredning av mistenkt cerebrovaskulær sykdom og er sjelden
nyttig i synkopeutredning. Synkope
hos en person med anamnese eller

tegn på hjertesykdom er kardial
synkope til det motsatte er bevist, har
en alvorlig prognose og skal utredes
kardialt. Nyoppstått ortostatisme skal
mistenkes å skyldes volumtap, mens
lengrevarende ortostatisme ofte er
iatrogen. Kjennskap til synkoperetningslinjene gir mer målrettet,
effektiv utredning og færre innleggelser og spesialundersøkelser.
Synkopeenhet i sykehus er kostnadseffektivt og bedrer diagnostisk utbytte
Artikkelen er tidligere publisert i
Hjerteforum nr 2 2010 og trykkes etter
tillatelse.
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Indremedisinske problemstillinger hos
pasienter med alvorlige psykiske lidelser
Pasienter med alvorlige psykiske lidelser har betydelig oversykelighet og dødelighet
av somatisk sykdom sammenlignet med normalbefolkningen. Pasienter med
schizofreni har om lag 20% kortere forventet levealder sammenlignet med den
generelle befolkning, og kardiovaskulær sykdom er hovedårsaken til for tidlig død.
Dette er problemstillinger som har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet
de siste årene. I denne artikkelen ønsker vi å belyse dette problemet for våre
indremedisinske kollegaer.
Erik Johnsen og Ketil J. Ødegaard , Avd. Psykose, Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.
Psykiatrisk divisjon, Helse-Bergen og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

Erik Johnsen

Vi har nylig gjennomført en studie
av pasienter med alvorlige psykiske
lidelser akuttinnlagt i Helse-Bergen
som viser at disse pasientene har
betydelig økt risiko for indremedisinske komplikasjoner sammenliknet
med normalpopulasjonen i Helseundersøkelsen i Nord-Trønderlag
(HUNT)(1). Pasienter med akutte
psykosesymptomer og indikasjon for
antipsykotisk tablettbehandling hadde
høy forekomst av røyking, hypertensjon og metabolsk syndrom ved
innkomst, og enkelte kardiovaskulære
risikofaktorer forverret seg under
sykehusoppholdet. Vi fant holdepunkter for at disse risikofaktorene var
underdiagnostisert og underbehandlet.
Alvorlige psykiske lidelser som
schizofreni og bipolar affektiv sykdom
debuterer vanligvis i sene ungdomsår eller tidlig voksenalder, og har i de
fleste tilfeller et kronisk forløp karakterisert av vedvarende symptomer
eller gjentatte sykdomsepisoder etterfulgt av mer eller mindre symptomfrie perioder. Lidelsene har store
konsekvenser både på individnivå og
i et samfunnsøkonomisk perspektiv
og er blant de 10 hyppigste årsaker til
år levd med funksjonshemming (Years
Lived with Disability (YLD)) på tvers av
aldersgruppene, og blant de 5 vanligste årsaker til YLDs i gruppen mellom
15 og 44 år (2). Aktiv psykose er i en
multinasjonal studie rangert som den
tredje mest invalidiserende tilstand,
og mer invalidiserende enn paraplegi
og blindhet (3).
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Evidensbasert behandling av bipolar
affektiv lidelse og schizofrenilignende
psykoser er mangefasettert og rettet
mot symptomkontroll og bedret
psykososial funksjon. Fokus har
tradisjonelt vært mindre på komorbid
somatisk sykdom. Store epidemiologiske undersøkelser og legemiddelstudier de senere år har imidlertid
vist at pasientgruppen har betydelig
oversykelighet og dødelighet av
somatisk sykdom sammenlignet med
normalbefolkningen. Pasienter med
schizofreni har om lag 20% kortere
forventet levealder sammenlignet med
den generelle befolkning, og kardiovaskulær sykdom er hovedårsaken
til for tidlig død (4). Mens om lag
halvparten i den generelle befolkning dør av kardiovaskulær sykdom,
er tilsvarende andel to tredeler blant
pasienter med schizofreni. Differansen
i forventet levealder overfor den
generelle befolkning synes i tillegg å
være økende (5). Tilsvarende finner
man øket dødelighet assosiert med
somatisk sykdom også hos pasienter
med bipolar affektiv lidelse (6).

Det er god dokumentasjon på at
pasienter med alvorlige psykiske
lidelser på gruppenivå har høyere
forekomst av de fleste risikofaktorer
for kardiovaskulær sykdom, slik som
røyking, overvekt, hypertensjon,
dyslipidemi, diabetes mellitus og
metabolsk syndrom (7,8). Dette er
også vist i norske populasjoner (9).
I en norsk studie var forekomst av
kardiovaskulære risikofaktorer relativt
likt i gruppene med henholdsvis
schizofreni og bipolar affektiv lidelse
(10). Årsakene til forhøyet risiko er
sannsynligvis sammensatt, og kan
bl.a. være forårsaket av en kombinasjon av moderne vestlig livsstil med
lett tilgang på tobakk, alkohol, og
høykalorisk mat og drikke, med spesifikke faktorer som har sammenheng
med de aktuelle psykiske lidelsene og
deres behandling (Tabell 1).
Det synes å være en direkte biologisk kobling mellom alvorlig psykisk
lidelse og metabolsk dysfunksjon,
men dette spørsmålet er inntil videre
ikke avklart (11). Ofte ledsages

Tabell 1: Sentrale årsaker til forhøyet kardiovaskulær risiko ved
alvorlige psykiske lidelser
Sykdomsrelaterte faktorer

Behandlingsrelaterte
faktorer

Primære

Sekundære

Felles biologisk/
genetisk predisposisjon?

Røyking

Psykofarmaka

Inaktivitet

Sykehusinnleggelser

Dårlig kosthold
Mangelfull legesøkningadferd
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Tabell 2: Relativ tilbøyelighet til ugunstig metabolsk påvirkning for
annengenerasjon antipsykotika
Størst

Intermediær

Minst

Klozapin

Risperidon

Aripiprazol

Olanzapin

Quetiapin

Ziprasidon

lidelsene av uheldige livsstilsfaktorer
som røyking, inaktivitet og inadekvat
kosthold (12). Mange pasienter med
alvorlige psykiske lidelser vil i perioder
ha behov for innleggelse i sykehus,
hvilket kan være en passiv tilværelse.
Videre har pasienter med schizofreni
i varierende grad såkalte ”negative”
psykosesymptomer i form av sosial
tilbaketrekking, manglende initiativ
og motivasjon, som alle bidrar til en
passiv livssituasjon. Avslutningsvis
har mange psykofarmaka bivirkninger
i form av øket appetitt og vektøkning,
samt ugunstig påvirkning av serumlipider og glukosemetabolisme.
Psykofarmaka vil nesten alltid være
indisert ved alvorlige psykiske lidelser,
både i akutte sykdomsfaser og
profylaktisk mot nye sykdomsutbrudd.
Særlig etter at annengenerasjon antipsykotika ble tatt i bruk (atypiske
antipsykotika) fra 1990-tallet og
utover har stor oppmerksomhet vært
viet preparatenes negative metabolske virkning (13). Medikamentene har
antipsykotiske og stemningsstabiliserende egenskaper og brukes både
ved schizofrenilignende psykoser og
bipolar affektiv lidelse. Farmakologisk
er medikamentgruppen heterogen
også med hensyn til vektøkning, lipidog glukoseforstyrrelser (Tabell 2).
Pasientene har som gruppe mindre
tilgang på helsetjenester sammenlignet med normalbefolkningen og
mottar et dårligere somatisk helsetilbud (12,14). Dette kan delvis bero på
lavere evne til å søke lege betinget
i blant annet mistenksomhet og
mangelfull sykdomsinnsikt (15), men
det finnes også holdepunkter for at
psykiatere og andre leger i for liten
grad gjennomfører adekvat somatisk
oppfølging (16). Evidensgrunnlaget er
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også mangelfullt med hensyn til hva
som er effektiv somatisk oppfølging
av pasienter med alvorlige psykiske
lidelser (17).
Sammenfattende synes det som at
pasienter med alvorlige psykiske
lidelser har en betydelig oversykelighet og dødelighet forårsaket av
indremedisinske sykdommer, og at
disse sykdommene ofte er underdiagnostisert og underbehandlet. Vi
foreslår at psykiatere og indremedisinere bør ha et godt samarbeide og
gjensidig fange opp behovet for utredning og behandling av somatiske
sykdommer hos psykiatriske pasienter, herunder være oppmerksom
på justering av psykofarmaka og
evt. bytte til preparater med mindre
bivirkninger. Flere relevante kliniske
retningslinjer er publisert i løpet av
siste år (18,19). Samarbeid mellom
psykiatrisk og indremedisinsk ekspertise bør forbedres, og vi foreslår at det
forankres på et offisielt plan.
Psykiatriske akuttavdelinger bør ha
et spesielt ansvar for at nødvendig
somatisk oppfølging gjennomføres
ettersom akuttinnleggelser i mange tilfeller representerer pasientens eneste
kontaktpunkt med helsevesenet.
Dersom alvorlig psykisk syke
pasienter innlegges i indremedisinske
akuttavdelinger i forbindelse med
somatiske eller psykiske kriser
(intoksikasjoner, suicidalitet) bør
psykiater bistå i behandlingsopplegget. Akuttavdelingene kan derved
være et egnet møtested for i felleskap
å kunne ta stilling til videre utredning
og behandling av både somatiske og
psykiatriske problemstillinger. Derved
kan man forhåpentligvis bedre disse
pasientenes helsetilstand
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sykdom (ankyloserende spondylitt): Behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi. Crohns sykdom: Behandling av alvorlig
aktiv Crohns sykdom hos pasienter som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat behandling med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivt legemiddel, eller som ikke tolererer eller har
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eller når fortsettelse av behandling med kortikosteroider ikke er hensiktsmessig. Psoriasis: Behandling av moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis hos voksne pasienter som ikke har respondert på
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Dosering: Under behandling med adalimumab bør annen samtidig terapi (f.eks. kortikosteroider og/eller immunmodulerende midler) være optimalisert. Adalimumab administreres som subkutan
injeksjon. Behandlingsopphold: Gjenopptak av behandling etter et opphold på 70 dager eller lenger vil føre til lik klinisk respons og sikkerhetsprofil som før oppholdet. Voksne: Revmatoid artritt:
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sistnevnte doseringsregime. Anbefalt dose etter induksjonsbehandling er 40 mg s.c. annenhver uke. I løpet av vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider gradvis seponeres iht. kliniske retningslinjer.
Enkelte pasienter som erfarer redusert respons kan ha nytte av en doseøkning til adalimumab 40 mg hver uke. Psoriasis: Anbefalt dose til voksne er initialt 80 mg s.c. etterfulgt av 40 mg s.c. etter 1 uke,
og deretter 40 mg hver 2. uke. Behandling over 16 uker bør nøye overveies hos pasienter som ikke responderer innen denne perioden. Eldre: Det er ikke nødvendig med justering av dosen. Barn og
ungdom (13-17 år): Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt: Anbefalt dose er 40 mg s.c. annenhver uke. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 uker. Fortsettelse av behandlingen hos pasienter som
ikke responderer innen denne perioden bør skje med forsiktighet. Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Erfaring mangler.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for et eller flere av innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller annen kraftig infeksjon som sepsis, samt opportunistiske infeksjoner. Moderat til alvorlig hjertesvikt
(NYHA klasse III/IV).
Forsiktighetsregler: Pasienter som tar TNF-antagonister er mer mottagelige for alvorlige infeksjoner. Nedsatt lungefunksjon kan øke risikoen for infeksjoner. Derfor må pasienter overvåkes nøye
med henblikk på mulige infeksjoner, deriblant tuberkulose, før, under og etter behandling med adalimumab. Da eliminasjon av adalimumab kan ta opptil 5 måneder, bør overvåking fortsette ut
denne perioden. Behandling bør ikke innledes hos pasienter med aktive infeksjoner, også kroniske eller lokaliserte infeksjoner, før infeksjonene er under kontroll. Hos pasienter som har vært utsatt
for tuberkulose eller har reist i områder hvor det er høy risiko for tuberkulose eller endemiske mykoser, som histoplasmose, koksidiomykose eller blastomykose, skal nytte og risiko avveies før start
av behandlingen. Pasienter som utvikler en ny infeksjon i løpet av behandlingen bør overvåkes nøye og gjennomgå en fullstendig diagnostisering. Dersom pasienten utvikler en ny alvorlig infeksjon
eller sepsis bør adalimumab seponeres og passende behandling med antimikrobielle eller antimykotiske midler startes inntil infeksjonen er under kontroll. Legen bør utvise varsomhet i forbindelse
med bruk av adalimumab til pasienter som har hatt gjentatte infeksjoner eller som har underliggende lidelser som predisponerer for infeksjoner, inkl. samtidig bruk av immunsuppressive legemidler.
Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis, pga. bakterielle, mykobakterielle, invasive sopp-, parasitt-, virus- og andre opportunistiske infeksjoner, som listeriose, og pneumocystose er rapportert. Andre alvorlige
infeksjoner inkl. pneumoni, pyelonefritt, septisk artritt og septikemi er sett i kliniske studier. Sykehusinnleggelse eller fatale følger assosiert med infeksjoner er rapportert. Tilfeller av tuberkulose er
rapportert. De fleste tuberkulosetilfellene er ekstrapulmonale, dvs. disseminerte. Alle pasienter må vurderes med henblikk på både aktiv og latent tuberkuløs infeksjon før behandling med adalimumab
innledes. Hvis latent tuberkulose mistenkes, bør lege, ekspert på tuberkulose, konsulteres. Hvis inaktiv/latent tuberkulose diagnostiseres må nødvendig behandling for latent tuberkulose startes med
antituberkuloseprofylakse, før behandling med adalimumab begynner og iht. lokale retningslinjer. Hos pasienter som har flere eller signifikante risikofaktorer for tuberkulose og har en negativ test for
latent tuberkulose, bør antituberkuloseterapi vurderes før start av behandling med adalimumab. Bruk av antituberkuloseterapi bør også vurderes før oppstart med adalimumab, hos pasienter med
tidligere latent eller aktiv tuberkulose, dersom tilstrekkelig behandling ikke kan bekreftes. Noen pasienter som tidligere har vært behandlet for latent eller aktiv tuberkulose har utviklet aktiv tuberkulose.
Opportunistiske infeksjoner, inkl. invasive soppinfeksjoner er observert hos pasienter som behandles med adalimumab. Disse infeksjonene er ikke konsekvent gjenkjent hos pasienter som tar TNFantagonister, noe som har ført til forsinkelse med passende behandling og av og til har hatt fatale følger. Hos pasienter som utvikler symptomer som feber, malaise, vekttap, svette, hoste, dyspné og/
eller lungeinfiltrat eller andre alvorlige systemiske sykdommer med eller uten samtidig sjokk, bør en invasiv soppinfeksjon mistenkes og behandling med adalimumab avbrytes omgående, og passende
antimykotisk behandling startes. Reaktivering av hepatitt B har forekommet hos pasienter som er kroniske bærere av viruset og som behandles med TNF-antagonister. Noen tilfeller var fatale. Pasienter
med risiko for HBV-infeksjon, bør utredes for HBV-infeksjon før start av behandling med adalimumab. HBV-bærere som krever behandling med adalimumab bør overvåkes nøye mht. sykdomstegn og
symptomer på aktiv HBV-infeksjon under behandlingen, og flere måneder etter avsluttet behandling. Adalimumab bør seponeres hos pasienter som utvikler HBV-reaktivering og effektiv antiviralterapi
med passende støttebehandling bør startes. Forskrivende lege bør utvise varsomhet ved bruk til pasienter med tidligere eksisterende eller nylig oppståtte symptom på demyeliniserende sykdommer,
inkl. multippel sklerose, i sentralnervesystemet. Beskyttelseshetten over sprøytespissen inneholder naturgummi (lateks). Dette kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er
sensitive for lateks. Mulig risiko for utvikling av lymfomer, leukemi og andre maligniteter kan ikke utelukkes. Sjeldne tilfeller av hepatosplenisk T-cellelymfom hos pasienter behandlet med adalimumab
er identifisert. Denne sjeldne typen av T-cellelymfom har meget aggressivt sykdomsforløp og er vanligvis fatal. Alle pasienter, særlig de med en tidligere omfattende immunsuppressiv terapi eller
psoriasispasienter med en tidligere PUVA-behandling, bør undersøkes for nærvær av ikke-melanom hudkreft, før eller under behandling med adalimumab. TNF-antagonister skal brukes med forsiktighet
til KOLS-pasienter og storrøykere med økt risiko for maligniteter, pga. risiko for maligniteter. Sjeldne tilfeller av pancytopeni inkl. aplastisk anemi er rapportert med TNF-antagonister. Alle pasienter bør
rådes til øyeblikkelig å søke medisinsk hjelp hvis de utvikler tegn og symptomer på bloddyskrasier (f.eks. vedvarende feber, bloduttredelser, blødninger, pallor) under behandling med adalimumab.
Seponering av behandling med adalimumab bør vurderes hos pasienter med bekreftede hematologiske verdier signifikant avvikende fra normalområdet. Samtidig administrering av levende vaksine
anbefales ikke, da data mangler. Det anbefales at pasienter med polyartikulær juvenil idiopatisk artritt vaksineres fullstendig i tråd med gjeldende vaksinasjonsveiledninger før behandling startes. Ved
samtidig bruk av en TNF-antagonist har det vært observert forverret hjertesvikt og økt mortalitet pga. hjertesvikt. Det bør utvises varsomhet ved bruk av adalimumab hos pasienter med lett hjertesvikt
(NYHA klasse I/II). Behandlingen skal seponeres hos pasienter som utvikler nye eller forverrede symptomer på hjertesvikt. Videre behandling med adalimumab skal stoppes dersom pasienten utvikler
symptomer på lupuslignende syndrom og er positiv for antistoffer mot dobbelkjedet DNA. Alvorlige infeksjoner er observert ved samtidig bruk av anakinra og etanercept (TNF-antagonist), uten å gi
tilleggseffekt sammenlignet med etanercept alene. Lignende bivirkninger kan også forekomme ved kombinasjonen av anakinra og andre TNF-antagonister. Kombinasjonen av adalimumab og anakinra
anbefales derfor ikke. Kombinasjonen av adalimumab og abatacept anbefales ikke pga. økt risiko for infeksjoner, inkl. alvorlige infeksjoner, sammenlignet med TNF-antagonister alene, uten økt klinisk
nytte. Begrenset erfaring med kirurgiske inngrep hos pasienter behandlet med adalimumab. Under operasjon skal pasienten følges nøye opp mht. infeksjoner, og nødvendige tiltak må iverksettes.
Manglende respons på behandling av Crohns sykdom kan indikere en vedvarende fibrotisk striktur som kan kreve kirurgisk behandling. Alvorlige infeksjoner forekommer oftere hos pasienter >65 år
behandlet med adalimumab enn hos pasienter <65 år. Noen av dem fatale. Man skal være særlig oppmerksom på risiko for infeksjoner ved behandling av eldre.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bruk under graviditet anbefales ikke. Kvinner i fruktbar alder anbefales sterkt å benytte hensiktsmessig prevensjon under behandlingen og fortsette å bruke
det i minst 5 måneder etter siste behandling. Overgang i morsmelk: Ukjent. Amming skal unngås i minst 5 måneder etter siste behandling.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Leukopeni (inkl. nøytropeni og agranulocytose), anemi. Gastrointestinale: Abdominal smerte, kvalme, oppkast. Hud: Utslett (inkl. eksfoliativ utslett).
Infeksiøse: Luftveisinfeksjon (inkl. nedre og øvre luftveisinfeksjon, lungebetennelse, sinusitt, faryngitt, nasofaryngitt og herpesinfeksjon). Lever/galle: Stigning i leverenzymer. Muskel-skjelettsystemet:
Smerter i skjelettmuskulatur. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: Økte lipider. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni,
levkocytose. Gastrointestinale: Rektal blødning, dyspepsi, refluksøsofagitt (GERD), Sjøgrens syndrom. Hjerte/kar: Takykardi, hypertensjon, «flushing», hematomer. Hud: Pruritus, urticaria, blåmerker
(inkl. purpura), dermatitt (inkl. eksem), onykolyse, hyperhidrose. Immunsystemet: Hypersensitivitet, sesongvariabel allergi. Infeksiøse: Systemiske infeksjoner (inkl. blodforgiftning, candidiasis og
influensa), intestinale infeksjoner (inkl. viral gastroenteritt), infeksjoner i hud og myke vev (inkl. paronyki, cellulitt, impetigo, nekrotiserende fasciitt og Herpes zoster), øreinfeksjoner, orale infeksjoner (inkl.
Herpes simplex, oral herpes, tanninfeksjoner), infeksjoner i reproduktivkanal (inkl. vulvovaginal soppinfeksjon), urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt), soppinfeksjoner. Luftveier: Hoste, astma, dyspné.
Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer (inkl. forhøyet kreatinfosfokinase i blod). Nevrologiske: Parestesier (inkl. hypestesi), migrene, isjias. Nyre/urinveier: Hematuri, nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/
ernæring: Hypokalemi, forhøyet urinsyre, unormale natriumverdier i blod, hypokalsemi, hyperglykemi, hyperfosfatemi, forhøyede kaliumverdier i blod. Svulster/cyster: Benign neoplasm, hudkreft unntatt
melanom (inkl. basalcellekarsinom). Undersøkelser: Koagulasjons- og blødningsforstyrrelser (inkl. forlenget aktivert partiell tromboplastintid), positiv test på autoantistoff (inkl. dobbel kjedet DNA),
forhøyet laktatdehydrogenase i blod). Øre: Svimmelhet. Øye: Synslidelser, konjunktivitt. Øvrige: Brystsmerter, ødem, svekket helbredelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Idiopatisk
trombocytopenisk purpura. Gastrointestinale: Pankreatitt, dysfagi, ansiktsødem. Hjerte/kar: Arytmi, hjertesvikt. Hud: Nattesvette, dannelse av arr. Infeksiøse: Opportunistiske infeksjoner og tuberkulose
(inkl. koksidioidomykose, histoplamose og mycobactrium avium kompleks-infeksjon), nevrologiske infeksjoner (inkl. viral meningitt), øyeinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, leddinfeksjoner. Kjønnsorganer/
bryst: Erektil dysfunksjon. Luftveier: Kronisk obstruktiv lungesykdom, interstitiell lungesykdom, pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Rabdomyolyse. Nevrologiske: Tremor. Nyre/urinveier: Nokturi.
Psykiske: Sinnslidelser (inkl. depresjon), angst, søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Svulster/cyster: Lymfom, solide organnepotisme (inkl. brystkreft, lungenepotisme, skjoldbrusknepotisme),
melanom. Øre: Døvhet, øresus. Øye: Blefaritt, hevelse i øye, diplopi. Øvrige: Inflammasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar: Hjertestans, vaskulær okklusjon,
tromboflebitt, aortaaneurisme. Lever/galle: Kolecystitt og kolelitiasis, hepatisk steatose, forhøyet bilirubin i blod. Muskel-skjelettsystemet: Systemisk lupus erythematosus. Etter markedsføring:
Gastrointestinale: Intestinal perforasjon. Hjerte/kar: Hjerteinfarkt. Hud: Kutan vaskulitt, Stevens-Johnsons syndrom, angioødem, nytt tilfelle med eller forverring av psoriasis (inkl. palmoplantar pustular
psoriasis), erythema multiforme, alopesi. Immunsystemet: Anafylaksi. Infeksiøse: Divertikulitt. Lever/galle: Reaktivering av hepatitt B. Luftveier: Lungeemboli. Muskel-skjelettsystemet: Lupuslignende
syndrom. Nevrologiske: Multippel sklerose, demyeliniseringsforstyrrelser (f.eks. optisk nevritt, Guillain-Barrés syndrom), cerebrovaskulær sykdom. Svulster/cyster: Hepatosplenisk T-cellelymfom,
leukemi.
Overdosering/Forgiftning: Dosebegrensende toksisitet er ikke observert. Høyeste doseringsnivå som har vært undersøkt er multiple intravenøse doser på 10 mg/kg.
Egenskaper: Klassifisering: Selektivt immunsuppressivt middel. Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Binder seg spesifikt til TNF og nøytraliserer TNFs
biologiske funksjon ved å blokkere interaksjonen med TNF-reseptorene p55 og p75 på celleoverflaten. Modulerer også biologiske responser som induseres eller reguleres av TNF, deriblant endringer i
mengden av adhesjonsmolekyler som er ansvarlig for leukocyttmigrasjonen (ELAM, VCAM-1 og ICAM-1). Fordeling: Distribusjonsvolum: 5-6 liter. Halveringstid: Ca. 2 uker.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen. Må ikke fryses.
Andre opplysninger: Leveres både i ferdigfylte penner og ferdigfylte sprøyter klare for bruk.
Pakninger og priser: 2 × 0,8 ml (ferdigfylt penn) + injeksjonstørk i blister 10854,70. 2 × 0,8 ml (ferdigfylt sprøyte) + injeksjonstørk i blister 10854,70.
Sist endret: 17.08.2010
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Beslutninger om ikke å behandle
En av mine lærere i studiet uttrykte seg slik: ”Nå gjelder det å
ta et skritt til siden og slippe Vår Herre til”. Dette var et uttrykk
for en erfaren klinikers dype respekt for livet, og for døden.
Men når skal man trå til side? Det finnes ingen fasit, men en
god prosess kan understøtte den vaskelige beslutning.
Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet

