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Høstmøte 2017 – nytt faglig påfyll
og valg av nytt styre!

Kjære kolleger!
Et nytt og interessant nummer er i deres hender. Vi i redaksjonen er glade for at vi her kan
presentere et temanummer om elektrolytterforstyrrelser.
Temaredaktørene Kiarash Tazmini og Anders
Jørgensen har i dette nummeret bistått oss i å
rekruttere og bearbeide artikler. Som mange kjenner
til, står temaredaktørene bak Elektrolyttveilederen
og Nasjonal veileder i endokrinologi.
Temaet elektrolyttforstyrrelser favner dels utenfor de
tradisjonelle indremedisinske grenretninger, og hører dels
inn under flere fagområder. Med sin hyppige forekomst er
imidlertid elektrolyttforstyrrelser et viktig tema for oss alle.
Elektrolyttforstyrrelser er på den ene siden
markører for underliggende sykdom som må
behandles, samtidig som det er påkrevet å
korrigere forstyrrelser av klinisk betydning. Vi takker
temaredaktører og forfatterne for alle sine bidrag.
Vikas Sarna i redaksjonen har aktivt samarbeidet med
temaredaktørene, og han har bistått med mange av
innleggene under foreningsnytt. Høstmøtekomiteen
ved Trond Vartdal & Co har også i år rekruttert
bidragsytere innen interessante og spennende områder,
jfr høstmøteprogrammet. Videre er Ragnar Madsen i
Cox (tidligere DRD) avgjørende for arbeidet med bladets
utforming og logistikk i sluttfasen. Kun de som har jobbet
med konstante deadlines kan forstå hva dette innebærer.
Stor takk rettes også til annonsørene som bidrar med sitt
innhold og på sin måte støtter vårt eksistensgrunnlag.

Det var god norsk deltakelse på årets EFIM-kongress
i Milano, European Congress of Internal Medicine
(ECIM). Rapportene fra delegasjonen fra Norske yngre
indremedisinere (NYI) er stimulerende, og den viser
noe av den faglige bredden som eksponeres på disse
kongressene. Engasjerte yngre indremedisinere er viktige
stemmer. Norsk indremedisinsk forening (NIF) var tidlig
ute med sin gruppe unge leger. På siste Landsstyremøte
i Legeforeningen ble vedtatt at samtlige spesialiteter
skal ha sitt fagutvalg for leger i spesialisering, med
Fuxx som en foreløpig fellesbetegnelse. Et slikt
fagutvalg ses som et ledd i å styrke fagets plass i
Legeforeningen, og å bedre kunne skille saker av
fagmedisinsk og fagforeningsmessig karakter. En
avklart oppgave blir å foreslå en lege i spesialisering
til spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet. NYI
har også andre faglige engasjementer på sin agenda.
I dette nummer gis interessante rapporter fra McMasterkurset i indremedisin i Krakow og fra ESIM sommerskole
i Ede, Nederland. Det var for oss en god nyhet at Michael
Bretthauer er blitt europeisk redaktør i Annals of Internal
Medicine. En stor nyhet blir også presentasjonen på
høstmøtet av den nye norske læreboken i indremedisin.
Mye hyggelig nytt for norsk indremedisin!
På vegne av redaksjonen!
Vennlig hilsen
Stephen Hewitt
Redaktør

19. og 20. oktober samles vi igjen til Høstmøte i Norsk indremedisinsk forening. Den nye
høstmøtekomiteen gir oss et spennende faglig program, og vi kan møte gode kolleger enda
en gang. Møtet er på Bristol hotell, vi har nå avtale der de nærmeste 5 årene. Bristol har
utvidet plassen for oss, så jeg håper mange kan komme!
Hanne Thürmer

På Høstmøtet er det også årsmøte i Norsk indremedisinsk
forening, og vi skal velge et nytt styre for foreningen.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg, det har
vært inspirerende og spennende å lede NIF de siste åtte
årene. For første gang er det en valgkomite som skal
finne nye styrekandidater, vi håper på en fin kombinasjon
av kontinuitet og nye idéer! I skrivende stund er ikke alt
på plass, men det vil det sikkert være til årsmøtet.
Det er plass til frivillig engasjement for NIF også utenom
styre og stell. Indremedisinerens redaksjon har plass til
flere, enten som bidragsyter, temaredaktør, annonsør
kontakt, korrekturleser eller fast medarbeider i redaksjonen.
NYI og NIF ønsker å støtte opp om faglige aktiviteter
lokalt. Vi ønsker norsk deltakelse i internasjonale indre
medisinske møter. Tilskudd til forskning på indremedisinske
felt er også ønsket. Derfor vil vi foreslå økonomiske
tilskudd til slike aktiviteter for årsmøtet. Hvis årsmøtet sier
ja, vil det være mulig å søke på midler til slike aktiviteter.
Styret og spesialitetskomiteen har arbeidet med ny
spesialistutdanning i mange år, men enda mer intenst
det siste året. Læringsmål for LIS1 (turnusleger) er
vedtatt, og LIS1-legene begynte på norske sykehus
august/september 2017. Nå står LIS2 og LIS3 for tur.
Vi har utarbeidet læringsmål for både «common trunk»,
dvs. felles LIS2 for alle de ti indremedisinske fagene.
Nye læringsmål for vår egen LIS3, hovedspesialiteten
indremedisin er også på plass. Det siste måtte gjøres
veldig raskt, indremedisin ble vedtatt sent, men godt!
Læringsmålene for LIS2 og LIS3 har vært ute til høring,
og skal nå godkjennes av helsemyndighetene. Ved
juletider vil sykehusene få disse læringsmålene tilsendt,
og må lage utdanningsplaner for sine LIS2- og LIS3-leger.
Spesialitetskomiteen, og særlig leder Per Mathisen fortjener stor takk fra norske indremedisinere. Det har vært
omfattende oppgaver som er løst på en glimrende måte!

med å foreslå LIS til spesialitetskomiténe. NIF har jo
hatt NYI (Norske Yngre Indremedisinere), lenge har NYI
hatt fast plass i styret i foreningen. Ulike navn i ulike
foreninger, Legeforeningens vedtak var at alle skal ha
et organ for Fuxx (forening for unge i xx-spesialiteten).
Vi ønsker ikke FuNI, selv om det ville være morsomt?
Den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin er vedtatt
og skal etableres som egen fagmedisinsk forening. LIS3
læringsmål må på plass, og utdanningsstillinger for LIS3
etableres. I en overgangsfase er NIF representert ved
leder i interimsstyret for akutt- og mottaksmedisin, leder
er Dag Jacobsen. Den nye spesialiteten vil så velge eget
styre og bli en ny fagmedisinsk forening. Selv om NIF ikke
så behovet for denne spesialiteten, er det viktig å ta godt
imot nye leger, og å legge til rette for gode utdanningsløp.
Jeg er også spent på Indremedisin i ny struktur. Nå skal
indremedisin ikke bare være et felles grunnlag, men en
egen selvstendig hovedspesialitet. Denne må utformes
klokt, med blikk både på fagets lange tradisjoner og framtidens utfordringer. Vi håper på godt samarbeid mellom
de ti nye (8 grener + indremedisin + akutt og mottaks
medisin) medisinske hovedspesialitetene. Vi må evne
å hjelpe pasienter med sammensatte problemstillinger.
Pasientene våre har flere sykdommer, oftest i flere organsystemer, det er utfordrende og krevende. Her må vi ikke
lage mellomrom mellom fag, men broer mellom spesialister, der vi har overlappende faglighet som samarbeider
godt. Jeg håper neste leder i NIF vil få like utfordrende
og langsiktige oppgaver som vi har hatt i «min» periode!
Som alltid håper jeg den engasjerte indremedisiner deltar
i faglige og helsepolitiske debatter der det er mulig!
Hanne Thürmer, leder NIF

Legeforeningens landsrådsmøte er opptatt av å
styrke de fagmedisinske foreningene (FaMe). En ny
organisering av den fagmedisinske aksen ble vedtatt
i 2017, bl.a. et faglandsråd med representasjon fra alle
de fagmedisinske foreningene. Alle skal også ha eget
LIS-utvalg/LIS-forening, disse skal overta Ylfs oppgave
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Høstmøtet

Høstmøtet

Velkommen til Høstmøte 2017
Norsk indremedisinsk forening ønsker med dette velkommen til årets høstmøte. Det blir som
vanlig et bredt sammensatt program over to dager, med tema fra alle de 8 grenforeningene.
Alle som driver med indremedisin eller har interesse for indremedisin, vil finne et faglig og
sosialt utbytte disse dagene.

Årets høstmøte arrangeres på Hotel Bristol, midt i Oslo sentrum.

•

Torsdag 19.10. og fredag 20.10. Start kl 08.30, og slutt innen kl 16.00.

•

Det er ingen påmelding, det er bare å møte opp.

•

Høstmøtet er godkjent for 15 kurstimer i indremedisin. For dem som vil ha kursbevis,
må man være til stede begge dagene, og betale en kursavgift på 500 kroner.
Lunsjen serveres kl 1130-1230.

•

Torsdag er "Metabolsk syndrom" tema, og dette vil bli
belyst fra de fleste grenene i indremedisinen.

•

Fredag er det faglige nyheter fra de 8 ulike grenspesialitetene.

•

Fredag arrangeres også årsmøte i Norsk indremedisinsk forening,
og en ny norsk lærebok i indremedisin vil bli presentert.

Program torsdag 19.oktober 2017
0830-0835
0835-0905
0905-0935

0935-0945
0945-1015

•

•

Program høstmøte 2017!

1015-1025
1025-1100
1100-1130
1130-1230
1230-1300
1300-1335

1335-1350
1350-1425
1425-1440
1440-1515
1515-1600
1600

Navn, arbeidssted
Trond Vartdal, Maya Bass
Terje Pedersen, Professor, Universitetet i Oslo
Tor Ole Klemsdal, Seksjonsleder, Seksjon for
preventiv kardiologi, Oslo Universitetssykehus
Pause
Anne-Marie Gabrielsen, lungeavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Pause
Trond Mehti, Medisinsk direktør, Novo Nordisk
Serena Tonstad, Overlege, Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo Universitetssykehus
Lunsj
Serena Tonstad, Overlege, Seksjon for p
 reventiv
kardiologi, Oslo Universitetssykehus
Sameline Grimsgaard,Leder for Tromsø
undersøkelsen, Institutt for samfunnsmedisin,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Pause
Jon Kristinsson, Overlege, Avdeling for gastro—og barne
kirurgi, Senter for sykelig overvekt - Oslo Universitetssykehus
Pause
Sondre Vatne Meling, kst. Overlege,
Stavanger Universitetssykehus
Tine Sundfør, Klinisk ernæringsfysiolog og doktor
gradsstipendiat, Oslo Universitetssykehus
Slutt for dagen

Tittel
Velkommen, praktisk informasjon
Lipidsenkende behandling: Nåtid og fremtid.
Kardiovaskulær risikoreduksjon ut fra nye nasjonale retningslinjer og NORRISK 2 – fanger vi
opp personer med metabolsk syndrom?
Fedme og lungefunksjon, resultat av vektreduksjon og metabolske konsekvenser
Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom – et
historisk, genetisk og fysiologisk perspektiv
Hypertriglyceridemi – noe nytt i behandlingen?

Vektreduksjon – legemidler til hjelp?
Tromsø-undersøkelsen – en gullgruve for medisinsk forskning

Fedmekirurgi - metoder og valg av prosedyre

Medikamenter til behandling av diabetes type 2.
Hva bør den generelle indremedisiner vite?
Metabolsk syndrom – maten som forebygger!

Program fredag 20. oktober 2017
0830-0835
0835-0915
0915-0930
0930-1010
1010-1020
1020-1055
1055-1130
1130-1230
1230-1240
1240-1330
1330-1345
1345-1415
1415-1425
1425-1505
1505-1540
1540
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Navn, arbeidssted
Trond Vartdal, Maya Bass
Marius Trøseid, Infeksjonsavdelingen, Oslo
Universitetssykehus – Rikshospitalet
Pause
Vemund Paulsen, Fordøyelsessykdommer, Oslo
Universitetssykehus - Rikshospitalet
Pause
Helga Gudmundsdottir, Overlege PhD, Nyremedisinsk avd, Oslo Universitetssykehus - Ullevål
Fredrik Schjesvold, avdeling for Blodsykdommer,
Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
Lunsj
Kåre Birkeland, Fagredaktør
Årsmøte Norsk indremedisinsk forening
Pause
Olav Sletvold, Overlege og professor,
Geriatrisk avdeling, St.Olavs hospital
Pause
Trine E. Finnes, Seksjonsoverlege Endokrinologisk
seksjon, Sykehuset Innlandet - Hamar
Geeta Gulati, Oslo Universitetssykehus – Ullevål
Slutt
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Tittel
Velkommen, praktisk informasjon
Persontilpasset tarmfloramedisin- k
 linisk
relevant eller science fiction?
Nyvinninger innenfor endoskopisk
diagnostikk og behandling
Rusmisbruk og nyresykdom
Oslo myelomatosesenter

«Indremedisin» - Presentasjon av ny
norsk lærebok i indremedisin
Hanne Thürmer m.fl.
Ortogeriatri på norsk - Tverrfaglige nasjonale retningslinjer for behandling av hoftebruddpasienter
Forebygging og behandling av steroid
indusert osteoporose- Hva er nytt?
Kardio-onkologi
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Elektrolyttveileder, 3.utgave
Ny utgave, tilgjengelig for gratis nedlastning for iOs og Android
Kiarash Tazmini, lege i spesialisering ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Elektrolyttforstyrrelser er svært vanlig, spesielt hos
pasienter i sykehus, og er en hyppig årsak til reinn
leggelser. Det er behov for kunnskap og oppmerksomhet
blant helsepersonell om elektrolyttforstyrrelser.
I den kliniske hverdagen utfordres helsepersonell
av en rekke problemstillinger innen dette feltet:
• Hvordan går jeg frem for å utrede og
behandle elektrolyttforstyrrelsen(e)?
• Hvilken infusjonsvæske skal jeg velge?
• Hva er innholdet i infusjonsvæskene?
• Hvor mye væske og elektrolytt
konsentrat skal jeg forordne?
• Hvor mye elektrolyttkonsentrat kan
tilsettes infusjonsvæsken?
• Hvilke elektrolyttkonsentrat kan blandes
i samme infusjonsvæske?
• Hvilke forholdsregler må man ta ved infusjonen
og hvor raskt eller langsomt må jeg korrigere?

ernæringsfysiologer) med å gi korrekt behandling
av pasienter med elektrolyttforstyrrelser.
Den 1.utgaven av Elektrolyttveilederen ble lansert
september 2011 og den 2.utgaven kom februar 2014.
I den siste utgaven er all informasjon oppdatert, og flere
tilstander relatert til elektrolyttforstyrrelser er beskrevet.
Mens 1. og 2.utgave av Elektrolyttveilederen kom i
både trykt- og PDF-format, kommer denne utgaven kun
som digitalversjon. Forhåpentligvis øker dette formatet
brukervennligheten og bidrar til at informasjonen blir
mer tilgjengelig. Det er også laget en hjelpevideo for
at brukeren skal få best mulig utbytte av boken.
Målet er at Elektrolyttveilederen skal være et lett
tilgjengelig hjelpemiddel i møtet med pasienter
med elektrolyttforstyrrelser, og at den skal føre
til mer presis utredning og behandling.
Ta godt vare på dine pasienters elektrolytter!