medieprofilerte saker der
det har oppstått uenighet
mellom pårørende og
behandlingsansvarlige om
det å fortsette behandling.
Også påstanden som
fremsettes i eutanasidebatten om at det ikke
er noen forskjell på det å
aktivt avslutte et liv og det
å beslutte å stanse en
nytteløs behandling,
kan ha bidratt til å skape
utrygghet hos legen.

Hans Petter Aarseth

Det kan ha festet seg et inntrykk av
at det kan være lettere å fortsette
eller iverksette en behandling enn å
ta beslutningen om å la det være. Det
var en av grunnene til at Helsedirektoratet har utgitt en nasjonal veileder
med tittelen ”Beslutningsprosesser
for begrensning av livsforlengende
behandling hos alvorlig syke og
døende”. Denne veilederen, IS-1691,
erstatter også det tidligere rundskrivet
IK 1/2002, (også kalt ”R-minus”
rundskrivet) som hadde som formål å
gi veiledning om hvordan man skulle
anvende anmerkningen R-. Dette
rundskrivet mente mange hadde
bidratt til en frykt blant leger og annet
helsepersonell for ikke å innfri helsepersonellovens hjelpeplikt, noe som
indirekte kunne føre til unødig behandling. Det har også vært noen svært
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Det kan være svært
vanskelig og tungt å ta en
beslutning om at det ikke
skal iverksettes behandling, eller at pågående
behandling skal avsluttes.
Likevel er dette beslutninger som den behandlingsansvarlige lege ofte
må ta og det er derfor avgjørende
viktig at det kan skapes trygghet rundt
beslutningen. IS-1691 har som formål
å bidra til gode prosesser som kan gi
grunnlag for denne tryggheten.
Prof. Reidun Førde ved Senter for
medisinsk etikk, Universitetet i Oslo,
fikk i oppdrag å lage et utkast til en
veileder. Hun ble eksplisitt bedt om å
gi det en språkdrakt som var tilpasset
målgruppen, men samtidig innen den
juridiske ramme som er gitt, først
og fremst i helsepersonelloven og
pasientrettighetsloven. Da oppdraget
ble gitt var det allerede startet en
prosess i regi av Legeforeningens
fagmiljøer med samme formål. Disse
prosessene ble slått sammen, så det
var en bredt sammensatt og praksisnær arbeidsgruppe som utarbeidet

det første utkastet. Siden dette skulle
være en nasjonal veileder var det
avgjørende at Helsedirektoratet,
som er gitt ansvar for å fortolke
helselovgivningen, kunne gå god for
de juridiske betraktningene. Og det
er ikke til å stikke under en stol at det
kan være krevende å formulere et
budskap som er tilstrekkelig juridisk
fundert, men også gir god mening
i den kliniske hverdag. Den tilbakemelding vi har fått fra fagmiljøene er
at vi har lyktes med nettopp det, og
at veilederen har blitt et godt verktøy.
Uten tvil skyldes dette først og fremst
at Reidun Førde har sin medisinske
etikk så trygt forankret i klinikken og
det praktiske liv.
Veilederen sier ingen ting om når man
skal la være å starte eller avslutte
pågående behandling. Den gir imidlertid et tydelig budskap til helsepersonell (og publikum) om at det kan være
god medisinsk praksis å treffe slike
beslutninger, og at dette kan gjøres
innen trygge etiske og juridiske rammer. Dernest gir veilederen praktiske
råd knyttet til de prosesser man bør
(må?) ha for å få frem et så godt
beslutningsgrunnlag at det oppnås
enighet både innad i behandlingsteamet og med pasient/pårørende om
at fokus må dreies fra livsbevarende
behandling til en verdig avslutning.
Veilederen gir også praktiske råd om
god palliasjon i sluttfasen.
Veilederen er etter min mening blitt
et lesevennlig dokument på 30 sider,
inklusive et flytdiagram som beskriver
den kliniske beslutningsprosessen.
Den er ment brukt av den enkelte som
står i prosessen, men også som
utgangspunkt for intern undervisning
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Også påstanden om at det ikke er noen forskjell på det å aktivt
avslutte et liv og det å slutte å stanse en nytteløs behandling, kan
ha bidratt til å skape utrygghet hos legen

og seminarer. Veilederen er ikke uttømmende, og det kan i den enkelte
enhet eller for et spesifikt fag være
nødvendig med utdypende retningslinjer med forankring i ledelse og
fagmiljøer. Veilederen skal evalueres
og revideres i 2013.
Veilederen har 12 hovedbudskap:
1. Beslutning om livsforlengende
behandling skal bygge på en
medisinsk vurdering av hva som
er til pasientens beste, og på hva
pasienten selv ønsker. Er beslutningsgrunnlaget usikkert skal
behandling pågå inntil behandlingens nytte er avklart.
2. Den behandlingsansvarlige legen
må forsikre seg om at livsforlengende behandling kan ha en
positiv virkning som oppveier de
plager behandlingen eller sykdommen påfører pasienten.
3. Det medisinske beslutningsgrunnlaget må være sikrest
mulig, og det skal være en lav
terskel for innhente råd fra annet
kompetent helsepersonell
4. Beslutninger bør baseres på
tverrfaglige drøftinger
5. Helsepersonell skal på en
hensynsfull måte gi pasienter
som ønsker det mulighet til å
tilkjennegi sine ønsker og verdier
rundt livets avslutning.
6. Når pasienten er et barn skal
foreldre motta informasjon og gi
samtykke på vegne av barnet,
men barnet må medvirke ut fra
sitt modenhetsnivå. Foreldre
kan ikke kreve behandling som
behandlingsansvarlig ikke finner
forsvarlig.
7. Pasientens pårørende skal
behandles med respekt og
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omtanke,
og motta
nødvendig
informasjon
dersom
pasienten
samtykker til
dette.
8. En informert
og
samtykkekompetent
pasient som
ikke ønsker
livsforlengende behandling skal
få ønsket respektert, selv om
behandlingen kunne gitt effekt.
Det må avklares om ønsket om
ikke å få behandling kan skyldes
forhold som kan avhjelpes.
9. Dersom pasienten mangler
samtykkekompetanse har behandlingsansvarlig lege et selvstendig ansvar for å vurdere hva
som sannsynligvis ville ha vært
pasientens ønske i den aktuelle
situasjonen. Det skal legges
stor vekt på pålitelig og relevant
informasjon fra pårørende, et
gyldig livstestament, en oppnevnt
stedfortreder eller helsepersonell
som kjenner pasienten, om at
pasienten ikke ville ha ønsket
livsforlengende behandling.
10.Når livsforlengende behandling
avsluttes skal lindrende behandling videresføres. Pasienten skal
ha adekvat smertelindring selv
om det ikke kan utelukkes at
dette kan fremskynde døden.
11.Ved uenighet som ikke løses
gjennom fortsatt dialog bør andre
utenfor behandlingsteamet konsulteres, f.eks annen medisinsk
kompetanse (”fornyet vurdering”)

og/eller klinisk etikk-komite.
12.Beslutninger om å begrense
livsforlengende behandling skal
dokumenteres. Dette må omfatte
hvilken behandling som skal gis /
ikke gis, det medisinske grunnlaget for beslutningen, hvilken
informasjon som er gitt pasient/
pårørende, samt pasientens
ønske.
Det er behandlingsansvarlig lege
som til syvende og sist må ta de
vanskelige avgjørelser. Men både
god medisinsk praksis, medisinsk
etikk og helselovgivningen peker på
behovet for tverrfaglighet og god
kommunikasjon. Beslutningen treffes
ikke i allmøter, men beslutningsgrunnlaget blir utvilsomt tryggere med en
bredere prosess. Alle leger som står
i situasjonen bør lese veilederen for
egen refleksjon. Den kan lastes ned
fra www.helsedir.no/publikasjoner/
veiledere
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Type 2 diabetes

Behandling ved lokalsykehus
137 personer med type 2 diabetes ble behandlet av indremedisiner ved
St Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus, i perioden oktober 2007 til august 2010.
Behandlingstiden var median 13 måneder (spredning 0 - 34 måneder).
Under oppfølgingen fikk pasientene flere antihypertensive medikamenter og høyere
dosering av statiner, metformin og insulin. Systolisk blodtrykk falt i gjennomsnitt
fra 143 til 134 mmHg, total-kolesterol fra 4,7 til 4,3 mmol/l, og HbA1c fra 8,5 til
7,5. Pasienter med type 2 diabetes kan oppnå bedring av tre kardiovaskulære
risikofaktorer ved behandling hos indremedisiner.
Finn Edler von Eyben, Medisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus / finn.edler.von.eyben@stolav.no

Finn Edler von Eyben

Intensivert medisinsk behandling av
pasienter med type 2 diabetes (T2DM
har i kontrollerte studier vist seg å
redusere utviklingen av diabetiske
komplikasjoner og dødelighet (1-6).
Dødeligheten ble redusert etter 15 år
i Steno II studien fra ca. 50% til 25%
(1). De fleste pasienter med T2DM blir
behandlet i allmennpraksis, andre får
behandling ved både lokalsykehus og
endokrinologiske spesialavdelinger,
og det er i de senere år blitt økende
fokus på diabetesbehandlingen (7-8).
Det er dog mange pasienter som ikke
oppnår de nasjonale behandlingsmålene for blodtrykk, total-kolesterol
og glukose (9). Formålene med
denne artikkel er å belyse i hvilken
grad pasienter som ble behandlet
av indremedisiner ved lokalsykehus
oppnådde bedring av de tre kardiovaskulære risikofaktorer.