Dette var bakgrunnen for ideen til å utvikle en
Elektrolyttveileder og hensikten var å hjelpe helsepersonell (leger, sykepleiere, farmasøyter og k
 liniske

Mange elektrolytthilsener
Kiarash Tazmini

Tema: Elektrolyttforstyrrelser
Elektrolyttforstyrrelser er vanlige hos pasienter i en indremedisinsk avdeling. Forstyrrelser
i elektrolyttene kan virke kompliserte, og vi kan «overse» lette avvik i blodprøver istedenfor
å bruke funnet aktivt i utredning og behandling av pasienter. Mangelfull undervisning er
trolig en medvirkende årsak til dette. I dette nummeret av Indremedisineren settes fokus
på elektrolyttforstyrrelser, og vi håper det bidrar til å øke interessen for og kunnskap
om temaet.
Kiarash Tazmini, lege i spesialisering ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.
Anders P. Jørgensen, overlege PhD., Seksjon for spesialisert endokrinologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin,
Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Hyponatremi er den vanligste
elektrolyttforstyrrelsen og forekommer hos opp til 40 % av pasientene
i sykehus. Selv hos pasienter med
mild hyponatremi (s-natrium 130-136
mmol/L) bør man lete etter en årsak,
fordi årsaken kan være korrigerbar
og potensielt alvorlig. Det er viktig
å huske at SIADH (Syndrome of
inappropriate ADH secretion) er
en eksklusjonsdiagnose. Jacob
Andreas Winther og Ivar Følling
skriver om patofysiologi, diagnostikk
og behandling av hyponatremi.
Binyrebarksvikt er en sjelden og
alvorlig tilstand hvor hyponatremi
er den vanligste elektrolyttforstyrrelsen. Ofte blir typiske kliniske
symptomer, funn og laboratorieprøver oversett eller mistolket før
diagnosen binyrebarksvikt stilles.
Ved hyponatremi av ukjent årsak
skal binyrebarksvikt utelukkes.
Eystein S. Husebye skriver om
denne viktige og alvorlige, men ofte
for sent diagnostiserte tilstanden.
Ved diabetisk ketoacidose og
non-ketotisk hyperosmolær tilstand
er det utfordrende å monitorere
blod-glukose og serum-natrium slik
at disse ikke endres for raskt. Tore
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Julsrud Berg beskriver hvordan man
ved å følge effektiv osmolalitet kan
unngå farene ved for rask endring
i blod-glukose og serum-natrium.

Tusen takk til redaksjonen
i Indremedisineren for
denne utfordringen og takk til alle
forfatterne for deres bidrag.

Nyresvikt er den vanligste årsaken
til hyperkalemi. Serum-kalium
ligger vanligvis høyere enn plasmakalium pga. frigjøring av kalium fra
trombocytter under koagulering.
«Pseudohyperkalemi» bør mistenkes
ved tilfeldig påvist hyperkalemi hos
pasienter uten symptomer eller
t ypiske forandringer i EKG. Geir
Mjøen skriver om hyperkalemi
og nyresvikt, og anbefaler blant
annet å måle plasma-kalium
for å utelukke in-vitro artefakter
som årsak til hyperkalemi.

Vi håper at artiklene i dette nummeret
øker interessen for og oppmerksomheten rundt elektrolyttforstyrrelser.

Kiarash Tazmini

Mange elektrolytthilsener
Kiarash Tazmini og
Anders P. Jørgensen
Temaredaktører

Anders P. Jørgensen

Reernæringssyndrom er vanlig,
spesielt på intensivavdelinger.
Tilstanden er svært alvorlig og kan
unngås om vi som gode indremedisinere er oppmerksomme på den. God
kunnskap om syndromet er avgjørende for tidlig diagnose og riktig
behandling. Marianne C. Astor gir
oss en oppdatering på patofysiologi,
diagnose og behandling ved denne
potensielt svært alvorlige tilstanden.
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Hyponatremi: patofysiologi,
diagnostikk og behandling
Hyponatremi er svært vanlig på norske sykehus, men diagnostikk av underliggende patologi
får ikke alltid høy prioritet. Årsaken kan være kompleks patofysiologi og iblant tidkrevende
utredning som kan oppleves unødvendig når tilstanden i mange tilfeller retter seg selv.
Kyndig utredning av hyponatremi er imidlertid nødvendig fordi det kan avdekke alvorlig
grunnsykdom og fordi mangelfull eller feil behandling av hyponatremi kan føre til lengere
sykehus opphold, alvorlige komplikasjoner og i verste fall død.
Jacob A. Winther, overlege og stipendiat, Endokrinologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus; Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo.
Ivar Følling, overlege, Endokrinologisk avdeling Akershus Universitetssykehus.
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Ivar Følling
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Innledning
Hyponatremi er den vanligste
elektrolyttforstyrrelsen. Tilstanden
er alltid et utrykk for underliggende
patologi, men kan også i seg selv
føre til alvorlige komplikasjoner.
Denne artikkelen presenterer i korte
trekk hvordan hyponatremi oppstår
ved ulike sykdommer og gir en
praktisk tilnærming til utredning og
behandling av hyponatremi i sykehus.

ADH-sekresjon stimuleres normalt
sammen med tørste av økt osmotisk
trykk i ECF via osmoreseptorer i
hypothalamus, men ved lavt arterielt
blodvolum stimuleres ADH-sekresjon
uavhengig av osmolaliteten gjennom
trykkreseptorer i arcus aorta og sinus
caroticus (2). Det vil si at arterielt
blodvolum har prioritet over ECF
osmolalitet, noe som også gir mening
fra et evolusjonsmessig perspektiv.

Fysiologi
Et voksent menneske inneholder
cirka 92 gram av grunnstoffet
natrium. Omtrent 30% er bundet
i apatitt-mineraler i skjelettet, mens
resten er løst som enverdige kationer
(Na+) i kroppens vannfase, cirka 65
% ekstracellulært og 5% intra
cellulært (1). Natrium som alltid følges
av et anion, oftest klorid, er ansvarlig
for brorparten av osmolaliteten i
den ekstracellulære væsken (ECF).
Natrium filtreres fritt i glomeruli, men
blir i stor grad reabsorbert. Mens
natrium-reabsorpsjon hovedsakelig
reguleres av hormonet aldosteron,
bestemmes natrium-konsentrasjonen
i ECF primært av renal vannreabsorpsjon som styres av
antidiuretisk hormon (ADH). ADH
skilles ut fra hypofysen og stimulerer
vann-reabsorpsjon i nyrenes samlerør ved å øke antall vannkanaler
(aquaporin-2) i cellemembranen.
På denne måten har nyrene en
betydelig evne til å konsentrere
eller fortynne urinen som tillater
stor variasjon av vann-inntaket.

Patofysiologi
Hyponatremi oppstår når vannretensjon fører til overskudd av
vann i forhold til natrium i ECF.
Vannretensjonen kan nesten alltid
knyttes til økt ADH-nivå. Historisk
har man gjerne delt inn årsaker til
hyponatremi etter klinisk volum
status, men det kan være vel så
nyttig å kategorisere hyponatremi
etter utløsende mekanisme:
1. Økt osmotisk trykk
Osmoler som ikke fritt kan
krysse cellemembranen, bidrar til økt
osmotisk trykk i ECF. Økt osmotisk
trykk stimulerer ADH-sekresjon
(via osmoreseptorer) og skifte av
intracellulært vann til ECF som
fortynner natrium-konsentrasjonen.
Hyperglykemi er den vanligste
årsaken og øker den ekstracellulære
osmolaliteten i mosm/L tilvarende
glukoseøkningen i mmol/L. Økt
osmolalitet fører så til vann
retensjon som gir et fall i natriumkonsentrasjonen, vanligvis på cirka
1/3 av blodsukker stigningen. (3).

2. Lavt arterielt blodvolum
Lavt arterielt blodvolum stimulerer
økt ADH-sekresjon (via trykk
reseptorer) selv om osmolaliteten
er lav (2). Typiske tilstander med
lavt sirkulerende arterielt blodvolum
og hyponatremi som følge av økt
ADH-nivå er hypovolemi, hjertesvikt
og levercirrhose. Lavt sirkulerende
arterielt blodvolum ved levercirrhose
er relatert til vasodialatasjon og
stuvning i tarmsirkulasjonen og
intra-abdominal effusjon (4).
3. Binyrebarksvikt
Kortisol har normalt negativ
tilbakevirkning på ADH-sekresjon
fra hypofysen. Binyrebarksvikt med
lavt kortisol nivå kan derfor føre til
økt ADH-sekresjon og hyponatremi
(5). Ved primær binyrebarksvikt
(Morbus Addison) kommer dette
i tillegg til lavt arterielt blodvolum
som følge av renalt natriumtap på
grunn av aldosteron mangel.
4. Syndrome of inappropriate
ADH secretion (SIADH)
I mange tilfeller kan vi observere
hyponatremi med økt ADH-nivå til
tross for lav osmolalitet, normalt
arterielt blodvolum og normal kortisol
(6). Denne eksklusjonsdiagnosen har
fått navnet ”Syndrome of inappro
priate ADH secretion” (SIADH).
Listen over tilstander assosiert med
SIADH er lang, men kan generelt
knyttes til legemidler, kreftsykdom,
intrakraniell sykdom eller lungesykdom (Tabell 1). Mekanismen bak
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SIADH er i mange tilfeller er ikke
dokumentert, men den mest kjente
årsaken er ektopisk ADH-sekresjon
fra småcellet lungekarsinom.
5. Polydipsi
Stort inntak av vann, øl eller andre
hypotone væsker på kort tid kan
overstige nyrenes maksimale
vannutskillingskapasitet (7). Ved helt
supprimert ADH kan friske nyrer
skille ut 10-15 liter vann i døgnet,
men denne kapasiteten reduseres
betydelig dersom ADH-nivået også
er økt, for eksempel ved psykogen
polydipsi med samtidig SIADH
på grunn av antipsykotika.
6. Underernæring
Lavt protein eller salt inntak reduserer nyrenes maksimale evne til å
skille ut vann uavhengig av ADH og
kan ofte være en viktig tilleggsfaktor
ved utviklingen av hyponatremi
(8), særlig blant alkoholikere.
Diuretika indusert hyponatremi er
et hyppig brukt, men lite spesifikt
begrep. Alle typer diuretika kan gi
hyponatremi som følge av hypo
volemi, men tiazid-diuretika reduserer i tillegg nyrenes evne til skille
ut vann som gir et SIADH liknende
bilde (9). Alvorlig hypothyreose har
også vært beskrevet som årsak
til hyponatremi, særlig ved uttalt
myxødem som er svært sjeldent
i dag. Mekanismen er uklar, men
kan være knyttet til hjertesvikt (10).
Epidemiologi
Konsentrasjonen av natrium i serum
hos friske voksne ligger normalt
mellom 137 og 145 mmol/L (11). Blant

pasienter i sykehus er prevalensen
av hyponatremi (natrium < 137
mmol/L) rundt 30 % og alvorlig
hyponatremi (natrium < 125 mmol/L)
cirka 3 %, og i tillegg utvikler 16 %
av pasientene hyponatremi under
sykehusoppholdet (12). Hyponatremi
observeres på de fleste avdelinger,
men er v anligst blant eldre og
intensivpasienter (13). I en studie
fra et middels stort tysk sykehus
fant man at de vanligste årsakene
til hyponatremi var SIADH (35 %),
hypovolemi (32%), hjertesvikt og
levercirrhose (20%), tiazid-diuretika-indusert (7%), polydipsi (4%),
binyrebarksvikt (2%) (Figur 1) (14). En
ny norsk studie har forøvrig vist at
hyponatremi er like vanlig ved akutt
forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom som ved akutt hjertesvikt
(15). Ofte er det mer enn en årsak
til hyponatremi (16). Hyponatremi
er assosiert med økt dødelighet,
men det er uklart om det foreligger
noen direkte årsakssammenheng
eller om økt mortalitet kun er
knyttet til grunnsykdommen (17).
Diagnostikk
Klinikk
Da det er mange forskjellige
årsaker til hyponatremi er også
den kliniske presentasjonen svært
variert. Hyponatremi vil ofte være
et bi-funn i standard blodprøver,
mens det kliniske bilde gjerne er
preget av underliggende sykdom.
I tillegg kan hyponatremi i seg selv
gi symptomer, spesielt dersom
tilstanden har utviklet seg akutt (< 48
timer). Akutt alvorlig hyponatremi
med lavt osmotisk trykk kan medføre

hjerneødem med økt intrakranielt
trykk og fare for herniering.
Disse pasientene presenterer med
cerebrale symptomer som forvirring,
kvalme brekninger, krampe, respirasjonsvansker og bevissthetstap, og
tilstanden har høy dødelighet (18).
Pasienter med kronisk hyponatremi
er ofte tilsynelatende symptomfrie til
tross for alvorlig hyponatremi, men
selv mild til moderat kronisk hyponatremi er assosiert med u
 støhet,
falltendens og osteoporose, som
igjen øker risiko for benbrudd (19).
Utredning
Utredning av hyponatremi handler
i stor grad om å utelukke vanlige
årsaker i tur og orden. Sykehistorie
inkludert tidligere natriumverdier,
klinisk undersøkelse, standard
blodprøver og medikamentliste
kan gi mye informasjon i forhold
til hvilken tilstand(er) som ligger til
grunn. I blant er årsaken åpenbar
og krever ingen spesifikk utredning
utover natriumkontroll, for eksempel
ved betydelig hyperglykemi,
dekompensert hjertesvikt, åpenbar
dehydrering, klassisk binyrebarksvikt
eller kjent SIADH. Klinikken er imidlertid ikke alltid entydig og samme
pasienten kan ha flere mekanismer
som bidrar til hyponatremi.
Utredningen bør som et minimum
inkludere følgende laboratorieprøver:
1. Blod: hemoglobin, natrium,
kalium, klorid, osmolalitet, kreatinin, urea, glukose, kortisol, og
eventuelt hjerte- og leverprøver
2. Spoturin: osmolalitet og natrium

Tabell 1. Legemidler og tilstander som er assosiert med SIADH
Legemidler

Tiazid, antiepileptika (karbamazepin, okskarbazepin, eslikarbazepin, valproinsyre), cytostatika
(vinblastin, vinkristin, vinorelbin, vinflunin, cisplatin, carboplatin, syklofosfamid, melfalan, ifosfamid), opioider, antidepressiva (trisykliske, SSRI, monoamin oksidasehemmere, venlafaksin),
antipsykotika (haloperidol, quetiapin, risperidon, aripiprazol, paliperidon), amiodaron, NSAIDs,
teofyllin, opioider, ACE-hemmer / AII-blokker og protonpumpe-hemmer.

Kreftsykdom

Småcellet lungekarsinom, hjernetumor, nasofaryngeal karsinom, nevroblastom,
gastrointestinal eller genitourinær cancer, leukemi, lymfom, sarkom og tymom.

Intrakraniell
sykdom

Hodetraume, hjernetumor, encefalitt/meningitt, intrakraniell blødning, apopleksi,
epilepsi, hydrocefalus, multippel sklerose, delirium tremens, Wernickes
encefalopati, psykose og schizofreni, Guillain Barré syndrom og porfyri.

Lungesykdom

Pneumoni, akutt respirasjonssvikt, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, lungefibrose,
sarkoidose, cystisk fibrose, lungeabscess, empyem, tuberkulose og pneumothorax.

Andre

Emosjonelt stress, smerter og kvalme.
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%). Vi anbefaler 100 ml bolus i.v.
som kan gjentas ved behov. Ved
manglende klinisk effekt til tross
for natriumstigning > 5 mmol/L, må
andre årsaker vurderes nærmere.
Hypertont saltvann må blandes
lokalt, og det er derfor viktig at hvert
enkelt sykehus har lett tilgjengelige
prosedyrer for tilberedning. Alternativt kan hypertont saltvann bestilles
fra sykehusapoteket i Bergen.

Figur 1 Årsaker til hyponatremi blant pasienter på sykehus. Data fra 121 pasienter
med Natrium < 130 mmol/L innlagt ved Universitessykehuset i Würzburg, Tyskland (14)
Fortolkning av urinprøver er til stor
hjelp for å skille mellom vanlige patologiske mekanismer (Figur 2). Mens
urin-osmolalitet antyder ADH-nivået,
reflekterer urin-natrium arterielt
blodvolum (20). Urin-osmolalitet
over 100 mosm/L tyder på renal
vannreabsorpsjon og derfor også
hyponatremi som følge av forhøyet
ADH-nivå. Lav urin-osmolaltiet (< 100
mosm/L) indikerer derimot hypona
tremi med supprimert ADH som er
langt sjeldnere. Supprimert ADH
observeres gjerne når primær polydipsi er eneste årsak til hyponatremi.
Lavt arterielt blodvolum stimulerer
renal natrium-reabsorpsjon via aldosteron. Lav konsentrasjon av natrium
i urin (<30 mmol/L) er derfor et tegn
på lavt arterielt blodvolum som er
vanlig ved hypovolemi, hjertesvikt og
levercirrhose, mens urin-natrium over
30 mmol/L tyder på normalt eller høyt
arterielt blodvolum, som er typisk for
SIADH. Under diuretika-behandling
eller andre årsaker til natriumtap
er imidlertid konsentrasjonen av
natrium i urin ofte over 30 mmol/L
selv om arterielt blodvolum er lavt
og man må da isteden legge vekt
på klinisk undersøkelse. Mens
hjertesvikt og levercirrhose ofte
har klassiske symptomer er
klinisk undersøkelse med tanke på
hypovolemi ikke særlig sensitiv eller
spesifikk, spesielt ikke blant eldre
og multimorbide p
 asienter. Tørre
slimhinner, tørre aksiller, ortostatisk
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blodtrykksfall eller pulsstigning og
prerenal nyresvikt ser ut til å være
mest nyttig (21). Ofte ender man opp
i en situasjon der det er usikkert om
pasientens hyponatremi er knyttet til
hypovolemi eller SIADH. Vi anbefaler
da saltvannsbelasting med 1 liter
isoton natriumklorid over 4-6 timer.
Dersom serum-natrium stiger >
3-4 mmol/L er det sannsynligvis
hypovolemi som ligger til grunn.
Når alle andre årsaker til hyponatremi
er utelukket, står man igjen med
SIADH. Neste steg blir da å gjennomgå pasientens medikamenter og
sykdommer med tanke på medisiner
og tilstander assosiert med SIADH
(Tabell 1). Dersom årsaken fortsatt
er uklar anbefales utreding med CT
caput og toraks siden intrakraniell og
intratorakal sykdom i mange tilfeller
utløser SIADH. Det er imidlertid ikke
uvanlig at årsaken til SIADH forblir
ukjent, spesielt blant eldre pasienter.
Behandling
Hensikten er å begrense vann
retensjon, og behandlingen skal
først og fremst rettes mot utløsende
årsak. Behandling av hyponatremi
er generelt preget av manglende
randomiserte studier (22).
Akutt hyponatremi
Ved akutt hyponatremi og mistanke
om hjerneødem må natrium økes
raskt med hypertont saltvann (3

Utløsende årsaker
Hyponatremi utløst av hyperglykemi
behandles enkelt ved å normalisere
blodsukkeret, mens lav konsentrasjon av natrium på grunn av
hypovolemi korrigeres ved å erstatte
volumet som mangler. Ved dehydrering bruker vi isoton natriumklorid
på pumpe som gjerne startes på
100 ml/t, volumet av pågående
væsketap må eventuelt legges til
(f.eks. ved diarè). Infusjonstakten
justeres etter effekt på natriumkonsentrasjonen. Ved hjertesvikt
og levercirrhose må behandling av
grunnsykdommen optimaliseres, men
ved langtkommen kronisk sykdom
må man også ofte akseptere en viss
grad av hyponatremi. Det er likevel
viktig å huske at hyponatremi kan ha
mer enn en årsak, spesielt bør man
tenke på medikamenter som kan
seponeres. Hyponatremi forårsaket
av binyrebarksvikt reverseres med
intravenøst kortison som skal gis på
klinisk mistanke dersom det tar tid
å få svar på kortisolnivået i blod.
SIADH
Det kan ofte foreligge flere årsaker,
og tilnærmingen bør derfor være
bred. Seponer disponerende medikamenter om mulig, og start behandling
av sykdommer som er assosiert med
SIADH (tabell 1). SIADH kan være
forbigående eller kronisk. Natriumkonsentrasjonen økes ved å redusere
vanninntaket eller ved å øke nyrenes
vannutskillingskapasitet. Førstelinje
behandling er væskerestriksjon på
0,5-1 liter per dag, men effekten er
ofte treg og begrenset, særlig ved
høy urin-osmolalitet (> 500 mosm/L).
Loop-diuretika i kombinasjon med
NaCl salt tilskudd (1-2g) øker nyrenes
vannutskillingskapasitet og kan
brukes i tillegg til væskerestriksjon.
Ved terapisvikt og hyponatremirelaterte symptomer (f. eks.
ustøhet) vurderes behandling med
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der årsaken til hyponatremi fjernes brått og
ses ofte ved normalisering av hypovolemi.
Fallende urin-osmolalitet (< 200 mosm/L) og
økende diurese er signal på at korreksjonshastigheten stiger. Korreksjonshastigheten
kan bremses ved å øke vannretensjonen igjen.
Stopp først aktiv behandling av hyponatremi,
administrere dernest vann per os eller 5 %
(50 mg/ml) glukoseløsning intravenøst. Ved
manglende effekt kan pasienten behandles
med en ADH-analog (desmopressin - Minirin).

Tolvaptan (Samsca). Tolvaptan er en selektiv
vasopressin (ADH) reseptor 2 antagonist
som kun er godkjent for SIADH i Norge.
Den natrium-økende effekten av Tolvaptan
er godt dokumentert, men det er uklart om
behandlingen også har effekt på mortalitet
(23). Da enkelte pasienter får kraftig natriumstigning allerede etter første dose, anbefaler
vi å starte Tolvaptan-behandling på sykehus
med nøye kontroll av natrium første døgn.
Polydipsi og underernæring
Hyponatremi som følge av primær polydipsi
vil korrigere seg spontant når væske inntaket
normaliseres så lenge nyrefunksjonen er
normal. Underernærte pasienter bør ha
tilskudd av NaCl og protein for å sikre
maksimal vannutskillingskapasitet i nyrene.

Nasjonal veileder i endokrinologi inkluderer
utfyllende råd om behandling i kapittelet om hyponatremi og SIADH (25).
Oppsummering
Hyponatremi er et tegn på vannretensjon, som
nesten alltid er drevet av økt ADH-sekresjon.
Mangfoldet av fysiologiske og patofysiologiske
mekanismer som påvirker ADH-nivået gir stor
variasjon i det kliniske bildet ved hyponatremi.
Vår er erfaring er at utløsende sykdom som
regel kan identifiseres ved systematisk utredning. Også pasienter med mild hyponatremi
bør utredes da underliggende sykdom kan
være svært alvorlig. Hyponatremi komplisert
med hjerneødem må identifiseres raskt og
behandles med hypertont saltvann, men
forøvrig skal behandlingen først og fremst
rettes mot utløsende årsak. For rask korreksjon
av kronisk alvorlig hyponatremi er assosiert
med alvorlige cerebrale komplikasjoner og
behandlingen må derfor kontrolleres tett.

Korreksjonshastighet
For rask korreksjon av kronisk (> 48 t) alvorlig
hyponatremi er assosiert med irreversibel
hjerneskade i from av cerebral myelinolyse,
som trolig er knyttet til raskt økende osmotisk
trykk i ECF. Symptomene debuterer først 2-6
dager etter endringen i natrium-konsentrasjonen og inkluderer dysartri, dysfagi, pareser,
konfusjon og koma. CT/MR funn er ofte ikke
synlig før etter 4 uker, og det finnes ingen
etablert behandling utenom forebygging
(24). Pasienter med alvorlig hyponatremi skal
derfor følges tett under behandling slik at
natrium ikke stiger mer enn 10 mmol/L per 24
timer. For rask korreksjon er typisk et problem

Hyponatremi
Effektiv s-osmolalitet

<275

Redusert osmotisk trykk

≤ 100

u-osmolalitet

Renal vann ekskresjon (ADH ↓)
Polydipsi
Underernæring

≥275

Økt osmotisk trykk
Hyperglykemi
(Mannitol, glycine, radiokontrast,
pseudohyponatremi)

>100

Renal vann reabsorpsjon
(ADH ↑)

≤ 30

Lavt arterielt blod volum
Hypovolemi
Hjertesvikt
Levercirrhose

u-natrium

>30

Normalt eller høyt arterielt blod volum
SIADH
ELLER

Annen årsak til renalt natrium tap
Diuretika behandling
Binyrebarksvikt
(Alkalose, salt-tapende nefropati, ACEi/ARB)

Figur 2 Tolkning av urinprøver ved hyponatremi
Enheter: osmolalitet, mosm/l; u-natrium, mmol/l. Effektiv s-osmolalitet inkluderer osmoler som ikke
fritt kan krysse cellemembranen og dermed bidrar til økt osmotisk trykk, vesentligst natrium, klorid,
bikarbonat og glukose, mens urea og alkohol ikke bidrar.
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Binyrebarksvikt;
årsak, diagnostikk
og behandling
Binyrebarksvikt er ubehandlet en dødelig sykdom, men korrekt diagnostisert og behandlet
kan pasientene leve et normalt liv. Diagnosen stilles ofte så sent at pasienten befinner seg i
en livstruende binyrekrise. Ofte blir typiske kliniske symptomer og funn, og laboratorieprøver
oversett eller mistolket.
Eystein S. Husebye, overlege og professor, Klinisk institutt 2 og K.G. Jebsensenter for autoimmune sykdommer, Universitetet i Bergen; Medisinsk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus; Institutionen för Medicin (Solna), Karolinska Institutet, Stockholm

Eystein S. Husebye

Det finnes to hovedformer for binyre
barksvikt; primær som skyldes en
sykdom i binyrebarken og sekundær
som skyldes manglende stimulering
av kortisolproduksjon grunnet
mangel på adrenokortikotropt
hormon (ACTH). Primær binyrebarksvikt skyldes i hovedsak autoimmun
destruksjon av binyrebarken slik
at det oppstår mangel på kortisol,
aldosteron og binyreandrogener
(Tabell 1). Denne skiller seg fra den
sekundære binyrebarksvikten der
aldosteronproduksjonen er intakt.
Sistnevnte er svært vanlig om man
inkluderer binyrebarksvikt sekundært
til farmakologisk behandling med
glukokortikoider. Det er derfor
viktig for indremedisinere å kunne
gjenkjenne tidlige symptomer og
tegn på binyrebarksvikt.
Årsaker
Primær binyrebarksvikt har en prevalens i Norge på om lag 15-20 per 100
000 innbyggere og en insidens på
0,5 per 100 000 per år (1). Autoimmun årsak dominerer og rammer
hovedsakelig personer i alderen 15 til
50 år, kvinner oftere enn menn, men
kan i prinsipp opptre i alle aldre. Hos
de minste og eldste finner man oftere
andre årsaker. Hos barn er genetiske
årsaker dominerende, enten som
medfødt binyrebarksvikt og tidlige
debuterende former (2). Kongenitt
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adrenal hyperplasi (CAH) er vanligst
og representerer en gruppe sykdommer med mutasjoner i genene for
steroidproduserende enzymer, vanligst 21-hydroksylase. Jenter fødes
med tegn på androgenisering, mens
gutter mangler fenotypiske trekk
ved fødselen, noe som trolig førte til
økt dødelighet i spedbarnsalder (3).
Nyfødtscreeningen som ble innført i
2013 vil forhåpentlig øke diagnostisk
presisjon og hindre dødsfall hos
guttebarn med CAH. Andre genetiske
årsaker er hypogonadotrop hypogonadisme med adrenal hypoplasi
(mutasjoner i DAX1) og adrenoleukodystrofi (mutasjoner i ABCD1) som
begge har X-bunden arvegang og
ledsagende hypogonadisme. Hos
eldre finner man bilaterale binyreblødninger og malign sykdom som
årsaker, og i alle aldre kan infeksjoner
forårsake binyrebarksvikt (Tabell 1).
Den vanligste årsaken til sekundær
binyrebarksvikt er trolig farmakologisk glukokortikoidbehandling.
Bruk av doser tilsvarende 7,5 mg
Prednisolon per dag i mer enn 3 uker
kan gi binyrebarksvikt. Ikke bare
peroral behandling, men også høy
dosering av potente inhalasjonssteroider og steroidholdige kremer
kan gi svikt (4). Blant de endogene
årsakene dominerer sykdommer i
hypofysen og hypofyseområdet.

Vanligst er ulike hypofysetumorer
og kraniofaryngiomer som grunnet
sin størrelse ødelegger kortikotrope
celler. Ved disse sykdommene vil
pasientene oftest ha svikt i andre
hypofysehormoner. Også autoimmunitet kan gi hypofysesvikt, enten
isolert ACTH-mangel eller svikt
av flere akser. Dette har vært en
ekstremt sjelden sykdom fram til de
såkalte «check point» inhibitorene ble
tatt i bruk i kreftbehandling. CTLA4hemmeren ipilimumab er rapportert
å gi hypofysitt med hypofysesvikt
i opptil 25 % av tilfellene (5).
Symptomer og kliniske funn
Den autoimmune binyrebarksvikten
utvikler seg ofte over tid og symptomene kan være økende over måneder
og år. Symptomene er ofte uspesifikke som trøtthet og mangel på energi,
svimmelhet, kvalme, magesmerter
og oppkast ledsaget av vektnedgang
(1). Grunnet aldosteronmangelen ved
primær binyrebarksvikt tapes natrium
i urinen og blodtrykket faller, så
ortostatisme er vanlig samtidig som
mange pasienter utvikler en kraftig
salthunger. Av funn er hyperpigmentering typisk (Fig. 1), men ikke obligat
for primær binyrebarksvikt. Denne er
mest uttalt på soleksponerte steder
og der huden er utsatt for friksjon, for
eksempel over knoker og i håndens
bøyefurer. Ved bilaterale binyreblødIndremedisineren 3 • 2017

Figur 1. Hyperpigmentering ved primær binyrebarksvikt

ninger utvikler binyrebarksvikten
seg så fort at huden ikke rekker å bli
hyperpigmentert. Et diagnostisk hint
kan være tilstedeværelse av annen
organ-spesifikk sykdom hos pasienten eller nære familiemedlemmer, da
minst halvparten av pasientene med
autoimmun binyrebarksvikt har en
annen autoimmun sykdom, hyppigst
autoimmun tyreoideasykdom (1).

Ved sekundær binyrebarksvikt
(hypofysesvikt) er huden typisk
hypopigmentert grunnet mangel
på ACTH. Hypogonadisme og
sekundær hypotyreose kan
bidra i symptombildet med
manglende libido, ortostatisme/
svimmelhet og uspesifikk trøtthet
som dominerende symptomer.