PASIENTER OG METODE
Undersøkelsen presenterer 137
pasienter (83 menn og 54 kvinner)
med T2DM som ble behandlet av
indremedisiner ved St Olavs Hospital,
Orkdal Sjukehus, fra oktober 2007 til
august 2010. Fastleger og vaktleger
hadde henvist 101 av dem til sykehuset før 2007 og 23 etter 2007,
og 13 pasienter ble diagnostisert
under innleggelse på sykehuset for
annen sykdom. Ved starten av studien
hadde pasientene median alder på
64,5 år (spredning 31 - 96 år), og de
hadde hatt diabetes median 6,5 år
(spredning 0 - 35 år).
Pasientene ble kontrollert på
Medisinsk poliklinikk med to til seks
måneders mellomrom, og konsultasjonene ble satt opp til 30 til 45
minutter. Alle pasienter fikk samme

TABELL 1. MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED START OG SLUTT AV OPPFØLGING AV
137 PASIENTER MED TYPE 2 DIABETES
Start
Oppfølgingstid
(måneder)

13 (SD = 10)

-

Antall antihypertensiva

0

52

29

1–2

54

61

3 eller flere

31

47

0

69

36

10 – 20

28

45

40 – 80

40

56

Kost alene

37

6

Perorale antidiabetika eller insulin

59

54

Kombinasjon av
perorale antidiabetika og insulin

38

77

Statindose (mg/d)

Glukosebehandling
Tabellen viser
antall pasienter
og gjennomsnittsverdi ± SD.
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Slutt

lege ved hver konsultasjon. Legen
veide pasientene og målte midjemål,
og de ble oppfordret til å øke deres
fysiske aktivitet, til å endre på sitt
kosthold og til å slutte å røyke.
Hovedmålsetningen var å oppnå
bedre blodtrykk, total-kolesterol og
HbA1c. Delmålene var systolisk blodtrykk ≤ 130 mmHg, total-kolesterol ≤
4,5 mmol/l og HbA1c ≤ 7,0%, og ved
hver konsultasjon ble medikamenter
innsatt eller justert etter nøye vurdering. Andre målsetninger var å øke
pasientenes egenomsorg ved å motivere dem til egenmålinger av blodglukose og til å justere insulindosene
(10). I starten hadde noen pasienter
store svingninger i blodsukker og
endret nesten daglig på den samlede insulindose. Her var det viktig å
redusere pasientens risiko for alvorlig
hypoglykemi. Enkelte pasienter ble
innlagt 2 til 4 dager på sykehuset for å
få opplæring. Etterhvert ble noen
pasienter viderebehandlet av fastlege
eller andre spesialister, og andre
pasienter som hadde nådd de tre
behandlingsmål ble anbefalt videre
oppfølging ved fastlege. De øvrige
pasienter fortsatte kontroll ved sykehuset.
Denne analyse viser behandlingsresultatene for alle behandlede pasienter.
Resultatene ble analysert ved bruk av
statistikkprogrammet Stata 7.0, og de
vises som gjennomsnittsverdi ± SD
eller som median verdi og spredning.
I sammenligningene av funn ved
start og slutt av undersøkelsen ble
resultatene vurdert med parret t-test
og chi2-test.
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TABELL 2. ANTROPOMETRISKE MÅL OG RISIKOFAKTORER VED START
OG SLUTT AV OPPFØLGING AV 137 PASIENTER MED TYPE 2 DIABETES.

Måloppnåelse
(%)

Start

Slutt

KMI (kg/m2)

32 ± 6

32 ± 6

Midjemål (m)

1,12 ± 0,15

1,10 ± 0,15

70

Systolisk blodtrykk
(mmHg)

143 ± 20

134 ± 20 +)

60

Total-kolesterol
(mmol/l)

4,7 ± 2,3

4,3 ± 1,2
++)

HbA1c (%)
Antall pasienter
etter antall oppnådde behandlingsmål forsystolisk blodtrykk,
total-kolesterol
og HbA1c +)

8,5 ± 2,0

7,5 ± 1,3 +)

0

37

19

1

60

43

2

27

49

3

9 (7%)

26 (19%)

Tabellen viser antall pasienter og gjennomsnittsverdi ± SD.
+) P < 0,001, ++) P < 0,05.

RESULTATER
Ved start hadde kun 9 pasienter (7%)
nådd alle tre behandlingsmål for
systolisk blodtrykk, total-kolesterol og
HbA1c. Pasientene i studien fikk behandling i median 13 måneder (spredning 0 -34 måneder) og fikk intensivert
medisinering for å bedre de tre risikofaktorer (Tabell 1). En del pasienter
fikk for første gang antihypertensiv
medisin, statin, metformin og/eller
insulin. Samlet fikk de flere antihypertensive medikamenter og høyere dosering av statiner, metformin og insulin
(P <0,001). Under studieperioden falt
systolisk blodtrykk, total-kolesterol
og HbA1c (Tabell 2), og pasientene
oppnådde de tre behandlingsmålene
bedre enn ved undersøkelsens start
(Figur 1). Ved slutten av undersøkelsen var systolisk blodtrykk i gjennomsnitt 132 mmHg for pasientene som
ikke fikk antihypertensiv medisin mot
135 mmHg for de som ble behandlet.
De som fikk statiner hadde lavere
total-kolesterol enn de som ikke fikk
denne behandling (4,1 mmol/l mot
5,1 mmol/l). Pasienter som bare fikk
kostbehandling for høyt blodsukker
hadde HbA1c på 7,2, mot 7,9 for de
som fikk insulin, og 7,7 for de som
både fikk peroral antidiabetikum og
insulin. Tross mer bruk av insulin fikk
pasientene færre tilfeller av alvorlig
hypoglykemi, og i gjennomsnitt var
der ingen økning av kroppsmasseindeks (KMI) eller midjemål. Under
studietiden foretrakk 28 pasienter
videre behandling hos fastlege eller
andre spesialister, 8 ble henvist til
fortsatt kontroll ved fastlege og én
pasient døde.
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Figur 1. Behandlingsresultatene for de tre risikofaktorer
ved start (svarte søyler) og slutt av studien (røde søyler).
SBT er systolisk blodtrykk og KOL er total-kolesterol.

DISKUSJON
De fleste pasienter hadde i utgangspunktet ikke tilfredsstillende regulert
blodtrykk, total-kolesterol og HbA1c,
så de fikk intensivert medisinsk
behandling. Det lyktes å få de fleste
til å forsette konsultasjonene ved
sykehuset, og etter ett års oppfølging
fikk gruppen noe bedre behandlingsresultater. Samtidig ble pasientene
stimulert til egenomsorg, og de fleste
unngikk to vesentlige bivirkninger ved
insulinbehandling, vektstigning og
anfall av alvorlig hypoglykemi.
Diabetesbehandlingen får økt oppmerksomhet også i allmennpraksis (7).
Etter intensivert innsats i 33 allmennpraksisenheter fant man i gjennomsnitt systolisk blodtrykk på 143 mmHg
for pasientene som fikk antihypertensiv behandling, total-kolesterol på 4,6
mmol/l for de som ble behandlet med
statiner, og HbA1c på 7,8 for de som
både fikk perorale antidiabetika og
insulin. I Asker og Baerum Cardiovascular Diabetes Study, en prospektiv
randomisert undersøkelse ved et
sykehus, ble HbA1c redusert mer ved
intensiv enn ved konvensjonell
behandling: 6,7 mot 7,8 (5).
Det er en vedvarende utfordring at
mange pasienter med T2DM på konvensjonell behandling ikke når de tre
mål fra nasjonale retningslinjer (7-9).
Reduksjon av de tre risikofaktorer
har prognostisk betydning i henhold
til både klinisk kontrollerte forsøk og
epidemiologiske undersøkelser (1, 11).
Det går en linje fra intensivert medisinering for pasientene til reduksjon av
de tre risikofaktorer. Undersøkelsen

viser at det også var mulig å gi denne
behandlingen ved et lokalsykehus.
Her kan indremedisiner ha kompetanse i å regulere den komplekse
medikasjonen som mange med T2DM
trenger. Indremedisinere både på
sykehus og i praksis kan derved være
en viktig ressurs i behandlingen av
diabetespasienter.
Etikk
Studien var vurdert som
kvalitetsikringsstudie ved REK MidtNorge (ref. 4.2009.672) og databasen
var godkjennt ved NSD (ref 22471)
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Glutenintoleranse og cøliaki
Cøliaki er en vanlig tilstand i befolkningen med prevalens rundt 1 %. I tillegg er det
mange personer som er klinisk glutenintolerante, uten at man kan påvise cøliaki.
Det knytter seg ofte usikkerhet til de diagnostiske kriterier og til utredning av
trygderettigheter.
Knut E. A. Lundin, overlege, Dr. med. Gastro undersøkelse, Avd for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus

Knut E. A. Lundin

CØLIAKI
Cøliaki er en sykdom der immunsystemet i tarmen reagerer på hvetegluten og lignende proteiner fra rug,
bygg og nær beslektede kornslag
inkludert spelt.
Immunologisk kjennetegnes denne
prosessen ved glutenspesifikke T
lymfocytter i tarmslimhinnen, dette
fenomenet sees ikke hos noncøliakere. Disse T lymfocyttene gjenkjenner gluten når dette presenteres
av vevstypemolekylene HLA-DQ2 eller
HLA-DQ8, og det er bare de personene i befolkningen som er HLA-DQ2
eller HLA-DQ8 positive som kan utvikle
cøliaki (med ekstremt få unntak).
T celle responsen i tarmen gir betennelse i slimhinnen, dette kan vanligvis

sees histopatologisk i tynntarmsbiopsier. Den immunologiske prosessen
er rettet mot gluten modifisert av et
enzym i slimhinnen kalt vevstransglutaminase (TG2). Ubehandlete cøliakere lager faktisk IgA antistoffer mot
dette enzymet. Forhøyete serumnivåer
av IgA mot vevstransglutaminase
brukes som diagnostisk hjelpemiddel.
Klinisk gir cøliaki en rekke symptomer.
De viktigste er malabsorpsjonstilstander som jern- og folsyremangel,
mageplager som rumling, luft, diaré,
forstoppelse, asteni og følelse av
alltid å være trett. Disse symptomene
er ganske uspesifikke og de fleste
personer med disse symptomene har
ikke cøliaki.

DIAGNOSTIKK AV CØLIAKI
Nåværende retningslinjer (fra NAV,
Fagrådet i Cøliakiforeningen og
internasjonalt) sier at diagnosen
cøliaki stilles ved påvisning av
såkalt totteatrofi i tynntarmsbiopsier.
Forhøyete IgA antistoffer mot TG2
støtter diagnosen, men ansees ikke
diagnostisk. Kliniske tegn på cøliaki
og en gunstig klinisk effekt av å fjerne
gluten fra kosten hører også med.
IgG antistoffer mot TG2 har bare
verdi hos pasienter med IgA svikt. IgA
antistoffer mot gluten har knapt plass
i diagnostikken og utføres ikke lenger
ved de fleste laboratorier. Selv om
forhøyete IgA antistoffer mot TG2 har
god positiv prediktiv verdi, ser man
ikke sjeldent falskt positive tester.
Endomysium test er nok bedre, men
utføres sjeldent. HLA-typing for HLADQ2 og HLA-DQ8 er nå tilgjengelig,
positiv test betyr at pasienten kan ha
cøliaki, mens en negativ test betyr
at man kan se bort fra cøliaki (men
riktignok med noen få unntak). HLA
typing har imidlertid ingen positiv
prediktiv verdi siden anslagsvis 50 %
av befolkningen har HLA typer som
kan gi cøliaki.
Selv om diagnostikken av cøliaki oftest er enkel når tanken er tenkt, er det
i praksis ofte problemer:

Figur 1: Den etablerte cøliakilesjonen viser et komplekst samspill av betennelsesforandringer. Morfologisk ser man øket antall intraepiteliale lymfocytter, redusert enterocytt høyde, tottearofi og krypt hyperplasi. Gluten endres av enzymet
transglutaminase 2, og det er lokal produksjon av IgA antistoffer mot dette
enzymet. Den kjemiske endringen av gluten kalles deamidering, og pasientene
har også IgA antistoffer mot deamidert gluten. Reprodusert fra Sollid og Lundin,
Mucosal Immunology, 2009;2:3-7.
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1. Ca 10-20 % av pasienter med
ubehandlet cøliaki har IgA-TG2
under referansegrensen (for
den vanligste testen 5 U/ml).
De kan likevel ha signifikante
totteforandringer. I en del tilfeller
skyldes lave verdier for IgA-TG2
at pasienten har redusert sitt
gluteninntak.
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Det er ingen sammenheng mellom graden av
totteforandringer og kliniske plager

2. Totteforandringene i vevsprøver
kan ofte være flekkvise og
betinger at gastroenterologen tar
tilstrekkelig med biopsier. Biopsiene bør orienteres slik at patologen kan tolke totteforandringer.
Dette er et forsømt område og
det er et diagnostisk problem for
mange cøliakere at det bare er tatt
2 små biopsier. Det anbefales å ta
minst fire store biopsier fra nedre
kne av duodenum (vanlig tang,
men ta biopsien over en fold med
lite luftutspiling), og i flere land
har man startet med å også ta 2
biopsier fra bulbus på eget glass.
Man kan fange opp cøliakere som
har beskjedne forandinger ved
nedre kne, men uttalte forandringer i bulbus.
3. Det hender (kanskje spesielt hos
barn) at pasienten har positiv
test for IgA-TG2, men normal
tarm. Det vil si at man ikke finner
patologi i biopsier. En slik situasjon er for øvrig ikke uvanlig hos
voksne pasienter med dermatitis
herpetiformis. Det er godt dokumentert at slike pasienter kommer
til å utvikle totteforandringer hvis
de fortsetter med vanlig kost.
Den europeiske barnelegeforeningen EPSGHAN publiserer snart
nye retningslinjer som sier at
sterkt positiv serologi og kliniske
tegn er diagnostisk for cøliaki.
Implementering av dette i Norge
er sannsynlig.
4. NAV og internasjonale
retningslinjer forlanger at det skal
påvises såkalt totteatrofi. Dette
skal klassifiseres av patologene
etter de såkalte Marsh kriteriene:
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a. Marsh 0 = normal tarm.
b. Marsh 1 = normal tarm
men øket antall intraepiteliale
lymfocytter (IEL).
c. Marsh 2 = som Marsh 1 men
med krypt hyperplasi i tillegg.
d. Marsh 3a = Partiell totteatrofi,
øket IEL, krypthyperplasi og
infiltrasjon av plasmaceller.
e. Marsh 3b = som Marsh 3a men
med subtotal totteatrofi.
f. Marsh 3c = som Marsh 3a men
med total totteatrofi.
Den lokale patolog skal score etter
Marsh kriteriene – gjøres ikke dette,
får man be om det. Patologene har
imidlertid en vanskelig oppgave;
antall IEL og grensen for hva som
er patologisk er en utfordring. Og
de må forholde seg til totteforandringer som kan være flekkvise.
Skal man fokusere på noen/mange
patologiske eller på noen/mange
normale? Grensen mellom Marsh
1/2 og Marsh 3a kan være hårfin
og tolkningen kan ha store formelle
konsekvenser når NAV har rigide
regler der man ikke tar hensyn til
de kliniske tegn. Det kan ofte være
grunn til å be andre patologer om en
second opinion i tvilstilfeller.
Det er ingen sammenheng mellom
graden av totteforandringer og kliniske plager. Nyere klinisk forskning
har vist at man også meget vel kan
ha cøliaki med Marsh 1 og 2, men
da med positiv blodprøve for IgATG2. Marsh 1 uten positiv IgA-TG2
skal man ikke kalle cøliaki.

Eksempel på Marsh 1. Denne pasienten hadde positiv serologi og kliniske
tegn som passet med cøliaki med
asteni, mageplager og jernmangel.
Utmerket effekt av glutenfri kost.

Eksempel på Marsh 3c (total totteatrofi). Udiskutabel cøliaki. Også denne
pasienten hadde positiv serologi og
kliniske tegn forenlig med cøliaki. Man
observerer ikke sammenheng mellom
grad av totteatrofi og alvorlighetsgrad
av kliniske symptomer.
HVA NÅR PASIENTEN ALLEREDE HAR
STARTET MED GLUTENFRI KOST?
Mange pasienter har lest om cøliaki,
de kjenner noen med tilstanden eller
de har fått råd av helsepersonell om å
prøve glutenfri kost uten at diagnostikk er utført. Problemet diagnostisk
er at både serologi og tynntarmsforandringene normaliserer seg med
glutenfri kost (mens HLA profilen
selvfølgelig er uendret). Det er spesielt
uheldig når leger råder pasienter til
forsøksvis glutenfri kost uten å ha
sikret diagnostikk.
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I slike tilfeller anbefales følgende:
1. Hvis pasienten nettopp har startet
med glutenfri kost, og spesielt
hvis det forelå positiv IgA-TG2
før oppstart, kan man fange opp
signifikante totteforandringer ved
gastroskopi hvis den gjøres raskt.
Etter noen måneder er denne
sjansen mindre.
2. HLA typing har en plass siden
videre utredning av cøliaki frarådes hos pasienter som ikke er
HLA-DQ2 eller HLA-DQ8 positive.
3. I mange tilfeller kommer man
ikke utenom glutenprovokasjon
for å kunne stille en diagnose.
Mange gastroenterologer anbefaler da 3 måneders provokasjon,
men dette avslås ganske ofte av
pasientene. Det er svært få vitenskapelige studier som belyser
lengden av provokasjon. Retningslinjer fra American Gastroenterology Association sier at 4 uker er
tiltrekkelig mens siste utgave av
UpToDate sier at 2 uker holder.
Vi anbefaler 2 uker med fire skiver
vanlig brød daglig, hvis pasienten
tåler det. Etter 2 uker tar vi rikelig
med biopsier og legger vekt på
også beskjedne totteforandringer.
Eksperimentelle diagnostiske prosedyrer (HLA-gliadin peptid tetramer
test, påvisning av IgA mot TG2 i
biopsier, påvisning av glutenspesifikke T celler, utskilling av IgA-TG2
fra biopsier in vitro etc) er ikke klinisk
tilgjengelig utenom studier og kan ikke
betraktes som diagnostisk.

utredes innen det fagfelt der pasienten har sine plager (hud, luftveier,
mage/tarm, øre/nese/hals).Vi har
innen gastroenterologien få gode
hjelpemidler til å utrede matvareintoleranse, og hos pasienter som ikke har
straks-allergi har blodprøver en meget
usikker plass.
Glutenintoleranse uten cøliaki er udiskutabelt en klinisk entitet som betinger en nøktern tilnærming. I Australia
er det sagt at 1 million mennesker
lever glutenfritt i en befolkning på 20
millioner totalt. I New Zealand er det
under 10 000 kjente cøliakere, men
mer enn 50 000 som lever strengt glutenfritt. I USA estimeres markedet for
glutenfri kost til ca 3 milliarder USD.
Et fåtall av de som lever glutenfritt har
cøliakidiagnosen. Dette betyr selvsagt
ikke at alle disse personene har rett,
men vi har på vår avdeling truffet en
rekke slike pasienter.
Det knytter seg økende interesse til tilstanden glutenintoleranse uten cøliaki
internasjonalt. Det gjøres studier i flere
land, og vi har pågående forskningsprosjekter innen dette feltet. Studier
både innen musemodeller og med
humant materiale er lovende og tyder
på at vi etter hvert vil kartlegge patogenesen ved tilstanden og dermed få
bedre muligheter for diagnostikk.
TRYGDERETTIGHETER
For å få grunnstønad fra NAV er det
et absolutt krav om at utredning
gjøres av spesialist innen allergi eller
indremedisin, men ikke innen almenmedisin.
Grunnstønad kan gis ved:

GLUTENINTOLERANSE UTEN CØLIAKI
Anslagsvis 20 % av befolkningen
rapporterer ubehag og reaksjon på
en eller flere matvarer. Utredning av
matvareintoleranse er vanskelig, og
det kliniske tilbudet ligger langt fra
ønskene fra pasientene. Innen gastroenterologien er det nok flere
avdelinger som returnerer søknader
med begrunnelse i at de ikke har
noe tilbud. Matvareintoleranse skal
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1. Cøliaki
2. Hveteallergi
3. Glutenintoleranse uten cøliaki
NAV innrømmer rett til grunnstønad
for fordyret kosthold til alle pasienter
med cøliaki med ICD-10 diagnosen
K90.0. Kravet til tynntarmsbiopsi og
at man i biopsiene finner minst partiell
totteatrofi er nesten absolutt, men

praktiseres i henhold til vår erfaring
noe ulikt innen de enkelte NAV kontorene. Kravet om minst Marsh 3a kan
diskuteres vitenskapelig, og det er en
pågående prosess med NAV i dette
spørsmålet. NAV forlanger ikke etterfølgende vurdering hos spesialist.
Pasienter med klinisk hveteallergi
med straksallergiske reaksjoner får
også grunnstønad med diagnosen
K. Det er et krav i retningslinjene om
provokasjon, men for oss klinikere er
det uetisk å provosere pasienter som
får anafylaktiske reaksjoner, og dette
kan man argumentere for.
Pasienter med såkalt glutenintoleranse uten cøliaki kan også få
grunnstønad, men dette er ukjent for
mange leger (både i almenpraksis
og innen spesialisthelsetjenesten).
Pasienten skal da ha kliniske tegn på
intoleranse, men uten tegn til cøliaki i
tynntarmslimhinnen. Provokasjon hos
spesialist er et krav, det samme er
fornyet vurdering. Hva ”kliniske tegn
på intoleranse” betyr eller hvordan
man skal måle dette er ikke definert.
Vår erfaring er at begrunnete søknader, med vurdering av gastroenterolog
og klinisk ernæringsfysiolog, om
grunnstønad til denne gruppen kan
bli godkjent. Vårt utredningsopplegg
består blant annet i åpen provokasjon
med glutenholdig, fiberfattig brød i
enten 3 eller 14 dager, og der vi scorer
klinisk reaksjon med Subjective Health
Questionnaire (SHQ) og Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS)
HVEM SKAL UTREDE?
Utredning av matvareintoleranse hører
hjemme i spesialisthelsetjenesten.
Både på grunn av at utredningen
er vanskelig og betinger spesialistkompetanse, men også fordi NAV kun
legger vekt på utredning hos spesialist. På en konsensuskonferanse på
-90 tallet var det generell enighet om
at denne utredningen skulle skje på
sentralsykehus. Det er holdepunker
for at ikke alle store sykehus har gode
rutiner for slik utredning
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Tromboseprofylakse
med Fragmin
Forebygg
tromboemboliske hendelser
hos dine MEDISINSKE
pasienter...

60,5 % av inneliggende medisinske pasienter og 41,5%
av kirurgiske pasienter med risiko For dvt Får ikke
adekvat tromboseproFylakse1
en studie hos akutt syke medisinske pasienter har vist at

Fragmin reduserer risiko For vte med 45%

(rr) sammenlignet med placebo2

www.pfizer.no/fragmin

Referanse:1)CohenAT,etal.,Venousthromboembolismriskandprophylaxisintheacutehospitalcaresetting,Endorsestudy:amultinationalcross-sectional
study,Lancet2008;371:387-94.2)LeizorovicA.,etal.Randomized,placebo-controlledtrialofdalteparinforthepreventionofvenousthromboembolisminacutelyillmedicalpatients.
Circulation 2004; 110:874-79.
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Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IE anti-Xa/ml og 25 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.:
Dalteparin. natr. 12 500 IE et 25 000 IE (anti-faktor Xa), natr. chlorid. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml.
Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IE anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparin. natr. 10 000 IE (antifaktor Xa), alcohol benzylic., aqua ad iniect. ad 1 ml. Med konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling
av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og
myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt,
respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende
utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter.
Dosering: 1. Tromboseprofylakse ved kirurgi. Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og deretter 2500 IE s.c. hver morgen.
Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved kirurgi
med høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 5000 IE s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn
eller lenger. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 timer senere.
De påfølgende dager 5000 IE s.c. hver morgen. 2. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IE s.c.
kvelden før operasjonen og deretter 5000 IE s.c. hver kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IE s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 IE s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende
dager 5000 IE s.c. hver morgen i 5 uker. 3. Behandling av akutt dyp venetrombose: Doseringen er
individuell. Kan administreres s.c. enten som en daglig injeksjon, eller som 2 daglige injeksjoner.
Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer anbefales: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c.
1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 IE. Monitorering av
antikoagulant effekt er ikke nødvendig.

Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales:
Dose (IE)
Vekt (kg)

10 000 (Rød sprøyte)
12 500 (Orange sprøyte)
15 000 (Lilla sprøyte)
18 000 (Grå sprøyte)

46-56
57-68
69-82
>83
Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt
blødningsrisiko, kan doseringen 100 IE/kg 2 ganger daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder
for anti-Xa. Etter s.c. administrering nås maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Da bør første
måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået etter dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1
IE anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister startes samtidig som en starter behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 døgn, eller inntil nivåene av
protrombinkompleksets faktorer (F II, F VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk nivå. Det er liten
klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. 4. Behandling av lungeemboli: Fragmin administreres subkutant 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp
venetrombose. Ved dosering 2 ganger daglig gis 100-120 IE/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved
valg av dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad og eventuelle
risikofaktorer for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig
behandling av akutt venetrombose. 5. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Ved
kronisk nyresvikt, pasienter uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse og hemofiltrasjon i inntil
4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 IE, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer.
Hemodialyse og hemofiltrasjon i mer enn 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IE/kg kroppsvekt,
deretter 10-15 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået bør ligge i intervallet 0,5-1 IE anti-Xa/ml.
Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. bolusinjeksjon av 5-10 IE/kg kroppsvekt, deretter 4-5 IE/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må ligge i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/
ml. 6. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk: 120 IE/kg kroppsvekt
gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IE 2 ganger i døgnet) til pasienter som oppfyller følgende
kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-forandringer i
form av forbigående eller vedvarende ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon (0,1 mV
eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske Q-takk i de samme
avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For pasienter som har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering,
kan Fragmin gis frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller CABG), men ikke utover 45
dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IE/kg 2 ganger daglig, gis en fast
dose på 5000 IE (kvinner ≤80 kg og menn ≤70 kg) eller 7500 IE (kvinner ≥80 kg og menn ≥70 kg)
2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling av ustabil angina pectoris (f.eks.
lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). 7. Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert på grunn av akutt sykdom: 5000 IE gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående,
maks. 14 dager. 8. Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot
VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IE/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30
dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IE (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IE/kg bør
gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte engangssprøyter (se tabell 2). Dosereduksjon ved
kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/μl, bør behandlingen avbrytes
inntil blodplatetallet er >50 000/μl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/μl, reduseres dosen med
17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall ≥100 000/μl, bør full dosering
gjenopptas.

Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/μl)
Vekt (kg) Dose (IE) Redusert dose (IE)
Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)
≤56
57-68
69-82
83-98
≥99

Refusjonsberettiget bruk:

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp
venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og
som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner.

Refusjonskode:
ICPC

Vilkår nr

ICD

Vilkår nr

-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi
B83 Koagulasjonsdefekt spesifisert
B83 Koagulasjonsdefekt INA
K74 Angina pectoris ustabil
K75 Akutt hjerteinfarkt
K93 Lungeemboli
K94 Dyp venetrombose
U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse

136
-

-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi
D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter
D68.9 Uspesifisert koagulasjonsdefekt I20.0 Ustabil angina
I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang
I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere
I26 Lungeemboli
I80 Flebitt og tromboflebitt
I82 Annen emboli og trombose i vener Z99.2 Avhengighet av nyredialyse

136
-

Vilkår:136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Sist endret: 20.05.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IE/ml (0,5-1,5 IE/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste engangssprøyte
og anti-Xa-målinger bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske
nivået av anti-Xa nås.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/
eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert
trombocytopeni. Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp venetrombose og ustabil koronararteriesykdom, der pasienten får høye doser
Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare for blødning. Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som

er antikoagulert eller som planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin
for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende
epiduralkateter for administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som
påvirker hemostasen, som f.eks. ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt
epidural eller spinalpunksjon. Pasienter bør monitoreres jevnlig for symptomer på nevrologisk
skade. Hvis det observeres tegn på nevrologisk svekkelse, er rask behandling nødvendig. Legen
bør vurdere den potensielle nytte mot risiko før spinal/epiduralanestesi gis til pasienter som er
antikoagulert for tromboseprofylakse. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni
og trombocyttfunksjonsforstyrrelser, lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert hypertensjon, hypertensiv og diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling av nyopererte
pasienter. Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse,
lavt blodtrykk og sjokk mangler. Risiko for antistoffmediert heparinindusert trombocytopeni er
tilstede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det
anbefales derfor å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av
behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask utvikling av trombocytopeni og alvorlig
trombocytopeni (<100 000/μl). Koagulasjonstiden, f.eks. APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i liten grad. For monitorering av effekt anbefales derfor anti-Xa-metoden. Pasienter
som foretar kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt bare noen få dosejusteringer og
dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som foretar akutt hemodialyse har
et smalere terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene.
Hvis et transmuralt myokardinfarkt oppstår hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom, kan
trombolytisk behandling være nødvendig. Fragmin må ikke seponeres, men fortsatt bruk kan øke
faren for blødninger. Det er begrenset erfaring med hensyn på sikkerhet og effekt hos barn. Må
ikke administreres intramuskulært.
Interaksjoner: Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, som f.eks.
acetylsalisylsyre, NSAIDs, vitamin K-antagonister, og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Fragmin kan allikevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg)
hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Klinisk
erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. Bivirkninger:
Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter risikerer å få bivirkninger. Hyppige (>1/100): Blod: Blødninger, mild trombocytopeni (type I) som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingperioden.
Hud: Subkutant hematom ved injeksjonsstedet. Lever: Forbigående, mild til moderat økning av
levertransaminaser (ASAT, ALAT). Sjeldne (<1/1000): Hud: Hudnekroser. Øvrige: Allergiske reaksjoner. Et fåtall anafylaktoide reaksjoner er rapportert samt et fåtall tilfeller av alvorlig immunologisk mediert trombocytopeni (type II) assosiert med arteriell og/eller venøs trombose eller tromboembolisme. Blødningsrisiko øker ved høy dosering.
Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten indusert av dalteparinnatrium kan
nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert,
mens anti-Xa-aktiviteten vil bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100
anti-Xa-enheter (100 IE) av Fragmin. Protamin har i seg selv en inhibitorisk effekt på den primære
hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A B04.
Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i romtemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer.
Andre opplysninger: Fragmin injeksjonsvæske er blandbar med isoton natriumklorid og isoton
glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er ikke undersøkt. Engangssprøyter inneholder
ikke konserveringsmiddel.
Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: (0,2 ml = 2500 IE) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr
257,10. 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 592,90. 25 000 IE anti-Xa/ml: (0,2 ml = 5000 IE) 10 × 0,2 ml
(ferdigfylt sprøyte) kr 395,20. 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 935,40. (0,3 ml = 7500 IE) 10 × 0,3
ml (ferdigfylt sprøyte) kr 593,10. (0,4 ml = 10 000 IE) 5 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 386,30. (0,5
ml = 12 500 IE) 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 469,50. (0,6 ml = 15 000 IE) 5 × 0,6 ml (ferdigfylt
sprøyte) kr 554,90. (0,72 ml = 18 000 IE) 5 × 0,72 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 653,70. 10 000 IE anti-Xa/
ml: 10 ml (hettegl.) kr 704,90.
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Informasjon fra Spesialitetskomiteen i indremedisin
Spesialitetskomiteen har rådgivende funksjon ovenfor Sentralstyret i
Legeforeningen. Sentralstyret har delegert myndighet fra Helsedepartementet
vedrørende spesialistutdanningen for leger.
Per Mathisen