Laboratoriefunn
I lærebøker i indremedisin angis
det at de typiske elektrolyttfunnene ved primær binyrebarksvikt er
hyponatremi og hyperkalemi, av og
til hyperkalsemi, men systematiske
undersøkelser av dette mangler.
Gjennomgang av laboratorieprøvene
ved diagnose av autoimmun
binyrebarksvikt blant 287 norske

Tabell 1. Karakteristika ved primær og sekundær binyrebarksvikt
Primær

Sekundær

Årsaker

Autoimmun (90%)
Genfeil (yngre)
Blødning, infarkt
Infeksjon (tbc)
Tumorer (eldre)

Farmakologisk steroidbehandling
Hypofysetumorer
Blødning, infarkt
Autoimmunitet («checkpoint blockers»)

Alder

Hyppigst 20-50 år

Hyppigst hos voksne, eldre

Utfall i generelle
laboratorieprøver

Hyponatremi, hyperkalemi, hypoglykemi

Hyponatremi, hypoglykemi

Hormonprøver

Lav kortisol, høy ACTH
Lav aldosteron, høy renin
Lav DHEAS
Høy TSH (50 %), normal, lav FT4

Lav kortisol, lav/normal ACTH
Lav DHEAS
Utfall i andre hypofysehormoner
Eventuelt normal/lav TSH og lav FT4

Behandling

Kortisonacetat, 15-25 mg fordelt på 3 doser
Fludrocortison, 0,05-015 mg daglig

Kortisonacetat, 15-25 mg fordelt på 3 doser

Oppfølging

Steroidkort til alle
Selvopplæring i injeksjon av hydrokortison
Årlig spesialistkontroll

Steroidkort til alle
Vurder selvopplæring
i injeksjon av hydrokortison
Årlig spesialistkontroll

Indremedisineren 3 • 2017
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Figur 2. Norsk steroidkort
og svenske pasienter avdekket at
hyponatremi (serum-natrium < 137
mmol/L) var svært vanlig, mens
hyperkalemi ble sett hos bare en
tredjedel av pasientene, selv når
pasienten klinisk ble bedømt å være
i en binyrekrise (6). Økt TSH-verdi,
enten som uttrykk for autoimmun
hypotyreose eller grunnet bortfall av
kortisols hemming av hypofysens
TSH-produksjon, var tilstede hos
halvparten. Hyperkalsemi ble
observert hos svært få selv om det
angis i mange lærebøker; anemi og
eosinofili og transaminasestigning var
også uvanlig. Selv om hyponatremi er
et svært hyppig laboratoriefunn, både
blant hospitaliserte pasienter (20-30
%) og i befolkningen for øvrig (1-2
%) (7, 8), skal binyrebarksvikt som
årsak til en uforklarlig hyponatremi
alltid vurderes. Hyperkalemi styrker
mistanken om primær binyrebarksvikt, men mangel på hyperkalemi
utelukker på ingen måte diagnosen.
Diagnostikk
Diagnosen binyrebarksvikt stilles
biokjemisk og er todelt. Først
stilles diagnosen binyrebarksvikt,
deretter utredes årsaken. Ved
mistanke om binyrekrise definert
som pasient med klart nedsatt
allmenntilstand og hypotensjon, skal
behandling gis umiddelbart etter å
ha tatt en blodprøve (ACTH, kortisol,
aldosteron og renin), uten å vente
på resultatene. Slik behandling kan
være livreddende. Er pasienten i
relativt god allmenntilstand vil ofte
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en samtidig kortisol (< 130 mmol/L)
og ACTH-analyse (> 2 ganger øvre
referansegrense) gi diagnosen ved
primær binyrebarksvikt. Typisk er at
renin eller renin-aktiviteten er høy og
aldosteron og dehydroepiandrosteronsulfat er lav. Hyponatremi er også
typisk for sekundær binyrebarksvikt
(hypofysesvikt), men generelt ikke
like uttalt og hyperkalemi mangler
oftere enn ved primær svikt.

test for adrenoleukodystrofi (11). Hos
guttebarn er det aktuelt med genetisk
testing, først og fremst med tanke på
kongenital adrenal hypoplasi (OMIM
#300200) oftest kombinert med
hypogonadotrop hypogonadisme.
Hos eldre må en mistenke blødninger, malign tumor og infeksjoner
som tuberkulose. Det er derfor
naturlig å starte utredningen med
komputertomografi (CT) av binyrene.

Gullstandarden for å stille diagnosen
binyrebarksvikt er synacthentest
(9). Synacthen er syntestisk
ACTH1-24 som injiseres intravenøst
eller intramuskulært med måling av
serum-kortisol før, og etter 30 og 60
minutter. Serum-kortisol må stige
til over 500 nmol/L på et av disse
tidspunktene for at testen skal tolkes
som normal (ved nye mer spesifikke
laboratoriemetoder vil grensen trolig
ligge lavere). Testen kan brukes ved
både primær og sekundær svikt.
Grunnen til det er at binyrebarken er
avhengig av kontinuerlig stimulering
av ACTH fra hypofysen. Uten slik
stimulering skjer en atrofi med dertil
manglende kortisol-respons.

Ved sekundær binyrebarksvikt er
det viktig først å forsikre seg om at
personen ikke har vært utsatt for
farmakologisk steroidbehandling,
være seg peroralt eller lokalbehandling i form av injeksjoner, kremer
eller inhalasjonssteroider. Magnettomografi (MR) av hypofyseområdet
hører vil kunne avdekke en tumor,
eventuelt med infarkt eller blødning
i selve hypofysen eller nærliggende
strukturer. Autoimmun hypofysitt er
i motsetning til i binyren, tradisjonelt
en svært sjelden tilstand, men har
blitt sett hyppig i samband med
bruk av de nye såkalte «check
point» inhibitorene som nå er i bruk
i behandlingen av malignt melanom,
nyre- og lungekreft. Spesielt hyppig
ses dette med bruk av anti-cytotoksisk T celle antigen 5 (CTLA-4)
medikamentet ipilimumab (5).

Når binyrebarkdiagnosen er sikret
er neste skritt å finne årsaken. Ved
primær binyrebarksvikt skal det
alltid måles autoantistoffer mot
21-hydroksylase, en sensitiv og
spesifikk markør for autoimmun
binyrebarksvikt (10). Er prøven
negativ, bør alle menn få målt ultralangkjedete fettsyrer i plasma som

Substitusjonsterapi ved
binyrebarksvikt
Primær binyrebarksvikt behandles
med å erstatte mangelen på kortisol
og aldosteron. I Norge benyttes
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kortisonacetat mest gitt som 2 eller 3
doser daglig. Kortisonacetat er i seg
selv inaktivt og omdannes til kortisol
ved hjelp av enzymet 11-betahydroxysteroid dehydrogenase.
Anbefalt døgndose er om lag 25 mg
daglig, men behovet varierer med
vekt og følsomhet for steroider.
Halveringstiden er kort, bare omkring
90 minutter noe som nødvendiggjør
minst 2 doseringer daglig, den
høyeste dosen gis om morgenen
for å etterligne den diurnale kortisolrytmen. Et alternativ er å benytte en depotformulering av kortisol
(hydrokortison) som kan gis en gang
daglig. Denne er mye mer kostbar og
det må søkes individuelt om refusjon
etter reglene for blå resept. Mineralkortikoidet fludrokortison gis en gang
daglig om morgenen for å erstatte
aldosteron og pasienten skal ha et
liberalt saltinntak. Denne behandling
vil typisk lede til normalisering av
natrium og eventuelt kaliumnivåene
i serum. Ved overdosering av fludrokortison, men også kortisonacetat i
høye doser kan man se hypokalemi
og hypertensjon. Renin som er høyt
ved ubehandlet primær binyrebarksvikt, vil også synke. Det er anbefalt
at en legger reninnivået ved eller i
overkant av øvre referansegrense for
å unngå overdosering (9). Ellers er
bedømmingen av substitusjonsbehandlingen basert på klinisk skjønn
med vekt på symptomer og funn
tydende på over- og underdosering,
blant annet vekt, matlyst, slapphet/
trøtthet og ortostatisk blodtrykk.
Det finnes ingen god klinisk brukbar
biomarkør for korrekt dose.
Ved sekundær binyrebarksvikt
er det vanligvis ikke nødvendig å
gi fludrokortison da aldosteronproduksjonen er intakt, regulert
av angiotensin II og kaliumnivåene. Dosen glukokortikoid kan ofte
holdes lavere da noe restfunksjon
i binyren i mange tilfeller finnes.
Alle med binyrebarksvikt skal
utstyres for norsk steroidkort (Fig.
2) som finnes i en versjon for voksne
og en for barn. Kortet brukes også i
de andre nordiske landene og i flere
europeiske land. De aller fleste bør
også tilbys opplæring i å administrere

Indremedisineren 3 • 2017

hydrokortison intramuskulært ved
binyrekrise, spesielt pasienter med
primær binyrebarksvikt (se video på
www.haukeland.no/roas). Binyrekrise
kan utvikles seg raskt, spesielt ved
oppkast og kraftig diare. Pasientene
skal læres opp til doseøkning ved
akutte infeksjoner med feber, dobbel
eller tredobbel dose så lenge man har
pågående feber. Pasienten skal ha
lav terskel for legekontakt og primær
binyrebarksvikt bør noteres i pasientens kjernejournal da et eget punkt
i kjernejournalen er avsatt til dette.
Kommer man ikke til mål med peroral
behandling er subkutan infusjon
av hydrokortison ved hjelp av en
insulinpumpe et trygt om enn noe
komplisert behandlingsalternativ (12,
13). Hos noen pasienter som ikke
oppnår tilfredsstillende livs- og arbeidskapasitet kan dette være verdt
å forsøke, og vi har mange eksempler
på at arbeidsudyktige pasienter har
blitt arbeidsføre med pumpebehandling. Det må søkes individuelt om
dekning av utgifter til insulinpumpe,
engangsutstyr og hydrokortison.
Oppsummering og konklusjon
Binyrebarksvikt er en diagnose som
ofte presenterer seg med uspesifikke
symptomer som trøtthet, nedsatt
energi, svimmelhet, magesmerter
og ledd og muskelsmerter. Primær
binyrebarksvikt har som spesielt
kjennetegn hyperpigmentering og
betydelig salthunger. Hyponatremi er
den hyppigste elektrolyttforstyrrelsen
ved binyrebarksvikt, men er også
vanlig i befolkningen(7) og blant
pasienter innlagt i sykehus (8). Funn
av uforklarlig hyponatremi, bør lede
til testing av binyrebarkfunksjonen.
Mistanken om primær binyrebarksvikt styrkes om det samtidig
foreligger hyperkalemi, men kalium
er oftest normal. Behandlingen skal
startes på klinisk mistanke uten å
vente på diagnostikk hos påvirket
pasient. Måling av kortisol og
eventuelt ACTH i en morgenprøve gir
ofte diagnosen, men ved sekundær
binyrebarksvikt (hypofysesvikt) er
synactentesting ofte nødvendig.
Autoantistoffer mot 21-hydrokylase
er en tidlig og sensitiv biomarkør på
autoimmun primær binyrebarksvikt.
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annen samtidig sykdom. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også
når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt
startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal
det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden
og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose
16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat
bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres
individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), inkl. terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt.
Erfaring med eldre ≥75 år er begrenset. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært
frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. Utformet til
bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller
abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom
som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige
varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter
med nedsatt eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi
og potensielt til hyperosmolært koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og
dermed føre til økt medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk
ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning
hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.
Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll
reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Bruk av GLP-1-reseptoragonister inkl. liraglutid, er forbundet med risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Få tilfeller
av akutt pankreatitt er rapportert. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas.
Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, inkl. økt kalsitonin i blodet, struma og thyreoideaneoplasme, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom,
og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering:
Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å
unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. Preparatet er ikke undersøkt i kombinasjon med DPP-4-hemmere, glinider eller måltidsinsulin. Begrenset
erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA I-II, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA III-IV, og preparatet anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske
interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på
hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet:
Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes.
Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis
pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og
teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør
ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid
og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med
insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/
ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett,
kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent:
Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1) Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2) Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3) Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling:
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å
forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A side 41 c og liraglutid A10B J02 side 43 c i Felleskatalogen 2017.
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll.
Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme
farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse
av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen.
Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også
en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon:
Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer.
Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt
organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1474,70.
Refusjon:
A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid.
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk
kontroll.
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Studie viste bedre resultater
sammenliknet med Lantus®
(insulin glargin 100 enheter/ml)4:
1,8 %-poeng versus 1,1 %-poeng
reduksjon i HbA1c‡,3
*

Vektnedgang* med Xultophy®.
Forskjell på 3,2 kg versus Lantus®Δ,3
57 % lavere forekomst av
hypoglykemi∏,3
I studien ble alle pasienter
behandlet med metformin.

NYHET!
Basalinsulin- og GLP-1-analog i én penn
* Vektnedgang er ikke godkjent indikasjon.
‡
Estimert forskjell -0,59 (95 % KI: -0,74; -0,45), p<0,001.∆ -3,2kg (95 % KI: -3,77; -2,64), p<0,001. ∏ Bekreftet hypoglykemi (alvorlig og/eller < 3,1 mmol/l) 2,23 vs 5,05 per pasientår.
Estimert ratio: 0,43 (95 % KI: 0,30;0,61), p<0,001.
Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll4

Indikasjon
Xultophy® er indisert for behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk
kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler når disse alene eller kombinert med en
GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige
data for de ulike kombinasjonene).
Kontraindikasjon:
Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol,
fenol, sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til
injeksjonsvæsker.
Utvalgt sikkerhetsinformasjon5
• Xultophy® inneholder en kombinasjon av insulin degludec og liraglutid. Xultophy® administreres i
dosetrinn. Ett dosetrinn inneholder 1 enhet insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.
• Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen
samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi.
• Kan tas når som helst på dagen, uavhengig av måltider. Pasienter som glemmer en dose, anbefales å
ta den når de oppdager det, og deretter gjenoppta det vanlige doseregimet med en daglig dose. Det
skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene også når administrasjon på samme tidspunkt hver
dag ikke er mulig.
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 brukere).
Disse forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller
uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel.
• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet,
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk.
• Hos eldre ≥ 65 år: kan brukes. Måling av glukose intensiveres, og dosen justeres individuelt. Erfaring
med behandling hos pasienter ≥75 år er begrenset.

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

Refusjonskode:
ICPC
T90
ICD
E11

Diabetes type 2
Diabetes mellitus type 2

Vilkår nr
225
Vilkår nr
225

225

Refusjon ytes kun til pasienter
som ikke oppnår tilstrekkelig
sykdomskontroll på høyeste
tolererte dose metformin.

• Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres
individuelt.
• Bruk av Xultophy® anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl <30ml/min), alvorlig nedsatt
leverfunksjon eller hjertesvikt NYHA-klasse III-IV
• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin < 20 og > 50 enheter er ikke undersøkt.
• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for liraglutid6 og for insulin degludec7.
Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk
ketoacidose.
Unngå feilmedisinering. Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på
pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre
injiserbare diabetespreparater.
Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår under
behandling rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo Nordisk.
Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.
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Forhåndsgodkjent refusjon

Ref. 1. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 og 5.1. (13.07.2017). 2. Xultophy® SPC, avsnitt 4.1 (13.07.2017). 3. Lingvay I, Manghi FP, Garcia-Hernandez P, et al. Effect of insulin glargine up-titration vs insulin degludec/
liraglutide on glycated hemoglobin levels in patients with uncontrolled type 2 diabetes: the DUAL V randomized controlled trial. JAMA. 2016;315(9):898-907. 4. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (13.07.2017). 5. Xultophy®
SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8. (13.07.2017). 6. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322 7. https://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT01959529 (22.09.2017).