Fra venstre: Beate Storslett, Bjørn Jørgensen, Eva Mc Fadden, Per Mathisen,
Svein Solheim
Komiteens viktigste oppgaver er:
• godkjenning av nye spesialister
i indremedisin
• oppfølging av utdanningsinstitusjoner
• godkjenning av tjeneste
fra utlandet
• godkjenning av kurs
• vurdere/foreslå endringer av
spesialistregler og stillingsstruktur
Ny komite ble oppnevnt 12.03.10
for perioden 2010-13 med følgende
medlemmer:
Per Mathisen (leder)
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet
Eva McFadden (nestleder)
Godthaab Helse og Rehabilitering,
Bærum
Bjørn Jørgensen (medlem)
Vestre Viken HF sh. Asker & Bærum
Svein Solheim (medlem)
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Beate Sørslett (YLF-medlem)
Nordlandssykehuset
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Hans Olav Fadnes (varamedlem)
Helse Fonna
Arild Hagesveen (YLF-varamedlem)
Diakonhjemmets sykehus
Komiteen mottar søknader om spesialistgodkjenning og sender innstilling til
Sentralstyret om godkjenning. I 2009
ble det godkjent 104 nye spesialister
i indremedisin, herav 34 konverterte
fra andre nordiske land og 7 fra øvrige
EU/EØS.
Totalt er mer enn 50 medisinske
avdelinger i landet godkjente utdanningsinstitusjoner i indremedisin.
Avdelingene plikter å sende inn årlige
rapporter med oversikt over utdanningsvirksomheten. Rapportene
gjennomgås av komiteen og danner
basis for fornyet godkjenning.
Komiteen foretar også besøk ved
sykehusavdelingene, noe som gir
viktig informasjon om status for
utdanningsvirksomheten.

medført driftsmessige endringer ved
mange avdelinger. Dette har endret
innholdet i en del utdanningsstillinger, bl.a. som følge av oppsplitting
av avdelinger. Oppdeling i parallelle
vaktlag ved store enheter kan ved
enkelte avdelinger medføre at vakttjenesten ikke lenger er tilstrekkelig
generell til å oppfylle tjenestekravene.
Et annet problem kan oppstå ved mindre lokalsykehus som etter omlegging
blir avlastningsenheter med redusert
pasientgrunnlag, begrenset akuttfunksjon og sviktende rekruttering av
spesialister, noe som vil kunne gjøre
det umulig å opprettholde spesialistutdanningen. Det er også en stor
utfordring knyttet til det økende antall
utenlandske leger med påbegynt
spesialisering i hjemlandet som søker
om godkjenning av slik tjeneste etter
norske regler. Manglende eller usikker
dokumentasjon er da ofte et problem,
særlig gjelder dette søkere fra ØstEuropa og land utenom EU.

Per Mathisen

Det er planlagt endringer i spesialistutdanningen fra 2015. Ut fra en
målsetting om mer effektiv spesialistutdannelse med bl.a. tidligere grenspesialisering vil da krav til generell
indremedisinsk tjeneste for grenspesialisering bli redusert fra 48 til 36
mndr. Mange leger i spesialisering i
indremedisin utdanner seg samtidig i
en grenspesialitetet, og med redusert
tid til generell indremedisinsk tjeneste
vil det være ennå viktigere enn før å
ivareta god bredde i utdanningen.
Det vil også komme endringer i
prosedyrekrav, med større vekt på
opplæring i prosedyrer som er viktige i
en vaktsituasjon. Generelt vil de planlagte endringer på sikt føre til bedre
samsvar mellom utdanningskravene
og målbeskrivelsen for indremedisin

Organisatoriske endringer med nye
foretaksmodeller har i senere år
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Kurs og konferanser

Høstmøtet 2010
4. og 5. november
Radisson Blu
Scandinavia hotell,
Oslo

26
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Velkommen til Høstmøtet 2010!
Årets Høstmøte for norske indremedisinere nærmer
seg med stormskritt! Vi håper programmet faller i smak.
Høstmøtet er en av Norsk indremedisinsk forenings viktigste
aktiviteter og har gjennomgått en betydelig modernisering
og utvikling. Vi gleder oss stort over at oppslutningen om
Høstmøtet er økende og over at vi har fått mange positive
tilbakemeldinger. I år som foregående år arrangeres kurset
med tellende timer og uten utstillere fra industri. Lunsjbuffet
er tilgjengelig både torsdag og fredag. Høstmøtet er også
Årsmøte for Norsk indremedisinsk forening.
I år setter Høstmøtet fokus på akuttmedisinske
problemstillinger. Akutte tilstander utgjør hovedtyngden
av alle innleggelser på indremedisinske avdelinger Norge
rundt. Den generelle indremedisinske vaktberedskap
lever fortsatt på de fleste sykehus, og det krever at indremedisinere behersker vanlige akutte tilstander også utenfor
sin grenkompetanse. Her er det mye nyttig faglig påfyll å
hente for LIS-leger så vel som for bakvakter av alle slag!
Også i år vil det være en sesjon basert på kasuistikker.
Kasuistikken må involvere minst to grenspesialiteter eller
være fra en generell indremedisinsk avdeling/post.
Beste innsendte arbeide belønnes med kr 10 000,-, nest
beste får kr 5 000,-! Her er det all grunn til å skjerpe skriveog presentasjonsevnene. Erfarne kolleger, LIS-leger og
turnusleger er alle hjertelig velkommen med kasuistikker!
Kasuistikker (wordfil eller PDF, maks 400 ord) sendes innen
15.10.10 til rune.isene@medisin.uio.no.
Vel møtt til Høstmøtet!
Hanne Thürmer
Leder, Norsk indremedisinsk forening
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Praktiske opplysninger
• Sted: Radisson Blu
Scandinavia hotell Oslo,
Holbergsgate 30,
0166 Oslo
• Ingen forhåndspåmelding
eller deltageravgift
• Høstmøtet er godkjent for
15 timer til spesialiteten
indremedisin
- kursbevis fås mot
betaling av kursavgift
NOK 500 ved fremmøte
• Lunch serveres begge
dager
• Se for øvrig internett
www.legeforeningen.no/
indremedisin
Arrangementskomiteen
Rune Isene,
Oslo universitetssykehus,
rune.isene@medisin.uio.no
Olav Lutro, Haukeland
universitetssykehus,
olav.lutro@helse-bergen.no
Synne Jenum,
Oslo universitetssykehus,
synne.jenum@rr-research.no
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Program

Kurs og konferanser

Torsdag 4. nov
Tema:
Indremedisineren i akuttmottaket

28

08.30–09.05

Geriatri
Delirium
Lege ph.d. Vibeke Juliebø,
Oslo universitetssykehus Ullevål

09.05–09.40

Nyresykdommer
Akutt nyresvikt i akuttmottaket
Overlege dr.med. Aud Høieggen,
Oslo universitetssykehus Ullevål

09.40–10.15

Hjertesykdommer
Aortaballongpumpebehandling
Avdelingsoverlege dr.med. Lars Aaberge,
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

10.15–10.45

Pause

10.45–11.20

Lungesykdommer
Akutt respirasjonssvikt
Lege Espen Nakstad,
Oslo universitetssykehus Ullevål

11.20–11.55

Fordøyelsessykdommer
Akutt-på-kronisk leversvikt
Overlege ph.d. John W. Haukeland,
Oslo universitetssykehus Aker

11.55–12.45

Lunsj

12.45–13.20

Blodsykdommer
Koagulopati ved akutt sykdom
Avdelingsoverlege professor dr.med. Per Morten Sandset,
Oslo universitetssykehus Ullevål

13.20–13.55

Infeksjonssykdommer
Sepsis
TBA

13.55–14.25

Pause

14.25–15.00

Endokrinologi
Akutt binyrebarksvikt
Overlege dr.med. Kristian Løvås,
Haukeland universitetssykehus

15.00–15.45

Kasuistikkonkurranse
De tre beste kasuistikkene i årets
konkurranse presenteres
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Program
Kurs og konferanser

Fredag 5. nov
Tema:
Nytt fra grenforeningene og årsmøte

Indremedisineren 3 • 2010

08.30-09.05

Geriatri
Karsykdom og sekundærprofylakse hos eldre
– en balansekunst
Overlege Hege Ihle-Hansen,
Sykehuset Asker og Bærum

09.05–09.40

Nyresykdommer
AB0-uforlikelig nyretransplantasjon
– hvordan overvinne immunologiske barrierer
Seksjonsoverlege dr.med. Anna Varberg Reisæter,
Oslo universitetssykehus Ullevål

09.40–10.15

Fordøyelsessykdommer
Nye metoder for tynntarmsdiagnostikk
Lege Vemund Paulsen,
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

10.15–10.45

Pause

10.45–11.20

Hjertesykdommer
Atrieflimmer
Professor dr.med. Knut Gjesdal,
Oslo universitetssykehus Ullevål

11.20–12.05

Årsmøte Norsk indremedisinsk forening

12.05–12.55

Lunsj

12.55–13.10

Avslutning av kasuistikkonkurranse

13.10–13.45

Endokrinologi
Inkretinbasert behandling av type 2 diabetes
Professor dr.med. Kåre Birkeland,
Oslo universitetssykehus Aker

13.45–14.20

Blodsykdommer
Små lymfocyttkloner og klinisk sykdom
Overlege dr.med. Sigbjørn Berentsen,
Haugesund sjukehus

14.20–14.50

Pause

14.50–15.25

Lungesykdommer
Komorbiditet ved KOLS
Seksjonsoverlege Terje Tollåli,
Nordlandssykehuset - Bodø

15.25–16.00

Infeksjonssykdommer
Nytt om HIV
Avdelingsoverlege dr.med. Bente Bergersen,
Oslo universitetssykehus Aker

29

C

Januvia «MSD»
Antidiabetikum.

T TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg: Hver tablett inneh.: Sitagliptinfosfatmonohydrat 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult
og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus type 2 for å bedre glykemisk
kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin
er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med metformin når diett
og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk
aktivitet sammen med høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og når metformin
er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Med PPARγ-agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPARγagonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPARγ-agonist alene ikke gir adekvat glykemisk
kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med
begge disse preparatene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPARγ-agonist og metformin når bruk av
PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse preparatene ikke gir adekvat
glykemisk kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når diett og fysisk aktivitet sammen
med stabil dose insulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Dosering: 100 mg 1 gang daglig. Når Januvia brukes i kombinasjon
med metformin og/eller en PPARγ-agonist, bør dosen av metformin og/eller PPARγ-agonist opprettholdes, og Januvia bør
tas samtidig. I kombinasjon med sulfonylurea eller med insulin, kan en lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes
for å redusere risikoen for hypoglykemi. Kan tas med eller uten mat. Nyresvikt: Ingen dosejustering er påkrevd ved mild
nyresvikt (kreatininclearance (ClCR) ≥50 ml/minutt). Sitagliptin anbefales ikke ved moderat eller alvorlig nyresvikt. Leversvikt:
Ingen dosejustering er påkrevd ved mild eller moderat leversvikt. Sitagliptin er ikke undersøkt ved alvorlig leversvikt.
Eldre: Ingen dosejustering er påkrevd. Det foreligger begrensede sikkerhetsdata hos pasienter ≥75 år, og forsiktighet må
utvises. Barn og ungdom: Anbefales ikke til barn <18 år, da effekt og sikkerhet ikke er klarlagt. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved diabetes mellitus
type 1 eller ved behandling av diabetisk ketoacidose. Ved bruk av sitagliptin i kombinasjon med legemidler som er kjent
for å forårsake hypoglykemi, som f.eks. sulfonylureapreparater eller insulin, bør en lavere dose av sulfonylureapreparatet
eller insulin overveies for å redusere risikoen for hypoglykemi. Bør ikke brukes ved moderat eller alvorlig nyresvikt pga.
begrenset erfaring. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er rapportert, inkl. anafylaksi, angioødem, grov avskalling av huden
inkl. Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaksjonene har inntruffet i løpet av de 3 første månedene etter behandlingsstart og
i noen tilfeller etter første dose. Ved mistanke om en overfølsomhetsreaksjon, avsluttes behandlingen, andre potensielle
årsaker for hendelsen vurderes og alternativ behandling initieres. Pasienter som opplever svimmelhet eller søvnighet, bør
ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: Effekt av andre legemidler på sitagliptin: Liten risiko for klinisk relevante
interaksjoner. Klinisk relevante interaksjoner med p-glykoproteinhemmere (som f.eks. ciklosporin) forventes ikke. Risiko for
klinisk relevante interaksjoner med OAT3-hemmere anses å være liten in vitro. Det er mulig at potente CYP 3A4-hemmere
(f.eks. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromycin) kan endre farmakokinetikken til sitagliptin ved alvorlig nyresvikt eller
«end-stage renal disease». Effekt av sitagliptin på andre legemidler: Gir ikke relevante endringer i farmakokinetikken til
metformin, glibenklamid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller perorale antikonseptiva, noe som viser liten tilbøyelighet
til å forårsake interaksjoner med substrater av CYP 3A4, CYP 2C8, CYP 2C9 og organisk kationtransportør (OCT). Gir en
liten økning i plasmakonsentrasjonen for digoksin. Ingen dosejustering av digoksin anbefales, men pasienter med risiko for
digoksinforgiftning bør monitorers ved samtidig bruk. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke tilstrekkelige data
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ATC-nr.: A10B H01
ved bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Bør ikke brukes under graviditet.
Overgang i morsmelk: Ukjent. Går over i morsmelk hos dyr. Bør ikke brukes av ammende. Bivirkninger: I kombinasjon med
metformin: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale:
Smerte i øvre abdomen, diaré. Nevrologiske: Somnolens. Øvrige: Reduksjon i blodglukose. I kombinasjon med sulfonylurea:
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. I kombinasjon med metformin og sulfonylurea: Vanlige (≥1/100
til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. I kombinasjon med pioglitazon: Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Flatulens. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øvrige: Perifert ødem. I kombinasjon med
metformin og rosiglitazon: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi. Øvrige: Perifert ødem. I kombinasjon med insulin (med eller uten metformin): Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Infeksiøse: Influensa. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Gastrointestinale: Tørr munn, forstoppelse. Etter markedsføring: Ukjent frekvens: Overfølsomhetsreaksjoner
inkl. anafylaksi, angioødem, utslett, urticaria, kutan vaskulitt, grov avskalling av huden inkl. Stevens-Johnsons syndrom,
pankreatitt. Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 800 mg er vanligvis godt tolerert. Ingen erfaring med doser >800
mg. Ved doser opptil 600 mg pr. dag i perioder opptil 10 dager og 400 mg pr. dag i perioder opptil 28 dager, er ingen doserelaterte
bivirkninger observert. Behandling: Vanlige støttetiltak, f.eks. fjerning av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk
monitorering (inkl. elektrokardiogram) og ev. iverksetting av støttebehandling hvis nødvendig. Dialyseres bare i liten grad.
Forlenget hemodialyse kan vurderes hvis dette anses klinisk egnet. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B H01. Egenskaper:
Klassifisering: Antihyperglykemisk middel i klassen dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere. Virkningsmekanisme: Hindrer
hydrolysering av inkretinhormoner via enzymet DPP-4 og øker derved plasmakonsentrasjonene av de aktive formene av
inkretinhormonene, glukagonlignende peptid-1 (GLP 1) og glukoseavhengig insulinotropt peptid (GIP). Inkretinhormoner
frigjøres fra tarmen og øker som respons på et måltid. Ved normale og forhøyede blodsukkernivåer øker GLP 1 og GIPbiosyntesen, og frigjøringen av insulin. I tillegg senker GLP 1 glukagonsekresjonen. Normal glukagonrespons på hypoglykemi
svekkes ikke. Hos type 2-diabetikere med hyperglykemi gir dette lavere HbA1C og lavere fastende og postprandiale
glukosekonsentrasjoner. Absorpsjon: Raskt. Maks. plasmakonsentrasjon etter 1-4 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av
mat. Absolutt biotilgjengelighet 87%. Proteinbinding: 38%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 198 liter. Halveringstid: Ca.
12,4 timer. Metabolisme: Begrenset. Hovedsakelig via CYP 3A4 med bidrag fra CYP 2C8. Utskillelse: 79% uendret i urinen.
Pakninger og priser: 28 stk. (blister) kr 460,50. 98 stk. (blister) kr 1524,30.
Sist endret: 27.11.2009
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus.
Refusjonskode ICPC: T90, Diabetes ikke-insulinavhengig, 170. ICD: E11
Diabetes mellitus type 2,170. Vilkår: 170 i) Refunderes kun som kombinasjonsbehandling med metformin eller sulfonylurea til
pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med metformin og sulfonylurea, eller som av tungtveiende medisinske
grunner ikke kan bruke metformin eller sulfonylurea, og ii) kun til pasienter som ikke bør bruke insulin på det nåværende
tidspunkt.

Janumet «MSD»
Antidiabetikum.

T TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/850 mg og 50mg/1000 mg: Hver tablett inneh.: Sitagliptinfosfatmonohydrat 50 mg,
metforminhydroklorid 850 mg, resp. 1000 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172). Indikasjoner: Diabetes
mellitus type 2: Til pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i kombinasjon med maks. dose metformin ikke gir adekvat glykemisk
kontroll alene, eller til pasienter som allerede behandles med en kombinasjon av sitagliptin og metformin. Indisert i
kombinasjon med et sulfonylureapreparat (dvs. en trippelkombinasjon) til pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i tillegg til
maks. dose av metformin og sulfonylureapreparatet ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Indisert for trippel
kombinasjonsbehandling med en PPARγ-agonist (f.eks. et tiazolidindion) som et supplement til pasienter hvor diett og fysisk
aktivitet i tillegg til maks. dose av metformin og en PPARγ-agonist ikke gir adekvat kontroll. Også indisert i kombinasjon med
insulin (dvs. trippel kombinasjonsterapi) som tillegg til diett og fysisk aktivitet for å forbedre glykemisk kontroll hos pasienter
hvor stabil dose av insulin og metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Dosering: Skal tilpasses hver enkelt
pasient basert på pasientens pågående behandlingsregime, effekt og tolerabilitet, men dosen skal ikke overstige maks.
anbefalt daglige sitagliptindose på 100 mg. Tas 2 ganger daglig i forbindelse med måltid for å redusere uønskede
gastrointestinale bivirkninger forbundet med metformin. Pasienter som ikke oppnår adekvat glykemisk kontroll med metformin
alene: Vanlig startdose: Sitagliptin 50 mg 2 ganger daglig (100 mg total daglig dose) i tillegg til metformindosen som allerede
tas. Pasienter som allerede kombinerer sitagliptin og metformin: Startdosen skal tilsvare sitagliptin- og metformindosen som
allerede tas. Pasienter som ikke oppnår adekvat glykemisk kontroll med kombinasjonsterapi med maks. dose metformin og
sulfonylureapreparat: Dosen skal tilsvare sitagliptin 50 mg 2 ganger daglig (100 mg total daglig dose) og metformindose lik
den som allerede tas. I kombinasjon med sulfonylureapreparat kan det være nødvendig å redusere dosen av
sulfonylureapreparatet for å redusere risiko for hypoglykemi. Pasienter som ikke er adekvat kontrollert med kombinasjonsterapi
med maks. dose metformin og en PPARγ-agonist: Dosen skal tilsvare sitagliptin 50 mg 2 ganger daglig (100 mg total daglig
dose) og metformindose lik den som allerede tas. Pasienter som ikke er adekvat kontrollert med kombinasjonsterapi med
insulin og høyest tolererte dose metformin: Dosen skal tilsvare 50 mg sitagliptin 2 ganger daglig (100 mg total daglig dose) og
en dose metformin lik den dosen som allerede er tatt. Når Janumet gis i kombinasjon med insulin, kan det være nødvendig å
redusere dosen av sulfonylureapreparatet for å redusere risikoen for hypoglykemi. Alle pasienter skal fortsette med et
kosthold som sørger for god fordeling av karbohydratinntaket i løpet av dagen. Overvektige skal fortsette med et kosthold med
begrenset energiinnhold. Nyresvikt: Skal ikke gis ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <60 ml/
minutt). Leversvikt: Skal ikke gis ved nedsatt leverfunksjon. Eldre: Skal brukes med forsiktighet. Monitorering av
nyrefunksjonen er nødvendig for å forhindre metforminrelatert laktacidose, spesielt hos eldre. Det foreligger begrensede
sikkerhetsdata hos pasienter ≥75 år, og forsiktighet må utvises. Barn: <18 år: Ikke anbefalt da effekt og sikkerhet ikke er
klarlagt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Diabetes ketoacidose og diabetisk
prekoma. Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <60 ml/minutt). Akutte tilstander som kan påvirke
nyrefunksjonen, f.eks. dehydrering, alvorlige infeksjoner, sjokk og intravaskulær administrering av jodholdige kontrastmidler.
Akutt eller kronisk lidelse som kan medføre vevshypoksi, f.eks. hjerte- eller respirasjonssvikt, nylig hjerteinfarkt og sjokk.
Nedsatt leverfunksjon. Akutt alkoholforgiftning eller alkoholisme. Amming. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved
diabetes mellitus type 1 eller ved behandling av diabetisk ketoacidose. Laktacidose kan forekomme pga. akkumulering av
metformin, og er primært rapportert ved betydelig nedsatt nyrefunksjon. Serumkreatininnivået bør derfor fastsettes
regelmessig minst 1 gang i året ved normal nyrefunksjon, og minst 2-4 ganger i året ved serumkreatininnivåer i øvre grense av
normalområdet og hos eldre. Nedsatt nyrefunksjon forekommer ofte og asymptomatisk hos eldre. Særskilt forsiktighet bør
utvises i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan være redusert, f.eks. ved behandlingsoppstart med antihypertensiver, NSAIDs
eller diuretikabehandling. Risikoen for laktacidose kan og bør reduseres ved å ta hensyn til andre risikofaktorer, f.eks.
inadekvat kontrollert diabetes, ketose, langvarig faste, overdrevet alkoholinntak, nedsatt leverfunksjon og tilstander forbundet
med hypoksi. Ved mistanke om metabolsk acidose bør behandlingen seponeres og pasienten legges inn på sykehus
umiddelbart. Pasienter med tidligere kontrollert diabetes type 2 som får unormale laboratorieresultater eller klinisk sykdom
(spesielt vage og vanskelig definerbare tilstander), skal undersøkes umiddelbart for ketoacidose eller laktacidose.
Laboratorieundersøkelsene bør omfatte serumelektrolytter og ketoner, blodsukker og, ved indikasjon, pH i blodet, laktat-,
pyruvat- og metforminnivåer. Ved acidose i en eller annen form, skal preparatet seponeres umiddelbart, og egnet behandling
må innledes. Bruk i kombinasjon med sulfonylureapreparat eller med insulin, kan gi økt risiko for hypoglykemi. Reduksjon av
dosen av sulfonylureapreparatet eller insulin kan være nødvendig. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er rapportert ved bruk
av sitagliptin, inkl. anafylaksi, angioødem og grov avskalling av huden inkl. Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaksjonene
inntraff i løpet av de første 3 månedene etter behandlingsstart og i noen tilfeller etter 1. dose. Ved mistanke om
overfølsomhetsreaksjon avsluttes behandlingen, andre potensielle årsaker vurderes, og alternativ behandling initieres.
Behandlingen bør seponeres 48 timer før elektiv kirurgi med generell, spinal eller epidural anestesi, og bør vanligvis ikke
startes opp igjen før 48 timer etter inngrepet og kun etter at nyrefunksjonen er undersøkt og erklært normal. I.v. administrering
av jodholdige kontrastmidler kan føre til nyresvikt. Janumet bør seponeres før eller ved tidspunktet for undersøkelsen og ikke
startes opp igjen før 48 timer etter undersøkelsen, og først etter at nyrefunksjonen er undersøkt på nytt og funnet normal.
Pasienter som opplever svimmelhet og søvnighet, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Pasientene må også advares om
risikoen for hypoglykemi når Janumet brukes samtidig med sulfonylureapreparater eller med insulin. Interaksjoner: Alkohol
bør unngås, da akutt alkoholforgiftning fører til økt risiko for laktacidose. Spesielt gjelder dette ved faste, feilernæring eller
nedsatt leverfunksjon. Når kationiske legemidler som elimineres via renal tubulær sekresjon (f.eks. cimetidin) gis samtidig, bør
nøye monitorering av glykemisk kontroll, dosejustering innenfor anbefalt doseområde og endring i diabetesbehandlingen
vurderes. Intravaskulær administrering av jodholdige kontrastmidler kan føre til nyresvikt med metforminakkumulering og
risiko for laktacidose. Glukokortikoider (systemiske og lokale), beta2-agonister og diuretika har hyperglykemisk effekt.
Pasienten må informeres og blodsukkermonitorering må utføres oftere, særlig i starten av behandlingen. ACE-hemmere kan
senke blodsukkernivået. Om nødvendig justeres dosen av antihyperglykemisk legemiddel under behandling med ACEhemmere og ved seponering av disse. Klinisk relevante interaksjoner med p-glykoproteinhemmere (som f.eks. ciklosporin)

ATC-nr.: A10B D07
forventes ikke. Det er mulig at potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromycin) kan endre
farmakokinetikken til sitagliptin ved alvorlig nyresvikt eller terminal nyresvikt. Sitagliptin gir ikke klinisk relevante endringer i
farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller perorale antikonseptiva, noe som viser
liten tilbøyelighet til å forårsake interaksjoner med substrater av CYP 3A4, CYP 2C8, CYP 2C9 og organisk kationtransportør
(OCT). Sitagliptin gir en liten økning i plasmakonsentrasjonen for digoksin. Ingen dosejustering av digoksin anbefales, men
pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør monitorers ved samtidig bruk. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke
tilstrekkelige data ved bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye sitagliptindoser. Bør ikke
brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Ukjent. Går over i morsmelk hos dyr. Bør ikke brukes av ammende.
Bivirkninger: Kombinasjon sitagliptin og metformin: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, smerter i øvre abdomen. Nevrologiske: Somnolens. Undersøkelser: Reduksjon i
blodsukker. Kombinasjon sitagliptin, metformin og sulfonylurea: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. Kombinasjon sitagliptin, metformin og rosiglitazon: Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øvrige:
Perifert ødem. Metformin: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinale symptomer (hyppigst ved
behandlingsstart) som kvalme, oppkast, diaré, magesmerter og manglende matlyst. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske:
Metallsmak i munnen. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Urticaria, erytem, pruritus. Lever/galle: Leverfunksjonslidelser,
hepatitt. Stoffskifte/ernæring: Laktacidose, vitamin B12-mangel. Sitagliptin: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Luftveier: Infeksjoner i
øvre luftveier, nasofaryngitt. Muskel-skjelettsystemet: Artrose, smerte i ekstremitetene. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Endokrine: Hypoglykemi. Gastrointestinale: Forstoppelse. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Kombinasjon med metformin
og insulin: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale:
Tørr munn. Nevrologiske: Hodepine. Etter markedsføring: Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Overfølsomhetsreaksjoner inkl.
anafylaksi, angioødem, utslett, urticaria, kutan vaskulitt, grov avskalling av huden inkl. Stevens-Johnsons syndrom,
pankreatitt. Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil sitagliptin 800 mg er vanligvis godt tolerert. Ingen erfaring med
doser >800 mg. Ved sitagliptindoser opptil 600 mg pr. dag i 10 dager og 400 mg pr. dag i opptil 28 dager er det ikke sett
doseavhengig klinisk bivirkning. Behandling: Vanlige støttetiltak, f.eks. fjerning av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen,
klinisk monitorering (inkl. elektrokardiogram) og ev. iverksetting av støttebehandling hvis nødvendig. Sitagliptin dialyseres
bare i liten grad. Forlenget hemodialyse kan vurderes hvis dette anses klinisk egnet. En stor metforminoverdose (eller
konstatert risiko for laktacidose) kan føre til laktacidose, som er en akutt medisinsk tilstand som krever behandling på sykehus.
Den mest effektive metoden for eliminering av laktat og metformin er hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger for
metformin A10B A02 og sitagliptin A10B H01. Egenskaper: Klassifisering: Kombinasjon av 2 antihyperglykemiske midler med
komplementær virkningsmekanisme: Sitagliptinfosfat, en potent og svært selektiv dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-hemmer, og
metforminhydroklorid, et biguanid. Preparatet er bioekvivalent med samtidig administrering av virkestoffene gitt hver for seg.
Virkningsmekanisme: Hindrer hydrolysering av inkretinhormoner via enzymet DPP-4, og øker derved plasmakonsentrasjonene
av de aktive formene av inkretinhormonene, glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) og glukoseavhengig insulinotropt peptid (GIP).
Ved normale eller forhøyede blodsukkernivåer øker GLP-1 og GIP-insulinsyntesen og frigjøringen av insulin. I tillegg senker
GLP-1 glukagonsekresjonen. Når blodsukkernivået er lavt, sees ingen stimulering av insulinfrigjøring eller suppresjon av
glukagonsekresjonen. Gir signifikant reduksjon i hemoglobin A1C (HbA1C) og fastende og postprandial glukose (PPG) uten
økning av kroppsvekt. Metformin: Kan virke via 3 mekanismer: Reduserer leverens glukoseproduksjon ved å hemme
glukoneogenesen og glykogenolysen. Øker følsomheten for insulin og forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelsen av
glukose i musklene. Reduserer glukoseabsorpsjon fra tarmen. Metformin stimulerer intracellulær glykogensyntese ved å
påvirke glykogensyntetase og øker transportkapasiteten for spesifikke typer membranglukosetransportører (GLUT-1 og GLUT4). Reduserer både basalt og postprandialt blodsukkernivå. Stimulerer ikke insulinsekresjonen og fremkaller derfor ikke
hypoglykemi. Absorpsjon: Sitagliptin: Absorberes raskt. Median Tmax etter 1-4 timer. Absolutt biotilgjengelighet 87%.
Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. AUC dobles ved moderat nyresvikt og firedobles ved alvorlig nyresvikt og for pasienter
med terminal nyresykdom på hemodialyse. Metformin: Mettet og ufullstendig. Absorberes raskt. Tmax innen 2,5 timer.
Absolutt biotilgjengelighet av 500 mg er 50-60%. Ikke-fraksjonert fraksjon i feces: 20-30%. Mat reduserer graden av og
forsinker absorpsjonen (40% lavere Cmax, 25% av AUC, 35 minutter forlengelse av tiden for Tmax). Klinisk relevans er ukjent.
Proteinbinding: Sitagliptin: 38%. Metformin: Ubetydelig. Fordeling: Distribusjonsvolum: Sitagliptin ca. 198 liter, metformin
63-276 liter. Halveringstid: Sitagliptin: Ca. 12,4 timer. Metformin: Ca. 6,5 timer. Antatt ikke-lineær absorpsjonsfarmakokinetikk.
«Steady state»-plasmakonsentrasjon ved anbefalt dosering og doseringsintervall nås innen 24-48 timer og er vanligvis <1 µg/
ml. Metabolisme: Sitagliptin: Begrenset. Hovedsakelig via CYP 3A4 med bidrag fra CYP 2C8. Akkumuleres minimalt etter
gjentatte doser. Metformin: Utskilles uomdannet i urinen. Ingen metabolitter er påvist hos mennesker. Utskillelse: Sitagliptin:
79% uendret i urinen. Involverer aktiv tubulær sekresjon. Renal clearance 350 ml/minutt. Metformin: Renal clearance er >400
ml/minutt, som indikerer utskillelse ved glomerulær filtrering og tubulær sekresjon. Ved nedsatt nyrefunksjon er renal
clearance redusert i forhold til clearance av kreatinin, og dermed er eliminasjonstiden forlenget, noe som fører til økt
metforminnivå i plasma. Pakninger og priser: 50 mg/850 mg: 56 stk. (blister) kr 460,50. 196 stk. (blister) kr 1524,30. 50
mg/1000 mg: 56 stk. (blister) kr 460,50. 196 stk. (blister) kr 1524,30.
Sist endret: 18.12.2009
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus.
Refusjonskode ICPC: T90 Diabetes ikke-insulinavhengig (171). ICD: E11 Diabetes mellitus type II (171). Vilkår: 171: i)
Refunderes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med metformin og sylfonylurea, eller som av
tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke sulfonylurea, og ii) kun til pasienter som ikke bør bruke insulin på det
nåværende tidspunkt.
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1x daglig

100 mg sitagliptin

(sitagliptin, MSD)
JANUVIA er indisert for behandling av diabetes mellitus type 2 for å bedre glykemisk
kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrollert med diett og fysisk
aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse.
Som oral kombinasjonsbehandling: Med metformin når diett og fysisk aktivitet sammen
med metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og
fysisk aktivitet sammen med høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat
glykemisk kontroll, og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller
intoleranse. Med PPARγ-agonist (glitazon) (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPARγagonist (glitazon) er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med
en PPARγ-agonist (glitazon) alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral
trippelbehandling: I kombinasjon med sulfonylurea og metformin når diett og
fysisk aktivitet sammen med begge disse preparatene ikke gir adekvat glykemisk
kontroll. I kombinasjon med PPARγ-agonist (glitazon) og metformin når bruk
av PPARγ-agonist (glitazon) er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet
sammen med begge disse preparatene ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
JANUVIA er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når
diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat
glykemisk kontroll.
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus.
Refusjonskode ICPC: T90, Diabetes ikke-insulinavhengig, 170. ICD:
E11. Diabetes mellitus type 2,170. Vilkår: 170 i) Refunderes kun som
kombinasjonsbehandling med metformin eller sulfonylurea til
pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll
med metformin og sulfonylurea, eller som av
tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke
metformin eller sulfonylurea, og ii) kun til
pasienter som ikke bør bruke insulin
på det nåværende tidspunkt.