TEMA: ELEKTROLYTTFORSTYRRELSER

Elektrolytt- og osmolalitets
forstyrrelser ved diabetisk
ketoacidose og hyperosmolær
hyperglykemisk tilstand hos voksne
Det anbefales å måle effektiv osmolalitet som monitorering av raske endringer i natrium
og glukose ved hyperosmolær hyperglykemi. Effektiv osmolalitet bør ikke endres
mer enn ca. 10 mosmol/kg de første 15 timene etter oppstart av behandling. Ved
oppstart med insulinbehandling ved diabetisk ketoacidose vil kalium transporteres
fra ekstracellulærrommet til intracellulærrommet, og dermed forårsake hypokalemi
Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr med, Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus.

Tore Julsrud Berg

Diabetisk ketoacidose (DKA) er en
alvorlig akutt tilstand som blant
voksne i Norge fører til ca. 750
innleggelser hvert år. Hovedmekanismen er at relativ insulinmangel
stopper hemming av hormonfølsom
lipase (1). Dermed frigjøres store
mengder frie fettsyrer til sirkulasjonen. Disse omdannes til acetyl
coenzym A som omdannes til ketoner
i leveren. Årsaken til insulinmangelen
er ofte infeksjon (ofte asymptomatisk
UVI, pneumoni eller gastroenteritt),
inflammasjon, for lav insulindosering,
insulinseponering, psykososial årsak
(alkohol/stoffmisbruk), nyoppdaget
diabetes, akutt koronart syndrom,
traume/kirurgi, medikamenter
(steroider, tiazider, antipsykotika),
insulinpumpesvikt eller pankreatitt.
Pasienter med gastroparese, høy
HbA1c eller psykiatrisk komorbiditet
er særlig utsatte. Årsak, patofysiologi
og behandling av DKA er tidligere
omtalt i Indremedisineren (2). De siste
årene har det vært et økende fokus
på at DKA også kan oppstå ved type
2 diabetes. Dette er særlig aktualisert
etter at de nye Sodium-glucose
cotransporter 2 (SGLT2) hemmerne
kom på markedet. De kan se ut til
å doble risikoen for euglykemisk
DKA (3). Mekanismen for dette er
ikke avklart. Det kan skyldes fall
i insulinproduksjon eller økning i
glukagonproduksjon som begge kan
føre til produksjon av ketoner (4).
Hyperosmolær hyperglykemisk
tilstand (HHS) er en sjelden tilstand
som helst oppstår hos eldre med
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type 2 diabetes (har også vært kalt
non-ketotisk hyperglykemi). Det
skyldes dehydrering sekundært til
hyperglykemi og glukosuri. Det kan
foreligge blandingstilstander med
lett diabetisk ketoacidose (pH <7,3)
og HHS. Mortaliteten er høy 5-20%.
Elektrolyttene som tapes under HHS
er natrium, klorid og kalium. Kriterier
for HHS er (1): Blodglukose > 30
mmol/l. Effektiv p-osmolalitet; 2x(Na+)
+ glukose ≥ 320 mosm/l. Effektiv
osmolalitet kan måles direkte som
p-osmolalitet fra venøs prøve eller
på blodgassapparat. Arteriell pH >
7,30. Serum-bikarbonat > 15 mmol/l.
Osmolalitet. Felles for DKA og HHS
Særlig ved alvorlig HHS er mange
klinikere bekymret for at natrium skal
stige for raskt og glukose skal falle
for raskt. Vi anbefaler derfor at man
kan følge effektiv osmolalitet hvor
begge disse parametre inngår. Slik
forholder man seg til en parameter
(effektiv osmolalitet) og ikke to.
Effektiv osmolalitet kan oppgis
automatisk på blodgassmaskiner
og utviklingen kan derfor enkelt
følges på laboratoriearket.
Faren for hjerneødem er størst de
første 15 timene, men dette er en
ekstremt sjelden tilstand hos voksne.
De fleste studier er utført på barn
som fremdeles har en øket risiko for
hjerneødem ved DKA. Anbefalingen
om at effektiv osmolalitet ikke bør
endres i løpet av de første 15 timer
er basert på en oversiktsartikkel av
Kamel et al. i New England Journal of

Medicine fra 2015 (5). Engelske anbefalinger til voksne er basert på klinisk
erfaring om at effektiv osmolalitet
trygt kan endres med 3-8 mosmol/
kg/time (6). Blant norske endokrinologer har det pågått en diskusjon om
hva som er akseptabelt fall i osmolalitet ved DKA og HHS. Det er enighet
om at det viktigste er å hindre et for
raskt og stort fall i løpet av de første
15 timene. Effektiv osmolalitet vil
kunne falle raskt i starten og svinge
en del. Debatten har stått mellom et
mål for fall i effektiv osmolalitet på
3 mosmol/kg/t eller 10 mosmol/kg
de første 15 timene. Vi anbefaler nå
i Nasjonal veileder i endokrinologi
at ”…effektiv osmolalitet ikke bør
endres med mer enn ca. 10 mosmol/
kg i løpet av de første 15 timene etter
oppstart av behandling..” (7)». Det
viktigste er at effektiv osmolalitet er
lett å monitorere og at det ikke må
falle for raskt de første 15 timene.
Kalium
Ved oppstart med insulinbehandling
vil kalium transporteres fra ekstra
cellulærrommet til intracellulær
rommet og dermed forårsake
hypokalemi. Ved kaliuminfusjon >
10 mmol/t bør pasienten rytmeover
våkes og kalium gis på separat
infusjonspumpe: Tilsett 50 mmol KCl i
500 ml NaCl 9 mg/ml (=0,1 mmol/ml).
Ved kaliuminfusjon ≤ 10mmol/time
kan dette blandes i infusjonsvæsken.
Kalium doseres etter følgende:
• P-kalium < 3,0 mmol/L
gis KCl 20 mmol/time
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• P-kalium 3,0-5,0 mmol/L
gis KCl 10- mmol/time
• P-kalium > 5,0 mmol/L
gis ingen tilskudd.
Kaliumtilskudd forutsetter
diurese på > 50ml/time.
Behandlingsmål: Kalium
4,0-5,0 mmol/L
Natrium
Mål glukosekorrigert natrium:
målt s-natrium + [(målt
glukose – 5,6) / 5,6] x 2,4.
Natrium korrigeres samtidig som
hyperglykemien behandles med
væske og insulin. Det er endring
i effektiv osmolalitet som er av
betydning med tanke på hjerneødem.
Se ellers under osmolalitet.
Fosfat
Fosfattilskudd er indisert hos
pasienter med hypofosfatemi som
utvikler hjertesvikt, hemolytisk anemi
eller respirasjonsdepresjon, og hos
de med alvorlig hypofosfatemi
med s-fosfat < 0,30 mmol/L. Gi
monokaliumfosfat 1 mmol/ml.
Dosering: 0,3 mmol/kg over 6 timer.

Spesifikt ved Diabetisk ketoacidose
Klorid
Ved metabolsk acidose faller
bikarbonat, og klorid øker. Dette
uttrykkes i Anion gap = (Na++K+)
– (HCO3- + Cl-). Hyperkloremisk
metabolsk acidose kan forekomme
under behandling av DKA som et
resultat av ketonuri (tap av anioner),
høyt kloridtilskudd fra intravenøst
NaCl, tilskudd av væske uten
bikarbonat og intracellulært skifte av
bikarbonat. Hyperkloremisk metabolsk acidose vil vanligvis rette seg
av seg selv i løpet av 1-2 døgn ved
renal ekskresjon av syre og er derfor
vanligvis ikke av klinisk betydning.
Bikarbonat
Behandling med bikarbonat kan
vurderes ved alvorlig acidemi med
pH < 6,9, forsøksvis 100 mmol
NaHCO3. Ved fortsatt pH < 7,0 kan
infusjonen gjentas hver 2.time.
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Monitorering
Pasienter med moderat og alvorlig
DKA og/eller bevissthetsforstyrrelser skal ligge på medisinsk
overvåkningspost. Følgende prøver
bør tas hos samtlige pasienter:
Gjenta glukose, syre/base (venøst
ev. arterielt dersom pasienten har
arteriekran), natrium, kalium og klorid
en time etter oppstart av behandling.
Hvis tilfredsstillende effekt av
behandling, mål glukose, syre/base,
natrium, kalium, klorid hver 1.-2. time
de første 6 timer og deretter hver
4.-6. time første døgn eller inntil blodglukose har falt til under 14 mmol/L.

rehydrering på grunn av faren for
hjertesvikt. Gi NaCl 9 mg/ml i.v.
10 ml/kg/time de første 2 timene.
Videre væskeinfusjon styres etter
timediurese (>0,5 ml/kg/time). Hvis
glukose faller > 5 mmol/l/time, vurder
reduksjon av væske- og eventuelt
insulininfusjon. Væskebehandling
vil i seg selv senke blodglukosen
uavhengig av insulintilførsel med
anslagsvis 5 mmol/l per liter
væske tilført. Dette vil redusere
osmolalitet og øke væskemengden
i intracellulærrommet. Ideelt bør
væsketapet kompenseres med at
pasienten etter hvert drikker selv.

Ved raskt fall i glukose > 5mmol/l/t
mål osmolalitet som ikke bør falle
mer enn 10 mosmol/kg i løpet av
de 15 første timene på grunn av
en svært lav risiko for hjerneødem.
Osmolalitet kan måles på blodgass
apparater eller på laboratorier som
p-osmolalitet. Faller blodglukose
for raskt, skal insulindosen r eduseres
(f.eks. halveres), men aldri
seponeres, da insulinmangelen
er en årsak til ketosen.

Monitorering
Pasienten bør ligge på overvåkningspost. Gjenta effektiv osmolalitet,
glukose, glukosekorrigert natrium,
kalium og klorid etter en time.
Hvis tilfredsstillende effekt: Mål
effektiv osmolalitet, glukose, glukose
korrigert natrium, kalium og klorid
etter 3 timer og deretter ved behov.
Tidligere målinger hvis blodglukose
er falt til under 15 mmol/l. Ved langvarig bevisstløshet – overvei utredning og behandling av hjerneødem.

Det er ketonene som forårsaker
acidosen. Det foregår en diskusjon
i fagmiljøet om man skal måle
β-hydroxybutyrat i blodet istedenfor
ketoner i urinen da U-ketostix kun
måler acetoacetate. Forholdet
mellom de to metabolittene i blod er
vanligvis 10:1. I sykehus foretrekker
vi å måle s-bikarbonat da det er
lett å måle venøst. Fordelen med
s-bikarbonat er at det også måler
hele bufferkapasiteten. Måling av
β-hydroxybutyrat benyttes lite på
norske sykehus. Ketostix måler
β-hydroxybutyrat i blod og benyttes av noen barn og voksne med
vanskelig regulerbar type 1 diabetes.
Spesifikt ved Hyperosmolær
hyperglykemisk syndrom (HHS)
(også kalt Non-ketotisk diabetes
hyperglykemi)
Væskebehandling
Individualiser. Væskedeficit er oftest
i størrelsesorden 5–15 liter. Forsiktig

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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Victoza® indikasjon1

Victoza® utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

• Hyppigste bivirkninger er gastrointestinale, inkludert kvalme, oppkast og diaré. Disse
forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager
eller uker med fortsatt behandling. Ta forholdsregler for å unngå væskemangel
• For å bedre gastrointestinal toleranse:
- Startdosen er 0,6 mg daglig
- Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg daglig
- Basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst en uke til 1,8 mg daglig for å bedre den
glykemiske kontrollen ytterligere.
• Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi, og dosereduksjon
av sulfonylurea eller insulin bør vurderes
• Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er
en integrert del av behandlingen av type 2-diabetes

TEMA: ELEKTROLYTTFORSTYRRELSER

Refusjonsberettiget bruk7
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller
basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte
dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC
T90
ICD
E11

Vilkår nr
224
Vilkår nr
224

Diabetes type 2
Diabetes mellitus type 2

Nyrefunksjon
Leverfunksjon
Hjertesvikt

Vilkår: 224
Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin eller som ikke oppnår tilstrekkelig
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin

Victoza®
kan benyttes uten dosejustering ved:
Mild, moderat og alvorlig nedsatt
Mild og moderat nedsatt
NYHA-klasse I-III
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Victoza (liraglutid)
Forebygger alvorlige
kardiovaskulære hendelser
®

Victoza®
anbefales ikke ved:
Terminal nyresykdom
Alvorlig nedsatt leverfunksjon
NYHA-klasse IV

* Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko, Victoza® (liraglutid) ble studert i
tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner2,3.
Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95% KI 0,78-0,97; p = 0,01)
13% relativ og 1,9% absolutt risikoreduksjon2,3.

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Victoza®
Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår
under behandling rapporteres til Statens legemiddelverk eller Novo Nordisk
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1. Victoza® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 25.07.2017)
2. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 25.07.2017)
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322
4. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 01.06.2017.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (08.09.2017)
5. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 25.07.2017)
6. Victoza® SPC avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 25.07.2017)
7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/victoza-novo-nordisk-565190 (08.09.2017)

Victoza «Novo Nordisk»

Diabetes type 2

Vilkår nr
224

ICD
E11

Diabetes mellitus type 2

Vilkår nr
224

Vilkår: (224) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin eller som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 21.08.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 25.07.2017
Pris per september 2017
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Kan gi tilleggsfordeler til blod
sukkerreduksjon med redusert
risiko for tidlig død og hjerte
karsykdom hos pasienter med
hjerte/karsykdom4

Gjennomsnittlig
HbA1c-reduksjon**2
1,0–1,8 %

Gjennomsnittlig
vekttap**2
2,6–4,3 kg

Nasjonal
faglig retningslinje
for diabetes4

Noen pasienter forventes å
ha fordel av en økt dose fra
1,2 mg til 1,8 mg5

Victoza®
er ikke indisert for
vektreduksjon

Victoza® er ett av de
anbefalte legemidlene etter metformin.
– Særlig egnet ved overvekt/fedme

** Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.
† = Kardiovaskulær sykdom. Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er en integrert del av behandlingen av diabetes type 22
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ICPC
T90

†

Victoza® er et registrert varemerke eid av Novo Nordisk A/S. NO/VT/0917/0617 September 2017.