Når JANUVIA brukes i kombinasjon med et sulfonylurea, kan en lavere dose av
sulfonylurea anses å redusere risikoen for sulfonylurea-indusert hypoglykemi.
En dosejustering anbefales hos pasienter med moderat eller alvorlig nyresvikt eller
med end-stage renal sykdom som krever hemodialyse eller peritoneal dialyse.
I kliniske studier rapporterte bivirkninger, uavhengig av undersøkeren vurdering
av kausalitet, i ≥ 3% av pasientene behandlet med sitagliptin som monoterapi og i
kombinasjonsbehandling med metformin eller pioglitazon og mer vanlig enn hos pasienter
behandlet med placebo, ble det øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, og diaré.
Før forskrivning, vennligst se fullstendige preparatomtale.

MSD (Norge) AS, Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen, telefon 32207300, telefaks 32207310.
JANUVIA er et registrert varemerke tilhørende Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
Copyright © 2007 Merck & Co., Inc. All rights reserved.
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(sitagliptin/metformin, MSD)
JANUMET er indisert for pasienter med diabetes mellitus type 2: Janumet er
indisert hos pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i kombinasjon med maksimal
dose metformin ikke gir adekvat glykemisk kontroll alene, eller til pasienter
som allerede behandles med en kombinasjon av sitagliptin og metformin.
Janumet er indisert i kombinasjon med et sulfonylureapreparat (dvs. trippel
kombinasjonsterapi) hos pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i tillegg til
maksimaldose av metformin og sulfonylureapreparatet ikke gir adekvat
glykemisk kontroll. Janumet er indisert for trippel kombinasjonsbehandling med
en PPARγ-agonist (glitazon) (f. eks. en tiazolidindion) som et supplement hos
pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i tillegg til maksimal dose av metformin
og en PPARγ-agonist (glitazon) ikke gir adekvat kontroll. Janumet er også
indisert i kombinasjon med insulin (dvs. trippel kombinasjonsterapi) som tillegg
til diett og fysisk aktivitet for å forbedre glykemisk kontroll hos pasienter hvor
stabil dose av insulin og metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus.
Refusjonskode ICPC: T90 Diabetes ikke-insulinavhengig (171). ICD: E11
Diabetes mellitus type II (171). Vilkår: 171: i) Refunderes kun til pasienter som
ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med metformin og sylfonylurea, eller
som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke sulfonylurea, og ii) kun
til pasienter som ikke bør bruke insulin på det nåværende tidspunkt.

JANUMET er kontraindisert hos pasienter med:
• Nyresykdom eller nedsatt nyrefunksjon, for eksempel, som
foreslått av serumkreatinin nivå ≥ 1,5 mg / dL (menn), ≥ 1,4 mg /
dL (kvinner)
• Kjent overfølsomhet for sitagliptin fosfat, metformin hydroklorid,
eller noen annen komponent i JANUMET
• Akutt eller kronisk metabolsk acidose, inkludert diabetisk
ketoacidose
Når JANUMET brukes i kombinasjon med et sulfonylurea, kan en
lavere dose av sulfonylurea redusere risikoen for hypoglykemi.
I kliniske studier, rapporterte de vanligste bivirkningene, uansett
etterforsker vurdering av kausalitet, i ≥ 5% av pasientene og mer
vanlig enn hos pasienter behandlet med placebo var som følger:
diaré, øvre luftveisinfeksjon, og hodepine (for sitagliptin og metformin
kombinasjonsbehandling), nasofaryngitt (for sitagliptin monoterapi)
og diaré, kvalme / oppkast, flatulens, abdominalt ubehag,
fordøyelsesbesvær, asteni, og hodepine (for metformin terapi).
Før forskrivning, vennligst se fullstendige preparatomtale.
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NGFs styre 2009-2110. Fra venstre: Bjørn Moum, Roald Torp (sekretær), Øistein Hovde, Kristinn Eiriksson, Jørgen Jahnsen, Bjørn Gustafsson
(leder), Arne Christian Mohn (kasserer).

Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF)
NGF ble stiftet i 1965, hovedansvarlige var to indremedisinere, professor Johannes Myren ved
Ullevål sykehus og professor Egil Gjone ved Rikshospitalet. De har betydd mye for den
gastroenterologiske utviklingen i Norge.
Bjørn I. Gustafsson, Bjørn Moum, Arne Christian Mohn og Hermod Petersen.

Johannes Myren var
1962-63 ett år hos
Basil Isaac Hirschowitz
i Alabama (ansvarlig
for det første fibergastroskopet). Johannes
Myren brakte begeistret
med seg et slikt
Bjørn I. Gustafsson
gastroskop til Ullevål
sykehus, trosset all latent
motvilje i miljøet og startet å gastroskopere.
Professor Hermod Petersen begynte på
avdelingen omtrent samtidig med dette og
professor Arnold Berstad 1-2 år senere.
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Begynnervanskene var store både knyttet
til instrumentene og evnen til å bruke dem,
men Johannes Myren var ikke til å stoppe.
Innføringen av gastroskopi førte i 1964-66
til en voldsom “drive” innen gastroenterologien, forståelse for kunnskapsutvikling og
spesialiteten som ble etablert allerede 1967
og offisielt godkjent i 1972.
Samtidig manifesterte det seg et behov for
en gastroenterologisk forening og Johannes
Myren og Egil Gjone var ikke til å stoppe.
De tok også kontakt med kirurger og fikk
god støtte, men av mange grunner greide de
ikke å skape en felles forening. Dette med

kirurgene var likevel et meget viktig grep.
Gastroenterologiinteresserte medisinere og
kirurger begynte i 1965 å møtes på “fjellet”,
en tradisjon som lever den dag i dag som
foreningens årsmøter. Møtene var uhyre
viktige for utviklingen av gastroenterologi/
miljø/Gastroenterologisk forening og det
senere gode samarbeid mellom kirurger og
medisinere. Samlet sett skjedde det veldig
mye i de første årene (1965-70) og Norge fikk
et forsprang (forbigående) på våre naboland.
Alt sammen kan føres tilbake til opphavspersonene Johannes Myren og Egil Gjone.
Viktig ble også de samarbeidende kirurgene.
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Johannes Myren
(1915-1996)

Nye metoder
Begrunnelsen for den “drive” disse pionerene
var besatt av (og som resulterte i spesialitet
og forening), var forståelsen for at noe var
i ferd med å skje innenfor gastroenterologien (som før 1964 ikke hadde hatt mye å
by på hverken klinisk eller akademisk) og
som krevde personer med engasjement og
kunnskaper. Det ble formulert uttalelser som:
“det er vår plikt i forhold til pasientene, å
skape optimale rammebetingelser for den
videre utviklingen av gastroenterologien, et
fag som åpenbart er i stormende utvikling og
kommer til å være det i mange år fremover”.
I første del av 60-årene ble det etablert
histaminbasert stimulering av ventrikkelen og
virksomme sekretinholdige tarmekstrakter fra
Sverige (Jorpes og Mutt) ble tatt i bruk for å
stimulere pankreas. Videre ble RIA metodikken introdusert og en akademisk gullalder
fulgte som ble meget godt utnyttet av det
norske gastroenterologiske miljøet. Også her
hadde Myren og Gjone et betydelig ansvar
for at gastromiljøet så mulighetene og grep
dem.
Endoskopien fikk etter hvert en rivende
utvikling og sentral plass og betydning.
Pankreas kom i fokus på mange måter som
aldri før. Dramatisk var innføringen av H2-
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blokkerne og senere proton-pumpehemmere
i behandling av ulcus og annen syrerelatert
sykdom.
Aktiv forening
NGF er i dag en aktiv forening med hovedformål å fremme norsk gastroenterologi faglig
og vitenskapelig, å ivareta at det fag- og
helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet
baseres på oppdatert medisinsk kunnskap
og på størst mulig konsensus om faglige
prioriteringer, samt å bidra til legeutdanning,
spesialist- og etterutdanninger av høy kvalitet
og i tråd med nasjonal og internasjonal
praksis. Et viktig fokus er kvalitetssikring av
endoskopiske kvalifikasjoner. NGFs medlemstall januar 2010 var 344, av disse er 193
spesialister. NGF har flere interesse-grupper
(leversykdommer, gastrointestinal ultrasonografi, pancreassykdommer og inflammatorisk tarmsykdommer), og gjennom faglige
møter, symposier og kurs holdes interessen
for faget levende. I tillegg er foreningen
medlem av og representert i flere internasjonale foreninger, deriblant paraplyforeningene United European Gastroenterology
Federation (UEGF) og Association of National
European and Mediterranean Societies of
Gastroenterology (ASNMGE) samt flere
spesialforeninger innen endoskopi, IBD etc.

Egil Gjone
(1925-1999)

Foreningen forvalter et eget forskningsfond
som er bygd opp av midler fra overskudd
ved internasjonale møter arrangert i NGFs
regi. Avkastningen (~100.000 kr) fra fondet
blir etter søknad årlig delt ut til en eller flere
NGF medlemmer. I tillegg deles det i samband med NGFs årsmøte ut priser for beste
eksperimentelle og kliniske, vitenskapelige
arbeider. For å opprettholde en god kvalitet
på spesialistutdanningen besøker og utarbeider spesialistkomiteen for fordøyelsessykdommer regelmessig rapporter fra sykehus/
utdanningsinstitusjoner rundt om i landet.
Eget tidSskrift
Fire ganger årlig gis NGFs eget tidsskrift,
NGF-Nytt ut. Informasjon fra foreningen,
oppdateringer fra fagmiljøene rundt om i
landet inkludert også det gastrokirurgiske
fagområdet, rapporter fra nasjonale og
internasjonale møter, og kliniske og forskningsrelaterte gastroenterologiske temaer blir
entusiastisk omhandlet.
NGF ønsker et økt samarbeid med andre
spesialitetsforeninger. Spesielt viktig er å
videreføre et langt og godt samarbeid med
det gastrokirurgiske miljøet og Norsk
forening for gastrokirurgi (NFGK), og neste år
planlegger NGF og NFGK felles faglige møter
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ESIM 2010 i Brighton
Stephen Hewitt1, Erik Olsen2 og Sohail Aslam3
Oslo Universitets-sykehus, Aker, 2Sykehuset Innlandet, Lillehammer, 3Sykehuset Østfold, Moss

1

Bak fra venstre: den norske delegasjonen med Erik Olsen, Sohail Aslam, Stephen Hewitt
Innledning
European Federation of Internal Medicine
(EFIM) arrangerte også i år sommerskolen
European School of Internal Medicine (ESIM)
for 13. gang i Brighton, England første uken
i juli. Arrangementet startet i 1998 på initiativ
av daværende leder av EFIM, spanjolen
Jaime Merino, og skolen ble holdt i Alicante
frem til 2005. Visjonen var todelt: det ene
å presentere et spennende og attraktivt
vitenskapelig program om fremskritt innen
indremedisinen, og det andre å knytte bånd
mellom yngre leger under utdanning i denne
spesialiteten. I 2006 overtok Antonio Martins
Baptista lederrollen og arrangerte skolen i sin
hjemby Lisboa i årene 2006-2008. Fra 2009
har Chris Davidson arrangert ESIM, først i
Greenwich, London, og altså i år på universitetsområdet i hans hjemby, Brighton.
Om flyttingen til Brighton henger sammen
med legen Dr Richard Russels avhandling fra
1750 om den rene sjøluften og sjøvannets
kurerende virkning på ”glandular disease”
skal være usagt. Men denne avhandlingen
har nok vært en viktig faktor til at byen har
blitt en av de mest attraktive sommerbyene
i England. Ikke minst led prinsregent George
IV (1762-1830) av gikt, og han bodde deler
av året her. Han bygde Royal Pavillion i begynnelsen av 1800-tallet, som er en monstrøs
orientalsk inspirert bygning med imponerende interiør fra 1800-tallet og er byens
desiderte severdighet.
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Fra Norge var vi 3 deltakere som deltok på
årets ESIM på vegne av Norsk indremedisinsk forening. Fra øvrige land var det totalt
55 deltakere fra 24 land, de fleste europeiske, men også noen fra Canada,
Marocco, Tunisia og Mosambik. Sommerskolen ble arrangert på universitetsområdet
til University of Sussex, som inneholdt fasiliteter for undervisning, bespisning, overnatting og sportsområder innenfor gangavstand,
og byens uteliv var i umiddelbar nærhet.
Skolen
Skolen er i seg selv bygd opp med 4 hjørnestener: forelesninger, klinisk-patologiske
konferanser, kasuistikkpresentasjoner og
arbeidsgrupper. Et kjennetegn her var en
høy grad av interaksjon mellom forelesere og
auditoriet, dels ble dette støttet
av arbeidsgruppene som
tok for seg flere av forelesningstemaene og kasuistikkbidragene fra hvert av de
enkelte deltakerlandene.|

immunsvekkede, terapeutiske problemer
med veksthormonbehandling, polycystisk
ovarialsyndrom og lungeemboli.
I to klinisk-patologiske konferanser forelå en
kortfattet sykehistorie, som først ble diskutert
i arbeidsgruppene og deretter i plenum, og
som ble avsluttet med en resonnerende
oppsummering. Det første tilfellet viste
seg å være erytropoietisk protoporfyri med
leversvikt, det andre et paramalignt syndrom
(bindevevstumor i gastrointestinaltraktus)
kombinert med en blandingsinfeksjon med
Aspergillus og Nocardia, som blant annet
presenterte seg med pleuropericarditt og en
rød hoven hudtumor.
Hvert av deltakerlandene hadde ansvar for
å presentere en kasuistikk på 10 minutter
med en kort etterfølgende debatt. Det norske
bidraget ble presentert av Sohail Aslam og
tok for seg en pasient som ble innlagt
bevisstløs med malignt nevroleptikasyndrom.
Et stort spenn av ulike og sjeldne diagnoser
ble gjennomgått, som forhåpentlig blir nyttig
å ha med seg videre i minnet fremover.
Første dag besto vår arbeidsgruppe av alle
de nordiske representantene, mens vi de
neste dagene ble spredt i ulike grupper med
en bredere geografisk sammensetning.
I tillegg til de klinisk-patologiske temaene ble
her eksempelvis diskutert forskjeller mellom
de ulike land med hensyn på utdanningveier,
påkrevde ferdigheter og temaer som fremtidens indremedisin og arbeidssituasjon.
For første gang arrangerte skolen i år frivillige postersesjoner, og totalt 5 postere ble
presentert med en etterfølgende diskusjon
i plenum. Erik Olsen presenterte en interessant pasienthistorie med en pasient som
etter hvert fikk diagnostisert Prinzmetalz
variant angina med ventrikkeltakykardi etter
to turer tur-retur Lillehammer-Oslo.

Forelesningene dekket
temaer som indremedisinsk
utdanning, utfordringer
for indremedisin som fag,
presentasjonsteknikk og
mer fagrettede emner som
nyheter innen jernmangelanemi, diagnostiske
utfordringer ved hyponatremi, vaksinasjon av
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Sosiale arrangementer
Ankomstkvelden var vi invitert til mottakelsesmøte med fingermat og drikke, og allerede
her ble tonen satt. Foregående leder Antonio
Baptista innledet i åpningstalen med ”Open
your heart and your mind. Let the magic of
ESIM 2010 begin”. Vektleggingen av den
uformelle omgangen mellom deltakerne var
et uttalt hovedanliggende. Ledelsen tilstrebet
en atmosfære preget av ”informality and
friendship”, og de bidro selv til den sosiale
profilen som er en grunnleggende tanke med
skolen.

Påfølgende kveld
arrangerte vi mat
på egenhånd med
et knippe utvalgte
deltagere. De fleste
samlet seg etter hvert
også denne kvelden på
strandbaren, etterfulgt
av nytt pubbesøk med
noe karaoke og dans,
før man trakk mot
campusen.