ATC-nr.: A10B J02
C Antidiabetikum.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn: 1 ml inneh.: Liraglutid 6 mg, dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller
kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble
undersøkt. Dosering: For å bedre gastrointestinal toleranse er startdosen 0,6 mg liraglutid daglig. Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg. Noen pasienter forventes å ha fordel av en økt dose fra 1,2 mg til 1,8 mg,
og basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst 1 uke til 1,8 mg for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere. Daglige doser over 1,8 mg anbefales ikke. Gjeldende dose av metformin og tiazolidindion kan
beholdes uforandret. Når preparatet gis i tillegg til sulfonylureabehandling eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen med sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av
blodglukose er ikke nødvendig for å justere liraglutiddosen. Ved oppstart av behandling med preparatet i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av
blodglukose for å justere dosen av sulfonylureapreparatet eller dosen med insulin. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved
alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Preparatet anbefales ikke ved terminal nyresykdom pga. manglende erfaring. Barn og
ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Ikke nødvendig med dosejustering pga. alder. Tilberedning/Håndtering: Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Oppløsning som ikke
fremstår klar og fargeløs, eller nesten fargeløs, skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Utformet til bruk sammen med NovoFine engangsnåler med lengde opptil 8 mm. Blandbarhet: Skal ikke
blandes med andre legemidler. Administrering: Injiseres s.c. 1 gang daglig i abdomen, låret eller overarmen. Gis når som helst på dagen på omtrent samme klokkeslett hver dag, uavhengig av måltider. Skal ikke
administreres i.v. eller i.m. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Preparatet er ikke et
erstatningspreparat for insulin. Det er ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og liraglutid anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Det er begrenset erfaring ved
inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese og bruk av preparatet anbefales ikke til disse pasientene da dette er forbundet med forbigående gastrointestinale bivirkninger, inkl. kvalme, oppkast og diaré. Akutt
pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasientene bør informeres om de karakteristiske symptomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres; dersom akutt
pankreatitt bekreftes, bør behandling med preparatet ikke gjenopptas. Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt hos pasienter med allerede eksisterende thyreoideasykdom, og liraglutid bør derfor
brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylurea eller
insulin. Tegn og symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt er rapportert. Pasienten bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale bivirkninger
og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Liraglutid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forholdsregler må tas for å unngå hypoglykemi under bilkjøring og ved bruk
av maskiner, særlig i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. In vitro har liraglutid vist svært lavt
potensiale for farmakokinetiske interaksjoner med andre virkestoffer relatert til CYP450 og plasmaproteinbinding. Den lille forsinkelsen i magetømming som liraglutid medfører, kan påvirke absorpsjon av orale legemidler
som tas samtidig. Interaksjonsstudier viste ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjonen, og dosejustering er derfor ikke nødvendig. Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode med
kraftig diaré. Diaré kan påvirke absorpsjon av orale legemidler som tas samtidig. En klinisk relevant interaksjon med virkestoffer med dårlig løselighet eller med smal terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke
utelukkes. Ved oppstart av liraglutidbehandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater, anbefales hyppigere monitorering av INR. Ingen interaksjoner er observert mellom liraglutid og insulin detemir ved
administrering av en enkeltdose insulin detemir 0,5 E/kg til pasienter med type 2-diabetes som var i steady state med liraglutid 1,8 mg. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har
vist reproduksjonstoksiske effekter. Risikoen for mennesker er ukjent. Preparatet skal ikke brukes under graviditet, i stedet anbefales bruk av insulin. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen
seponeres. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt sett lignende metabolitter. Prekliniske studier har vist en behandlingsrelatert reduksjon av
neonatal vekst hos diende rotter. Pga. manglende erfaring, bør ikke preparatet brukes under amming. Fertilitet: Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende implantat, indikerte dyrestudier ingen skadelige effekter mht.
fertilitet. Bivirkninger: De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale bivirkninger, disse forekommer hyppigere i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller uker med fortsatt
behandling. Hodepine og nasofaryngitt var også vanlig. Hypoglykemi: De fleste tilfeller av hypoglykemi var milde. Alvorlig hypoglykemi var mindre vanlig og primært observert med liraglutid kombinert med
sulfonylureapreparat (0,02 tilfeller/pasientår). Kombinasjonsbehandling med basalinsulin gir lav risiko for hypoglykemi (1 tilfelle/pasientår). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi, øvre magesmerter, obstipasjon, gastritt, flatulens, abdominal distensjon, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominalt ubehag, tannpine. Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Hud:
Hudutslett. Infeksiøse: Nasofaryngitt, bronkitt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi, anoreksi, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Tretthet, reaksjoner på
injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria, kløe. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øvrige: Malaise.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Overdosering/
Forgiftning: Fra kliniske studier og ved bruk etter markedsføring er det rapportert overdoser med opptil 40 × anbefalt vedlikeholdsdose (72 mg). Generelt rapporterte pasientene sterk kvalme, oppkast og diaré. Ingen
rapporterte alvorlig hypoglykemi. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. pasientens kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J02 på
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi, 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme:
GLP-1-reseptoren er målet for naturlig GLP-1, som forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller. Virkningen til liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy
blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelse. Mekanismen med blodglukosesenking
involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutidbehandling har vist forbedring
av HbA1C, fastende plasmaglukose og postprandial glukose. Liraglutid er vist å forebygge alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere
informasjon. Absorpsjon: Langsom, Tmax oppnås etter 8-12 timer. Beregnet Cmax var 9,4 nmol/liter for en s.c. enkeltdose med liraglutid 0,6 mg. Ved 1,8 mg liraglutid ble gjennomsnittlig steady state-konsentrasjon av
liraglutid (AUCτ/24) ca. 34 nmol/liter. Liraglutideksponeringen økte proporsjonalt med dosen. Den intraindividuelle variasjonskoeffisienten for liraglutid AUC var 11% etter administrering av en enkeltdose. Absolutt
biotilgjengelighet er ca. 55%. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Vd er 11-17 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance etter en s.c. enkeltdose er ca. 1,2 liter/time med en t1/2 for eliminasjon på ca. 13 timer.
Liraglutideksponering ble redusert ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Liraglutideksponering ble redusert med 33%, 14%, 27% og 26% ved hhv. lett (ClCR 50-80 ml/minutt), moderat (30-50 ml/minutt) og alvorlig
(<30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Metabolisme: Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som
hovedeliminasjonsvei. Utskillelse: Intakt liraglutid ble ikke sett i urin eller feces etter en radiomerket liraglutiddose. Kun en mindre del av administrert radioaktivitet ble utskilt som liraglutidrelaterte metabolitter i urin eller
feces (hhv. 6% og 5%). Radioaktiviteten i urin og feces ble hovedsakelig skilt ut i løpet av de første 6-8 dagene og korresponderte med 3 mindre metabolitter. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i
kjøleskap). Holdes borte fra fryseseksjonen. Skal ikke fryses. La hetten sitte på pennen for å beskytte mot lys. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 1 måned. Pakninger
og priser: 3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1594,30.
Refusjon:
A10B J02_2 Liraglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste
tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
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Hyperkalemi ved akutt nyresvikt
Hyperkalemi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse ved akutt nyresvikt. Behandlingen varierer ut
fra alvorlighetsgrad. Ubehandlet kan alvorlig hyperkalemi forårsake hjertearytmi og død. Ved
alvorlig hyperkalemi er det derfor viktig å raskt identifisere årsak og starte behandling, samt å
sørge for tett oppfølging av pasienten i sykehus. Mindre alvorlige former for hyperkalemi kan
som regel håndteres poliklinisk med kostholdsråd eller endringer i medisinering. Ved nyresvikt
og hyperkalemi er det ofte flere samtidige årsaker til forhøyet kalium (1-3).

Geir Mjøen

Med hyperkalemi menes det at
konsentrasjon av kalium i serum er
over referanseområdet, uavhengig
av den totale mengden kalium i
kroppen. Målet ved behandling av
hyperkalemi er da også først og
fremst å senke konsentrasjonen i
serum, og i mindre grad å redusere
total mengde kalium i kroppen.
Funn og symptomer ved
hyperkalemi
Endringer i konsentrasjonen av
kalium i serum har flere potensielle
kliniske konsekvenser, men er som
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regel asymptomatisk. Det er ingen
spesifikke kliniske funn, slik at diagnosen stilles ved måling av serum
kalium. I tillegg er det heller ingen
nødvendig sammenheng mellom kaliumnivået og eventuelle symptomer.
Hyperkalemi kan forårsake muskelsvakhet og reduserte reflekser. Dette
kan manifestere seg som diffuse
symptomer med muskelsvakhet
gjerne distalt i underekstremitetene,
eller i ekstreme tilfeller som pareser
(4). Ved økende kaliumverdier kan
man se høye spisse T-takker og etter
hvert breddeforøkete QRS komplekser. Disse pasientene har økt risiko
for hjertestans. Dessverre er det
slik at pasienter med hyperkalemi,
men uten EKG forandringer, også
har forhøyet risiko for alvorlig arytmi
og hjertestans. EKG forandringer,
eller fravær av disse, kan altså ikke
brukes som eneste kriterium til å
velge ut de som trenger akuttbehandling for sin hyperkalemi (5, 6).
Hovedårsaker til hyperkalemi.
Hyperkalemi skyldes ofte flere
samtidige årsaker. På grunn av friske
nyrer sin evne til å raskt øke utskillelsen av kalium ved økt inntak,
vil hyperkalemi oftest opptre hos
pasienter med en grad av nyresvikt
(7). Vanlige kombinasjoner kan for
eksempel være samtidig bruk av
ACE-hemmer hos en pasient med
dehydrering, eller infeksjon hos en
pasient med kronisk nyresvikt.
Ved akutt nyresvikt vil ofte både
årsaken til nyresvikt, nyresvikten
i seg selv, medikamenter og
annen komorbiditet medvirke til
hyperkalemi. Årsakene til hyperkalemi kan grovt inndeles i de som

Tabell 2. EKG forandringer ved hyperkalemi

Falsk forhøyet prøve (pseudohyperkalemi)

Høye spisse «teltformete» T-takker

Økt inntak av kalium ved samtidig redusert renal
ekskresjon av kalium

Redusert QT-tid

Translokasjon intra- til ekstracellulært

Breddeforøket QRS kompleks

- Metabolsk acidose
- Insulinmangel
- Hyperglykemi, hyperosmolalitet
- Vevsnedbrytning
- Medikamenter, f.eks betablokker

Progressiv økning av QRS og tap av p-takk
“cine wave” mønster

virker via bevegelse av kalium fra
intra- til ekstracellulært og de som
virker via nedsatt ekskresjon (8).
De vanligste årsakene til translokasjon er oppsummert i tabell 1.

Hjertestans kan være første kliniske manifestasjon
av hyperkalemi

Redusert ekskresjon

Metabolsk acidose er en viktig
årsak til hyperkalemi ved nyresvikt.
Hydrogenioner går inn i cellen i
bytte mot kalium som går ut av
cellen. Dette skjer i mindre grad ved
ketoacidose og laktacidose, og i liten
grad ved respiratorisk acidose (9, 10).
Insulinmangel, hyperglykemi og
hyperosmolaritet er sannsynligvis de
viktigste bidragende faktorene ved
diabetes ketoacidose, og altså ikke
selve acidosen. Insulinmangel fører
til manglende opptak av kalium i
cellene. Hyperosmolariet på grunn av
hyperglykemi bidrar til å trekke vann
ut av cellen, ledsaget av kalium (10).
Vevsskade gir økning i serum kalium
ved at kalium slippes ut av cellen
og dette vil kunne føre til en rask
stigning av serumkonsentrasjonen.
Vevsskaden kan skyldes rabdomyolyse, brannskader, arteriell iskemi
eller hypotermi. Disse tilstandene
er spesielle da man vil forvente
progressiv økning av kalium så lenge
det er pågående vevsskade. Ved
slike tilstander ser man også ofte
akutt tubulær nekrose og acidose
som begge vil bidra ytterligere til
hyperkalemien (11). Tumorlyse
syndrom vil også kunne gi stigning
i serum kalium via vevshenfall og
ved å forårsake nyresvikt (12). En del
medikamenter vil også kunne bidra
til økt serum-kalium via translokasjon
fra det intra- til ekstracellulære rom
for eksempel betablokkere, digitalis
(intoksikasjon) og succinylkolin (13).
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Den andre hovedmekanismen ved
hyperkalemi er nedsatt evne til
ekskresjon av kalium. Hovedårsakene
til hyperkalemi via nedsatt ekskresjon er vist i tabell 1. Hos et friskt
individ vil et stort inntak av kalium
føre til at utskillelsen øke tilsvarende
(14). Sykdommer og tilstander som
påvirker denne evnen vil bidra til
at tilført kalium fra kosten ikke
blir skilt ut like bra som før. Den
vanligste årsaken til dette er redusert
nyrefunksjon, og da særlig ved uttalt
nyresvikt med anuri/oliguri. Dette
skjer uavhengig av om nyresvikten
er akutt eller kronisk. Ved nyresvikt
vil både manglende ekskresjon og
acidose bidra til økt serum kalium, i
tillegg kan medikamenter, kosthold
og grunnsykdom bidra. Utskillelse
av kalium skjer i distale tubuli og
er avhengig av at det kommer nok
fritt vann og natrium i tubuli (14).
Dette vil reduseres ved hypovolemi,
som derfor også kan bidra til
hyperkalemi, om enn i mindre grad.
Primær (i mindre grad sekundær)
binyrebarksvikt med manglende
aldosteronproduksjon kan føre til
manglende utskillelse av kalium i
nyrene. Det finnes andre sjeldne
tilstander som er assosiert med nedsatt effekt av aldosteron på nyrene,
såkalt aldosteronresistens. Renal
tubulær acidose type 4, også kalt
hyporeninemisk hypoaldosteronisme
er beskrevet i litteraturen både som
en tilstand med lav aldosteron og
renin, men også kun som aldosteronresistens. I tillegg kan man finne en
lettgradig hyperkloremisk metabolsk
acidose. Det typiske, om enn sjeldne,
eksempelet er en pasient med
mangeårig diabetesnefropati med
uforklarlig hyperkalemi. Det vanligste
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Økt PQ tid

Ledningsforstyrrelser, grenblokk, brady- eller takyarytmier

- Akutt eller kronisk nyresvikt
- Redusert aldosteronproduksjon eller respons
- Medikamenter, f.eks. ACE hemmer, trimetoprim

Geir Mjøen, Lege i Spesialisering, Nyreseksjonen, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus

Totalt finnes det i kroppen 3500
mmol kalium. Av dette er hele
98% intracellulært, hvorav 75% i
muskelceller. Den delen som vi måler
i blodprøver er kun 2 % av totalt
kalium i kroppen. Det er tilsvarende
stor forskjell i konsentrasjonen med
150 mmol/l intracellulært og 3,5-5
mmol/L i serum. Denne forskjellen
i kaliumkonsentrasjon er med å
opprettholde membranpotensialet
i eksitabelt vev. Først og fremst i
hjertemuskulatur, men også i nerver
og annen muskulatur. Kroppen
regulerer serum kalium via flere
mekanismer. Insulin, katekolaminer,
plasma tonisitet, syre-base, og flere
andre faktorer påvirker serumnivået av kalium via bevegelse over
cellemembraner. Aldosteron og
nyrefunksjonen påvirker utskillelsen
av kalium. Til tross for store variasjoner i det daglige inntaket av kalium
hos et enkeltindivid, klarer kroppen
å holde serumkonsentrasjonen
innenfor referanseverdiene (3). Dette
skyldes først og fremst evnen til å
raskt endre utskillelsen av kalium
i nyrene. Her spiller aldosteron
fra binyrebarken en viktig rolle.

Tabell 1. Årsaker til hyperkalemi

Det er lav negativ prediktiv verdi ved fravær av
EKG-forandringer, slik at pasienter med kalium over 6,5
mmol/l skal behandles også ved normalt EKG.

er likevel medikamentelle årsaker
som ACE hemmer/angiotensinogen
II-reseptorantagonist (som også
reduserer kaliumekskresjonen via
reduksjon av aldosteron og eGFR),
kalsinevrinhemmere, aldosteronantagonister og trimetoprim,
spesielt ved høyere doser (15–17).
Økt inntak av kalium er sjelden alene
årsak til hyperkalemi. Det er først ved
samtidig nedsatt evne til ekskresjon
at det blir et problem. Et spesialtilfelle
er øvre gastrointestinal blødning
der kalium tas opp fra GI traktus.
En av de vanligste årsaker til målt
forhøyet kalium er såkalt pseudohyperkalemi, hvor den forhøyede
verdien skyldes utslipp av kalium i
forbindelse med selve prøvetakingen
og ikke reflekterer verdien i serum
(18). Dette forekommer hyppig,
spesielt hos pasienter der det er
vanskelig å ta blodprøve. Det kan
skyldes forsinket analyse av prøve,
forlenget stase ved prøvetaking,
leukocytose, trombocytose.
Laboratoriet vil ofte oppgi om det
er hemolyse i prøveglasset. Den
enkleste måten å raskt kontrollere
mulig pseudohyperkalemi er å måle
plasma-kalium (8). Dette gjøres
raskt og enkelt ved å bruke en vanlig
blodgassprøyte som inneholder
heparin. Prøven kan tas enten venøst
eller arterielt. Serum kalium, som er
den verdien vi forholder oss til når det
gjelder behandlingsgrenser, ligger
ca. 0,4 mmol/l høyere enn plasma
kalium. Ved pseudohyperkalemi vil
denne differansen være større. Det
vil da være plasma kalium som vi skal
forholde oss til. Pseudohyperkalemi
er altså et prøvetakingsfenomen
og skal ikke behandles.