Også alle de påfølgende dagene var det satt
opp felles kveldsarrangementer. Mandag
kveld var den første ordentlige kvelden med
alle deltakerne ankommet, og foregikk på
uterestauranten/-baren Ohso på stranden,
nær Brighton Pier med sitt forlystelsesområde. Dette var en varm kveld der mat og
drikke var inkludert, og skolens ledelse
deltok aktivt og skapte en svært trivelig
atmosfære.

Royal College
of Physicians
Fredags ettermiddag og
kveld gikk turen til Royal
College of Physicians
(RCP), det eldste medisinske akademiet i England, og kanskje den
legeforeningen i verden med størst historiske tradisjoner. RCP ble grunnlagt i 1518
av Henrik den 8. og har huset mye av den
britiske legedannelsen under utviklingen av
den moderne medisin. Det ble et møte med
en tradisjonsrik institusjon, i nye og moderne
lokaler hvor det likevel er tatt godt vare på
det originale, og med en fantastisk samling
av medisinske antikviteter fra langt tilbake
i tid. Bygningen inneholdt også et stort og
nydelig bibliotek og en rekke portretter malt
av betydningsfulle kunstnere gjennom historien, som blant annet Thomas Hudson og Sir
Thomas Lawrence.

Tirsdagskvelden foregikk med barbeque og
drikke på Falmer sports bar i tilknytning til
universitetscampus’ sportsområde. Dette var
første dag med semifinale i fotball VM, og
flertallet ble sittende foran storskjerm, med
oransjekledte og entusiastiske nederlendere
på første rad. Og utover kvelden var alle
bordene blitt en god blanding av delegater
fra alle land.

Tre forelesninger av høy kvalitet ble holdt her.
Professor Mervyn Singer holdt et kanskje
litt kontroversielt, men levende innlegg om
ernæringssubstitusjon, symptomatisk og
individualisert behandling ved akutt sykdom.
Kanskje ernæring her er overvurdert? I tillegg
var det forelesning om obstetrikk med
momenter for indremedisin og et om
infeksjonssykdommer i Europa.

Onsdag ettermiddag var vi invitert på busstur
i frodige engelske landskapsområder og
noen idylliske småbebyggelser omkring
Brighton. Denne kvelden gikk neste semifinale mellom Spania og Tyskland. De som
fikk plass, samlet seg på den tradisjonsrike
puben Ye Olks King & Queen, som viste seg
med en særegen stor fotballstemning. De
tyske og spanske supportergruppene hadde
fylt opp hver sin side av puben, og jubel
og allsang vekslet fra side til side av puben
avhengig av hvordan kampen bølget frem og
tilbake.

Etter en litt avslappende tone i hagen, ble
kvelden avsluttet med middag og en festlig
aften der de aller fleste deltakerlandene
deltok med innslag. Blant annet samlet de
fransktalende seg og fremførte svært så livlig
sin versjon av Edith Piaf`s ”La vie en rose”.
Avslutningsvis fikk også vi fra Norge noe
spontant samlet oss om ”Hvem kan segla
forutan vind ..”. De fleste reiste etter dette
enten direkte hjem eller tilbake til Brighton for
avreise på lørdag.

Oppgaven vi ble pålagt den første kvelden,
var å snakke med så mange som mulig, og
dette ble gjentatt gjennom hele uken – bli
kjent med den ved siden av deg! Vi fra Norge
var allerede blitt kjent gjennom forberedelser
til presentasjonene, og vi ankom Gatwick airport med samme fly. Denne åpningskvelden
fikk vi god kontakt med de to franske og de
tre finske representantene.

Rounders er en variant av slåball og cricket/
amerikansk fotball og var nytt for oss nordmenn på torsdagen. Delt inn i lag med høy
lagmoral og full innsats, fikk vi prøve en
morsom sport, før vi avsluttet med fotball.
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Hvordan skal man så konkludere/
oppsummere et slikt opphold?
Oppholdet var en stor opplevelse både faglig
og sosialt.
Skolens ledere var svært engasjerte og brennende for arrangementet. De viste en genuin

interesse for faget i sin bredde og bidro til
å samle indremedisinen som en helhet. Det
var et gjennomgående høyt faglig nivå, også
mange av deltagerne deltok med spennende
innlegg og debattinnlegg. Vi gikk gjennom
mange indremedisinske tilstander som vi ikke
møter så ofte til vanlig, men som er viktige å
tenke på i våre møter med pasientene.
Vår felles indremedisinske plattform ble
diskutert. Det ble vist til enkelte mislykkede
forsøk på å fjerne generelt indremedisinske
avdelinger i enkelte land, og man kom også
inn på at den tradisjonelt generelle indremedisinske modell har vært under press i de
senere år. Det forble et spørsmål om økt
grenkompetanse ville vinne ytterligere terreng
på bekostning av det generelle.
Ulikhetene mellom landene virket ikke veldig
store hva angår selve faget. Derimot var det
til dels store forskjeller i ting som arbeidstid,
lønn, utdanningsveier og prøver/eksamener i
den indremedisinske utdanningen. Vi norske
ble for eksempel noe overrasket over at circa
halvparten mente at en arbeidsuke under 55
timer gikk utover kompetansen.
Interessant var det også å bli kjent med lederne og deltakerne uformelt. Disse kollegene
er jo aktive og interessante mennesker.
Arrangementet fungerte i praksis som en
slags leir der man befant seg sammen en
uke, hvor man deltok med felles måltider,
på sosiale arrangementer og festligheter av
ulike slag. I ettertid følte vi at vi hadde vært
studenter og leirdeltakere på ny.
Det er en glede for oss å anbefale ESIM for
andre yngre indremedisinske kollegaer. Oppholdet stimulerte vår faglige interesse og til
videre faglig innsats, og det ga kontakt med
medkolleger på tvers av landegrensene. Dersom det er vanskelig å få til dette i juli, vil det
kommende vinter for første gang arrangeres
vinterskole i Saas-Fee, Sveits i januar 2011
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Vi intervjuer

Chris Davidson
			 leder av ESIM

Chris Davidson tok i år sommerskolen til sin hjemby Brighton.
Det var en faglig og sosialt inspirerende uke. Her følger et kort intervju.
Fortell litt om din bakgrunn i forhold til lederskapet på skolen
-Jeg satt som sekretær i EFIM da ESIM ble grunnlagt, og jeg deltok
på skolen ved det første arrangementet i Alicante, Spania. Leder
dengang var daværende leder for EFIM, Jaime Merino. Jeg har i
tiden som har gått praktisert indremedisin og kardiologi ved universitetssykehuset i Brighton og vært med på de fleste av sommerskolene.
Hvilke erfaringer sitter dere igjen med etter disse
sommerskolearrangementene?
En viktig side ved skolen er å opprette kontakter mellom de ulike deltakerne. Vi har kommet fram til at arrangementet bør være i størrelsesorden 50-70 deltakere, ikke mer. Større grupper gir større avstand.
I år var det 55 deltakere, og det fungerte veldig godt. I alle disse 13
årene har strukturen i hovedsak vært den samme, der case presentasjoner, forelesninger, klinisk-patologiske konferanser, smågrupper og
sosiale arrangementer utgjør basisen. Disse engasjerer både i de små
og de større sammenhengene og danner basis for en god utvikling
i løpet av denne uken. I løpet av disse årene er det opprettet mange
kontakter, og vi vet mange har holdt kontakt senere, det har blitt
varige vennskap og ett ekteskap. De siste årene er det også opprettet
Facebook-grupper, som jo er en ny mulighet til å styrke
kontakten videre.
Hva vil du si karakteriserer ESIM som skole?
-Det er et bevisst mål å skape en uformell og vennskapelig atmosfære. Vi ber deltakerne legge fra seg fiendlighet og konkurransehold-
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ning og åpne seg og dyrke vennskapet med andre. Jeg vil nok si at
et viktig kjennetegn med arrangementet er en stor grad av samarbeid
og interaksjon.
Hvordan vurderer du/dere årets arrangement, og hvordan skal ESIM
utvikles videre?
-Stedet Brighton fungerte bra i år. Det å ha alt på ett sted, det å ha
det nær, men også utenfor, byen, er en fordel for gruppedynamikken.
Årets arrangement var på mange måter som tidligere. Vi strever for å
oppnå et aktivt nivå, ikke passivt, for å stimulere det sosiale og også
til videre faglig interesse. Generelt synes vi at årets arrangement holdt
et gjennomgående høyt nivå, og det var et stort og variert mangfold
i presentasjonene som ble holdt. Det er kanskje i dag viktigere enn
noen gang å fremme god indremedisinsk ballast før videre spesialisering. Nytt for i år var poster-presentasjonene som fungerte fint, men
de vil nok få noen flere spesifikasjoner neste år. Det blir også interessant å se nærmere på tilbakemeldingene som kommer på evalueringsskjemaene i etterkant av skolen.
Har det noen gang vært problemer mellom de ulike
deltagernasjonene?
Heldigvis har vi aldri hatt problemer med at så mange ulike nasjoner
deltar. Også blant deltakerne fra nasjoner i konfliktområder som MidtØsten, med israelere og arabere, har det alltid vært det profesjonelle
som har dominert. Fotballuenighetene har nok vært de største.
Stephen Hewitt, Redaksjonen
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Reflections in Internal Medicine
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the future? An official EFIM strategy document
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Preamble
Evolving from reductonism to holism, is there a
future for internal medicine in Europe?
Health reform discussions revolve around how
best to achieve the goals of improving quality,
increasing the access to care, and costs
containment. However, in the current health
reform debate, little attention is paid to how medMark H.H. Kramer
icine is currently taught and practiced. Internal
medicine does appreciate that the fundamental tenets of health arise
from understanding the interaction among genomics, the external
environment, and behaviour. Modern medicine often neglects this
comprehensive model and treats disease in isolation, without taking
into account the dynamic, integrative systems in the human body.
Internal medicine can revive the essential approach in medical
edu-cation and practice in looking toward “systems medicine”,
which incorporates the complex biochemical, physiological, and
environmental interactions that sustain humans. A holistic approach
to medicine benefits patients and society, taking into consideration
the ethical, socio-legal, and economic implications. Internal medicine recognizes the changing needs of a modern, health-conscious
consumer. It promises greater precision in diagnosis, opportunity for
earlier intervention, risk-based prevention, individualization of care,
and optimization of the patient–clinician interface. This includes
greater orchestration of patients, physicians and research teams, as
well as an even greater demand for fully informed consent in which
internists play a pivotal role.
1. The definition and mission statement of internal medicine
Internal medicine is the core medical discipline that is responsible
for the care of adults with one or more complex, acute, or chronic
illnesses, both in the hospital and in the community. It is patientcentred, scientifically based and committed to ethical, scientific and
holistic principles of care.
Internal medicine, a clinical and a scientific discipline, creates and
promotes medical knowledge, methods and clinical abilities. It analyzes the findings of other medical specialties and integrates them
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into strategies for diagnosis, treatment and care for the individual
patient. Specific fields of interests include problems caused by polymorbidity, patients with difficult and complex diagnoses as well as
preventive, acute, chronic and palliative care. Internists are able to
translate their knowledge into patient care. Internists cope with the
challenge of developing standards, decision-making, quality improvement and patient safety tools, and integrated health care delivery
systems.
2. The essentials of internal medicine
2.1. Patient care
Internists are competent personal physicians who can take into consideration all of a patient’s health problems, however complex they
may be. Demography shows us that in European countries we will
be confronted more and more with patients who suffer from multiple
health problems and who need coordinated care. Internal medicine
deals with the whole spectrum of care (following a description of the
Institute of Medicine): preventive care (“staying healthy”), acute care
(“getting better”), chronic care (“living with illness”), and palliative
care (“coping with the end of life”). If several specialties or services
are involved in the management of a patient, internal medicine is
the medical specialty that has the task of establishing a strategy to
coordinate medical care. In many countries internal medicine works
across both the in-patient, outpatient, and community-based services
and supports an optimal cooperation between hospital and primary
care.
2.2. Medical knowledge
Internists are able to update and critically analyze new medical
information. They understand the relevant scientific background and
pathophysiology of the diseases they commonly manage and they
are able to apply this knowledge to clinical conundrums. The internists contribute to the further development of professional scientific
knowledge. Internists give high priority to their personal continuing
education and they contribute with enthusiasm to the teaching of
students, general doctors in training, colleagues, other healthcare
professionals, patients and the public.
2.3. Communication skills
Internists recognize the critical importance of information obtained
by a full history taking and a thorough physical examination. These
are essential for establishing good rapport with their patients. They
ensure that important medical information is discussed with patients
and their relatives. Internists document and report patient data in
detail. They also need to communicate clearly with colleagues, and
other healthcare professionals, with hospital administrators and
healthcare authorities, also with insurers, politicians, journalists, interested groups and the public.
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As generalists they have a broad knowledge of all
aspects of medicine for adults, which put them in the
lead to provide and coordinate medical care.

2.4. Professionalism
Internists adopt the principles of professional behaviour as outlined
by the Charter on Medical Professionalism issued jointly by the European Federation of Internal Medicine, the American College of Physicians, and the American Board of Internal Medicine. They serve the
interests of their patient with altruism, empathy, and confidentiality.
They respect the autonomy of patients and help to empower them to
make informed decisions about their treatment. Internists are aware
of their responsibility towards society. If this responsibility leads to
conflicts in decision-making they endeavour to find evidencebased
solutions. Internists are committed to lifelong learning and maintenance of skills necessary for the provision of quality care. They are
also committed to the promotion and critical assessment of new
medical knowledge, and to the implementation of scientific
information and technology. They prioritize patient safety, improve the
quality of care and diminish barriers to its unavailability.
2.5. Academic activities
Internists are committed to teaching and imparting their philosophy to
medical students and postgraduate trainees. They assume a central
role in the organization and advancement of education in medical
schools, hospitals, and clinics. Internists are engaged in basic and
clinical scientific research. They are in the forefront of translational
research and its application to medical care.
2.6. Organization and leadership
Internists are well versed in the unique features of the integrated
nature of their profession that requires a multidisciplinary approach
and collaborative teamwork. The internist’s wide spectrum of knowledge and skills make them best suited for leadership in the application of evidence-based and cost-effective strategies dealing with the
prevention, diagnosis, and treatment of complex medical conditions.
3. Internal medicine in Europe’s healthcare systems:
strategic aspects
3.1. Integrated patient care
Internists assume responsibility for the comprehensive medical
care of all patients who need such an approach. As patient-centred
physicians, internists assure a scientific, efficient and compassionate
use of diagnostic and therapeutic strategies, adapted to the special
needs, co-morbidities and preferences of the individual patient.
Internists are specially qualified to guarantee quality medical care for
patients with a combination of health problems, multi-organ and systemic diseases and undetermined health problems. They are the best
to coordinate the care of patients with polymorbidity. Today most
medical care relies on teamwork. Internists have good skills in leading
and coordinating interdisciplinary teams. The challenge is to understand the multi-component healthcare system and to make it work
synergistically in order to ensure the best outcome for their patients.
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3.2. Hospital based internal medicine
The internist plays a central role in the hospital, being the coordinator
of interdisciplinary diagnostic and therapeutic care. A well structured
system of coordination and counselling by internal medicine has to
be maintained or established in clinical medicine. This will increase
quality of care and improve cost effectiveness ofmedical care in
general. Similar beneficial effects can be expected by intensifying the
cooperation between hospitals and out-patient/community providers.
Such an approach will guarantee continuum of care for each patient.
Internal medicine must have a leading role regarding all elements of
interdisciplinary cooperation in hospital based patient care.
3.3. Society and internal medicine
In an aging population the number of people with chronic diseases
is steadily increasing. This underlines the need for care coordination
in these patients. Better coordination will have a positive impact on
healthcare quality, on access to medicine, on the rational use of the
resources and on providing cost-effective care. The internists are
the best specialists to coordinate patient-centred care. They act as
leaders of disease management programmes as well as providers of
high quality healthcare for many of today’s complex disease-related
problems. A central role of the internist results in crucial advantages:
a high patient-population satisfaction, optimal diagnostic and therapeutic procedures, and cost effectiveness.
4. Concluding remarks
European countries need integrated healthcare systems which allow
efficient coordination of the various medical specialties and their ever
growing diagnostic and therapeutic armamentarium. Medical care
has to be optimized, not maximized. Internists are patient-centred
specialists, who can fulfil this task. As generalists they have a broad
knowledge of all aspects of medicine for adults, which put them in
the lead to provide and coordinate medical care. Therefore, internal
medicine is a cornerstone of every national health care system
Artikkelen er tidligere publisert i European Journal of Internal Medicine
og trykkes med tillatelse.
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