Behandling
Grenseverdier for akuttbehandling
basert på serum kalium ligger
i området 6,0-6,5 mmol/l. Korresponderende verdier for plasma
kalium vil være 5,6-6,1 mmol/l.
Indikasjon for behandling av
hyperkalemi skal baseres på en
klinisk vurdering. (4,19). Er kalium
stigende og hva er sannsynlig årsak?
Som hovedregel er det indikasjon
for akutt behandling ved serum
kalium høyere enn 6,5 mmol/l,
eller ved lavere verdier og EKGforandringer. I tillegg kan det også
være indikasjon ved lavere verdier
(>5,5 mmol/l) hvis sykehistorien
forøvrig er dramatisk og tyder på
rask stigning, for eksempel ved
pågående muskelskade og nyresvikt.
De fleste pasienter med hyperkalemi
har ingen EKG forandringer og kalium
<6,5 mmol/l. Det er kanskje et tilfeldig funn i forbindelse med poliklinisk
kontroll. Disse pasientene trenger
som regel ikke akutt behandling (8).
Ofte er det en kjent årsak og det er
tilstrekkelig med endringer i kosthold
og/eller medisinering. Mange av
disse pasientene bruker ACE-hemmer/angiotensinogen II-reseptorantagonist. Hvis det er en god indikasjon
for denne medisinen, for eksempel
ved hjertesvikt, kan det i noen
tilfeller være hensiktsmessig å legge
til annen kaliumsenkende behandling,
ev. kombinert med dosereduksjon, i
stedet for å seponere medisinen (20).
Det finnes ingen studier på
behandling av hyperkalemi med
mortalitet eller alvorlige arytmier
som endepunkt. Derimot finnes det en del studier der man
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sammenlikner den kaliumsenkende effekten
av forskjellige intervensjoner (21).
Det har kommet noen nye medisiner som
binder kalium i tarmen på lik linje med
polystyrensulfonat, men da ingen av disse er
godkjent for behandling av akutt hyperkalemi
vil de ikke bli gjennomgått her (22).
Der det er indikasjon for akuttbehandling,
skal man starte med å gi kalsiumglukonat
eller kalsiumklorid intravenøst for å stabilisere
membranpotensialet og redusere risikoen for
alvorlig arytmi (3,4,7, 8, 23). Man skal forvente
effekt på EKG-forandringer etter noen minutter,
slik at hvis disse vedvarer kan man repetere dosen. Kalsium skal gis under EKG-monitorering
og effekten varer i 30-60 minutter, slik at ved
vedvarende høyt kalium kan man gi repeterte
doser. Hos pasienter som bruker digitalis må
kalsium gis forsiktig eller unngås (24). Prerenal
nyresvikt på grunn av hyperkalsemi må selvsagt
utelukkes før en gir kalsium intravenøst.
Den vanligste behandlingen for å senke
serum kalium er å flytte kalium inn i cellene
ved hjelp av insulin. Denne gis intravenøst
sammen med glukose for å forhindre hypoglykemi. Effekten kommer innen 10-20
minutter og varer i flere timer, men er kun
midlertidig (så lenge infusjonen pågår) (21).
Som hovedregel senkes kaliumkonsentrasjonen
med rundt 1 mmol/l med denne behandlingen.
Effekten vil øke ved større insulindoser,
samtidig som risikoen for hypoglykemi vil
også øke. Dosering varierer mellom forskjellige sykehus, men som hovedregel gis en
bolusdose etterfulgt av en kontinuerlig infusjon.
Under pågående behandling anbefales det
å monitorere både kalium, hjerterytme og
blodsukkeret. Infusjon av kun glukose vil
teoretisk sett ha en viss effekt hos pasienter
med intakt insulinrespons, men er uansett
lite effektivt og ikke anbefalt (10,21).
Som regel vil man bruke glukose-insulin
infusjon i påvente av behandling som fjerner
kalium. Hos noen pasienter er det behov
for ytterligere kaliumsenkende behandling.
Det kan være aktuelt å legge til behandling
med β2-agonist, som har additiv effekt når
det brukes sammen med glukose- insulin
(21). Terbutalin eller salbutamol kan gis som
inhalasjon eller som injeksjon. β2-agonist bør
ikke gis som eneste behandling pga. adrenerge
bivirkninger som takykardi, og anbefales
generelt ikke hos pasienter med hjertesykdom.
Ved hyperkalemi og samtidig metabolsk
acidose vil pasienten kunne profitere på
korreksjon av acidosen (21,25,26). Man
skal være obs på at heving av pH vil kunne
senke fritt kalsium og dermed øke behovet for
kalsiumtilskudd. Pasienter med uttalt acidose
og som ikke er overvæsket er blant de som
vil tjene mest på intravenøs bikarbonat. De
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mindre akutte tilfellene kan behandles med
bikarbonat tabletter med effekt til neste dag.
I tillegg til å flytte kalium fra ekstra- til intracellulære rom, er det nødvendig å fjerne kalium. Hos
pasienter med rimelig velbevart nyrefunksjon
og diurese, kan kaliumutskillelsen økes med
diuretika. Dette betinger også at pasienten
i utgangspunktet er overhydrert, siden
hypovolemi kan bidra til hyperkalemi. Diuretika
kan i tillegg også gi metabolsk alkalose. Hos
pasienter med redusert nyrefunksjon er
effekten av diuretika på kaliumekskresjon
varierende og usikker, slik at dette skal aldri
være eneste behandling hos nyrepasienter.
Diuretika er mest aktuelt ved mild til moderat
hyperkalemi og overhydrering/hypertensjon.
Kalsiumpolystyrensulfonat er mye brukt
både som forebygging og som behandling
for hyperkalemi. Det virker lokalt i tarmen og
binder kalium. Effekten kommer ikke før neste
dag. Det tas i form av pulver som løses i vann.
Kalium bindes i tykktarmen og man må unngå
obstipasjon for at det skal ha effekt. Det skal
ikke brukes ved samtidig hyperkalsemi.
Dialyse er den beste behandlingen for rask
fjerning av kalium (27). Alle pasienter med
hyperkalemi og nyresvikt skal vurderes for dialyse, og om det bør utføres akutt, eller om det
kan vente noen timer. For å kunne gjennomføre
behandlingen er man avhengig at pasienten har
et dialysekateter. Det kan være tidkrevende å
få lagt inn dialysekateter, og man skal uansett
alltid starte med akuttbehandling som skissert
over. Unntaket er dialysepasienter som dukker
opp med forhøyet kalium innenfor dialyseavdelingens åpningstid. Dialyse vil i tillegg til å
fjerne kalium også korrigere en evt. acidose.
Både behandlingens intensitet (altså hastighet
på blodflow og dialysatflow, og i mindre grad
størrelsen på filteret), og kaliumgradienten
mellom pasient og dialysat vil påvirke hvor
raskt kaliumkonsentrasjonen synker (21). Både
vanlig intermitterende hemodialyse, kontinuerlig
dialyse (CVVHD), kontinuerlig hemofiltrasjon
(CVVH) eller peritoneal dialyse kan forsøkes,
avhengig av hva som er tilgjengelig.
Det er viktig å avslutte evt. glukoseinsulininfusjon før start av dialyse da influks
av kalium til det intracellulære rom vil redusere serumkonsentrasjonen og dermed igjen
redusere mengden kalium som blir fjernet i
dialyse. Siden mengden kalium som fjernes
avhenger av gradienten, vil det meste fjernes
i løpet av den første timen med dialyse.
I tillegg til kaliumsenkende behandling er det
hos pasienter med uklar årsak til nyresvikt
viktig med samtidig diagnostikk for å utelukke
korrigerbare årsaker. Spesielt bør de vanligste
prerenale og postrenale årsaker til nyresvikt
utelukkes, da de er hyppige og som regel
lar seg korrigere raskt med behandling, slik
at man kan unngå dialysebehov (28,29)
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VELKOMMEN TIL
FORUM for KLINISK FYSIOLOGI
2018
Det 14. Forum for Klinisk Fysiologi arrangeres
11. – 12. januar
Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Se program og meld deg på her: www.cardiopulm.no

Klinisk fysiologi og de undersøkelsesmodaliteter det
omfatter er et meget godt diagnostisk verktøy
– ikke minst differensialdiagnostisk.
Ved utredning av dyspné og
mangel på oksygen til
vevet, havner man ofte i et
møtepunkt mellom
lungemedisin, kardiologi,
barnesykdommer, anestesi,
idrettsmedisin og fysikalsk
medisin.
Forum for Klinisk Fysiologi har som målsetting å fremme
samarbeid og felles forståelse innen ovennevnte
spesialiteter, ved å være en arena for erfaringsutveksling,
læring og nettverksbygging.
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Reernæringssyndrom
Reernæringssyndrom er en samling av de metabolske forstyrrelser som kan følge etter
oppstart av ernæring hos alvorlig under- eller feilernærte pasienter. Sentralt i patogenesen
står økt insulinsekresjon, som medfører anabol aktivitet med endringer i metabolismen av
fett, proteiner og karbohydrater, med derav påfølgende forflytning av væske og elektrolytter.
Alle leger bør kjenne til risikoen for utvikling av syndromet og være i stand til å oppdage
begynnende tegn og symptomer på tilstanden, slik at alvorlig reernæringsyndrom unngås.
Marianne Catharina Astor, spesialist i indremedisin og endokrinologi. Overlege ved medisinsk avdeling/endokrinologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

Marianne Catharina Astor

Introduksjon
En eksakt definisjon av reernæringssyndrom finnes ikke. Hypofosfatemi
er nærmest obligat, men da lavt
fosfat kan ha mange andre årsaker
er det ikke ensbetydende med reernæringsyndrom. Når hypofosfatemi
oppstår i forbindelse med reernæring
må syndromet mistenkes. I tillegg
ses hypokalemi, hypomagnesemi,
perifere ødemer og endret glukose
metabolisme, som sammen med
mangel på tiamin og andre vitaminer/
sporelementer, kan gi respirasjonssvikt og sirkulasjonssvikt (1,2).
De metabolske forandringene
kan resultere i fatal utgang
ved mangelfull håndtering.
Alvorlig reernæringssyndrom kan
unngås dersom pasienter med risiko
identifiseres og håndteres riktig.
Historikk
De første observasjonene av livs
truende komplikasjoner som følge av
reernæring ble gjort blant japanske
krigsfanger etter 2. verdenskrig (3).
Etter å ha overlevd langvarig sult
døde 21 % av fangene i løpet av de
første dagene etter løslatelsen som
følge av den plutselige endringen i
mattilgangen. I kjølvannet av disse
hendelsene ble det gjennomført
et forsøk hvor 36 menn hadde et
svært lavt næringsinntak gjennom 6
måneder, «The Minnesota starvation
experiment», grundig beskrevet
i boken «The Biology of Human
Starvation» (4). Fysiologien ved sult
ble i 60- og 70-årene beskrevet i
detalj (5). Gjennom en del eksperimenter ble insulinets rolle, og
hvordan metabolismen endres fra
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karbohydrat- til proteinmetabolisme
og etter hvert til fettmetabolisme
tydeliggjort (6). Det var imidlertid
først etter flere rapporter om dødsfall
etter introduksjon av total parenteral
ernæring (TPN) senere på 70-tallet at
man begynte å forstå reernæringssyndromet (7). Man ble da bevisst
på at reernæring etter sult må skje
langsomt og at hypofosfatemi både
er en viktig markør for utvikling av
syndromet og samtidig forårsaker
mange av de symptomer og tegn
man ser ved reernæringssyndrom.
I dag har vi en helt annen sammen
setning av TPN og andre rutiner
for å gjennomføre behandlingen.
Det er også viktig å presisere at
reernæringssyndrom kan oppstå
både ved intravenøs, enteral og oral
ernæring. Det er endringene fra
katabol til anabol metabolisme som
kan føre til reernæringssyndrom.
Fullt utviklet reernæringssyndrom
er i dag sjelden, men grader av
syndromet ses hyppig. Ettersom det
ikke finnes en entydig definisjon er
det vanskelig å fastslå hvor vanlig
det er. Tall mellom 0,43 % til 34 % er
oppgitt hos hospitaliserte pasienter
hvor den høyeste forekomsten
ses hos kritisk syke som utviklet
hypofosfatemi etter reernæring (8,9).
Metabolske endringer ved sult
For å forstå fysiologien bak
reernæringssyndrom, er det
nyttig å se på hvordan k
 roppen
adapteres til sult.
Opprettholdelse av glukosenivå
Uavhengig av tilgang på karbo
hydrater er det en prioritert
oppgave å opprettholde glukose

nivået, da glukose er cellers
primære energisubstrat og eneste
energikilde for nerveceller under
normale omstendigheter. Initialt
skaffes glukose til veie fra nedbryting
av leverens glykogenlager, som
imidlertid tømmes allerede etter
24-48 timer. Glukoneogenese er
derfor a
 vgjørende for å opprettholde glukosenivået. De viktigste
substratene for glukoneogenese
er aminosyrer, glyserol og laktat,
som skaffes til veie fra nedbrytning
av henholdsvis muskelproteiner,
fett og karbohydrater. For å
oppnå tilstrekkelig mengde glukose
gjennom glukoneogenese, kreves
nedbrytning av store mengder
proteiner. Samtidig nedreguleres
basalmetabolismen betydelig og
proteinnedbrytingen reduseres. Etter
noen dagers faste vil metabolismen
endres til fettmetabolisme (10,11).
Dette gir dannelse av ketonlegemer
som benyttes som alternativ
energikilde, inkludert av nerveceller.
Hormonelle endringer
De viktigste hormonelle endringene
ved faste er reduksjon i insulin- og
økning i glukagonnivåer (11).
Glukagon stimulerer glykogenolyse
og nedbryting av fett og proteiner,
som benyttes som substrat for
glukoneogenese. Lavt insulinnivå fører blant annet til økning i
fettnedbryting (redusert hemming
av lipolysen) i tillegg til redusert
intracellulær influks av elektrolytter.
Elektrolytter og vitaminer
Langvarig sult gir mangelfullt
tilskudd av mange viktige vitaminer,
elektrolytter og sporstoffer. Størst
betydning for patofysiologien
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Figur 1. Patogenese for utvikling av reernæringssyndrom
Reernæringssyndrom forårsakes av et raskt skifte fra katabol metabolisme (fettmetabolisme) til anabol metabolisme
(karbohydratmetabolisme) med insulinsekresjon og påfølgende elektrolytt-skift fra ekstracellulært til intracellulært.

bak reernæringssyndrom har de
intracellulære elektrolyttene fosfat,
magnesium og kalium. Insulin er
nødvendig for vandring av ionene
intracellulært, og insulinmangelen
ved sult medfører derfor redusert
cellulær influks. I tillegg vil spesielt
fosfat forbrukes i stor grad som følge
av økt glukoneogenese, som er en
svært energi-krevende prosess med
forbruk av fosfat (som ADP/ATP).
Selv om sult gir mangel av fosfat,
magnesium og kalium vil den
ekstracellulære konsentrasjonen
vanligvis være normal som
følge av redusert cellulær influks
og redusert renal utskillelse.
Av vitaminene er det tiaminmangelen
som har størst betydning. Tiamin er
en nødvendig kofaktor for omdanning
av glukose til pyruvat. Vi har ikke noe
lager av tiamin, og er avhengig av
regelmessig tilførsel gjennom maten.
Metabolske endringer ved
reernæring
Reernæring og introduksjon av
karbohydrater fører til økt insulinse-

Indremedisineren 3 • 2017

kresjon, som gir en rask intracellulær
influks av glukose, fosfat, magnesium
og kalium, og dermed raskt fall i
ekstracellulære konsentrasjoner
(fig 1). For å opprettholde elektro
nøytralitet ekstracellulært får man
retensjon av natrium og vann
med u
 tvikling av ødemer. Det
sammensatte symptombildet bl.a.
med affeksjon av muskelfunksjon,
nervefunksjon og hjerterytme skyldes
elektrolytt- og væskeforstyrrelsene
(12,13). I tillegg medfører karbohydrat
metabolisme forbruk av tiamin som
kan utløse Wernicke-Korsakoffs
syndrom og laktacidose (13,14).
Mange av de kliniske manifesta
sjonene ved reernæringssyndrom
skyldes fosfatmangel, og
symptomene blir alvorlige når
plasmanivå for fosfat er under 0,3
mmol/L. Fosfatmangel gir redusert
ATP som er nødvendig i de ulike
metaboliseringstrinnene i nær alle
organsystemer. Fosfatmangel gir
også redusert 2,3 difosfoglyserat
(DPG) i erytrocyttene som resulterer
i venstreforskyvning av hemoglobin/
oksygen-dissosiasjonskurven,

og dermed redusert frigjøring
av oksygen til vevene. Skiftet til
karbohydratmetabolisme medfører
et betydelig forbruk av fosfat ved
fosforylering av mellomprodukter
i glykolysen, noe som ytterligere
forverrer hypofosfatemien.
Identifisering av risikopasienter
Mange pasientgrupper kan være
i risiko for utvikling av reernærings
syndrom. Eksempler på noen
pasientgrupper hvor man skal
være spesielt oppmerksomme er
gitt i tabell 1. Den svært magre
anoreksipasienten er de fleste
oppmerksomme på, mens risiko
kan være vanskeligere å identifisere
hos den overvektige pasienten med
nylig stort vekttap eller manglende
næringsinntak over en viss tid.
Bevissthet omkring risiko, og at
risiko ikke kun er relatert til lav vekt
er viktig å være klar over. For hjelp
til å identifisere pasienter med høy
risiko er det utviklet kriterier (The
National Institute of Health and
Care Excellence (NICE)-kriterier)
som inkluderer kroppsmasseindeks
(KMI), nylig vekttap, senere tids
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matinntak, bruk av rusmidler,
medikamenthistorie og elektrolyttnivå
(tabell 2) (15). Desto større forstyrrelser som foreligger, desto større
risiko. Ved å benytte disse relativt
enkle kriterier vil man raskt kunne
identifisere risikopasienter slik at man
kan ta nødvendige forholdsregler for
å forhindre utvikling av syndromet.
Symptomer og funn ved
reernæringssyndrom
De metabolske forstyrrelser
inntrer vanligvis i løpet av de første
dagene, eventuelt inntil 2-4 uker,
etter oppstart av reernæring. Det
kliniske bildet preges av, men er ikke
begrenset til, følgende symptomer
(hovedårsaker angitt i parentes):
• Ødemer, hjertesvikt
(væske/natrium-retensjon,
hypofosfatemi, tiaminmangel)

Tabell 1. Eksempler på pasientgrupper
som kan være utsatt for utvikling
av reernæringssyndrom
Spiseforstyrrelser, spesielt anoreksi
Misbruk av alkohol eller narkotika
Eldre eller psykiatriske pasienter med ensidig kosthold
Etter alvorlig sykdom/større kirurgi
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• Hypotensjon, sirkulasjonssvikt (hypofosfatemi)
• Arytmi (hypomagnesemi/
hypokalemi/hypofosfatemi)
• Kramper (hypomagnesemi)
• Rabdomyolyse (hypofosfatemi)
• Respirasjonssvikt (hypofosfatemi
+ væske/natrium-retensjon +
økt basal metabolsk rate)
• Metabolsk acidoselaktacidose (tiaminmangel)
• Vevshypoksi og hemolyse
(hypofosfatemi)
• Hypoglykemi/hyperglykemi (raske
endringer i insulin/glukagon)
• Koma og plutselig død (som
følge av flere av faktorene, men
først og fremst hypofosfatemi)
Diagnostikk
Utvikling av reernæringssyndrom
skal mistenkes hos risikopasienter.
Diagnosen baseres på en kombinasjon av kliniske symptomer og tegn
som beskrevet ovenfor, hvor både
organsvikt og forstyrrelser i væske
balansen og elektrolytter foreligger.
Ved reernæring tilkommer en forverring av allerede eksisterende forstyrrelser, først og fremst: hypofosfatemi,
hypokalemi, hypomagnesemi,
tiaminmangel, samt forstyrrelser
i væske- og glukosebalanse.

Overvektsopererte
Kronisk infeksjon (for eksempel HIV)
Malabsorpsjon (cøliaki for eksempel), inflammatorisk
tarmsykdom, kort tarm
Malign sykdom

Tabell 2. Kriterier for vurdering av r isiko
for utvikling av reernæringssyndrom
(NICE-kriterier)
Høy risiko dersom ett eller flere av følgende
kriterier oppfylles:
KMI < 16 kg/m2
Utilsiktet vekttap > 15 % siste 3-6 måneder
Lite eller manglende næringsinntak >10 dager
Lave serum verdier for kalium, fosfat eller magnesium
forut for reernæring
Høy risiko dersom to eller flere av følgende kriterier
oppfylles:
KMI <18,5 kg/m
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Utilsiktet vekttap > 10 % siste 3-6 måneder
Lite eller manglende næringsinntak > 5 dager
Misbruk av alkohol og/eller narkotika, diuretika,
antacida, insulin eller behandling med cytostatika.

Hvordan kan man forhindre
utvikling av reernæringsyndrom
hos risikopasienter?
For å forhindre utvikling av
reernæringsyndrom må man
starte svært forsiktig og gradvis øke
ernæringen (tabell 3) (13,15,16). Desto
større risikoen anses å være, desto
mer forsiktig må man være med start
og opptrapping av næringstilførselen.
Ved symptomer og/eller typiske
metabolske forstyrrelser må man
redusere ernæringen, eventuelt
avvente inntil symptomer/forstyrrelser er korrigert. En slik lavkaloribehandling har de senere årene blitt
utfordret da det i noen studier har
vært vist at høykalori-ernæring gitt
sammen med fosfattilskudd er trygt
hos dem med mild eller moderat
risiko (17,18). Noen studier tyder
også på at sammensetningen av
ernæringen med mindre andel av
karbohydrater, har større betydning
enn kalorimengden for å unngå
syndromet (2). Ut i fra patofysiologien

bak reernæringssyndrom kan dette
virke fornuftig, men siden det ikke
har vært undersøkt hos pasienter
med høyest risiko, synes det mest
hensiktsmessig å behandle alle med
forsiktig oppstart for så gradvis å øke
kalorimengden. Dersom pasienten
har lave nivåer av fosfat, magnesium
eller kalium, anbefales at man substituerer disse forut for reernæring. Hos
pasienter med normale elektrolytter
og svært høy risiko for utvikling av
reernæringssyndrom kan det også
vurderes å gi profylaktisk elektrolyttsubstitusjon før ernæringen startes.
Elektrolyttene må overvåkes
nøye, initialt gjerne flere ganger
daglig, avhengig av risiko. Det kan
være behov for tilskudd av store
doser elektrolytter, spesielt fosfat.
Anbefalingene i tabell 3 er veiledende
oppstartsdoser, videre dosering
gjøres i henhold til respons. Man skal
være restriktiv med væsketilførsel
initialt, og spesielt være forsiktig med
saltholdige væsker. En vektøkning på
over 1 kg per uke bør vekke mistanke om ødemer når man benytter
lavkalori-ernæring. Karbohydrater
fører til forbruk av tiamin og influks
av fosfat, kalium og magnesium.
Alle som er i fare for reernæringssyndrom skal få tilskudd med tiamin.
Behandling/forebygging av alvorlig
reernæringssyndrom
Før oppstart av reernæring bør man
vurdere risiko ved bruk av NICEkriterier (tabell 2). Den forebyggende
behandlingen er forsiktig oppstart
av ernæring kombinert med vitamintilskudd, monitorering og korreksjon
av elektrolytter og væskebalanse
(tabell 3). Målet er å unngå utvikling
av alvorlig reernæringssyndrom.
Pasientmonitorering
Daglig monitorering av v itale
parametre som blodtrykk, puls,
respirasjonsfrekvens, vekt,
væskebalanse og klinisk vurdering
med hensyn til blant annet ødemer.
Initialt følges daglige blodprøver
som inkluderer fosfat, magnesium, kalium, glukose, leukocytter,
trombocytter, hemoglobin.
Grad av overvåkning vil være
avhengig av grad av risiko og

pasientens øvrige kliniske tilstand.
Fullt utviklet reernæringssyndrom må
behandles på overvåknings/intensivavdeling og behandles i henhold til
organ-dysfunksjon. Pasienter med
høy risiko og alvorlige elektrolyttforstyrrelser bør behandles på post
med overvåkningsmulighet, mens
de fleste pasienter med moderat/
høy risiko og normale elektrolytter

kan behandles på vanlig sengepost.
Pasienter med alvorlig spise
forstyrrelse og svært lav KMI bør
behandles i samarbeid med avdeling
som har kompetanse på dette.

identifiseres, gis forsiktig oppstart av
ernæring, substitueres for elektrolyttforstyrrelser og tiaminmangel.
Pasientene monitoreres i henhold
til alvorlighetsgrad. Hypofosfatemi
er en markør for risiko.

Oppsummering og konklusjon
Reernæringssyndrom er en
potensielt livstruende tilstand som
kan forhindres ved at risikopasienter

Tabell 3. Oppstart behandling/forebygging av alvorlig
reernæringssyndrom
Ernæring

Merknader

10-15 kcal/kg (5-10 kcal/kg ved KMI < 14)
gradvis økning til ønsket nivå (vanligvis omkring
30 kcal/kg) i løpet av 7-10 dager.
Tiamin
100-300 mg i.v./i.m. x1 (ev. Pabrinex i.v. eller
i.m. som inneholder 250 mg tiamin + Vitamin
B2, B6, B3 og C). Kan reduseres til 50-100 mg
p.o./i.v./i.m. etter 3 dager, gis totalt 7-10 dager

Gis minimum 30 min før ernæring.
Nødvendig for karbohydratmetabolisme

Fosfattilskudd
s-fosfat < 0,30 mmol/L: Monokaliumfosfat i.v.
0,3 mmol/kg i løpet av 6 timer
s-fosfat 0,30-0,64 mmol/L: Phosfat-Sandoz
tbl. 500 mg x 1-2 (maks. 6) eller fosfatmikstur
5-10 ml x 3-4 (maks. dose 100 ml) (natrium
hydrogenfosfat, apotekpreparat; 1 mmol/ml)
eller Monokaliumfosfat i.v. 0,1-0,3 mmol/kg
i løpet av 6 timer

Gis i ½-1 liter glukose 50 mg/ml eller NaCl
9 mg/ml (ikke i Ringer acetat).
Må ikke kombineres med kalsium
eller magnesium pga. utfelling.
Maks. 40 mmol/liter infusjon
Maks. 20 mmol/time
EKG-monitorering ved infusjonshastighet
> 10 mmol/time
Forsiktighet ved redusert nyrefunksjon, ved
eGFR < 30 halveres de anbefalte doseringer.

Kaliumtilskudd
s-kalium ≤ 3,5 mmol/L: Kaliumklorid (KCl)
1-2 mmol/kg/døgn i.v.
s-kalium 3,5-4,5 mmol/L: Peroralt tilskudd

Gis i ½-1 liter glukose 50 mg/ml, NaCl 9 mg/ml
eller Ringer acetat
Maks. 40 mmol KCl/liter, men opptil 10
mmol/100 ml ved alvorlig hypokalemi.
Maks. 20 mmol/time i perifer vene, maks.
40 mmol/time i CVK.
EKG monitorering ved infusjonshastighet
>10 mmol/time
Forsiktighet ved redusert nyrefunksjon

Magnesiumtilskudd
s-magnesium ≤ 0,50 mmol/L: Magnesiumsulfat
0,5 mmol/kg i ½-1 liter glukose 50 mg/ml eller
NaCl 9 mg/ml over 8-12 timer
s-magnesium > 0,5 mmol/L: Magnesium tabletter/mikstur 5-15 mmol (120-360 mg) daglig

Gis i ½- 1 liter glukose 50 mg/ml eller NaCl
9 mg/ml (ikke i Ringer acetat).
Maks. 400 mmol/liter
Maks. 8 mmol/time
Forsiktighet ved redusert nyrefunksjon, ved
eGFR < 30 halveres de anbefalte doseringer.
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Væsketilskudd/Natrium-tilførsel
Ingen oppgitte interessekonflikter

Initialt 20-30 ml/kg væske daglig
Natrium < 1 mmol/kg/døgn
Hypoglykemi
Kontinuerlig glukose 50 mg/ml infusjon
20-100 ml/time
Ved alvorlig, symptomgivende hypoglykemi:
glukose 500 mg/ml 10-40 ml

Eventuelt kan kontinuerlig sondeernæring
benyttes.

Anbefalingene i tabellen modifisert etter Stanga et al (13), Hofer et al (16) og Elektrolyttveileder utgave 2 (19)
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GODKJENT for individuell REFUSJON med vilkår1

PRALUENT®:

alirokumab
Muliggjør LDL-C måloppnåelse

1

Kraftig LDL-C reduksjon2, 3

C Praluent «sanofi-aventis»

Lipidmodifiserende middel.

ATC-nr.: C10A X14

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 75 mg/ml og 150 mg/ml:
Hver ferdigfylt penn inneh.: Alirokumab 75 mg, resp. 150 mg, histidin, sukrose, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi,
som tilleggsbehandling til diett: I kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos
pasienter som ikke oppnår LDL-kolesterol (LDL-C)-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller alene eller i kombinasjon
med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. Effekt
på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.
Dosering: Individualiseres ut fra utgangsnivå av LDL-C, behandlingsmål og respons. Lipidnivået kan vurderes 4-8 uker etter
oppstart eller dosejustering, og dosen kan justeres deretter. Ved behov for ytterligere LDL-C reduksjon hos pasienter behandlet
med 75 mg 1 gang hver 2. uke eller 300 mg 1 gang hver 4. uke (månedlig), kan doseringen justeres til maksimaldosen 150 mg 1
gang hver 2. uke. Voksne inkl. eldre: Vanlig oppstartsdose er 75 mg 1 gang hver 2. uke. Hvis ønsket LDL-C-reduksjon er >60%,
gis 150 mg 1 gang hver 2. uke, eller 300 mg 1 gang hver 4. uke (månedlig). Glemt dose: Tas så raskt som mulig, og deretter
gjenoppta behandlingen til vanlig tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat
nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til
moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Tilberedning/
Håndtering: Bør romtempereres før bruk. Administrering: Injiseres s.c. i abdomen, lår eller overarm, i frisk, uskadet hud. Ved
administrering av 300 mg-dosen, gi to 150 mg-injeksjoner etter hverandre på to forskjellige injeksjonssteder. Injeksjonssted
skiftes hver gang. Samme injeksjonssted skal ikke brukes samtidig for andre legemidler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet
for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Ved tegn/symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, skal behandlingen stanses og
relevant symptomatisk behandling gis. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Interaksjoner:
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Klinisk relevante interaksjoner forventes ikke.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Bør bare gis til gravide dersom absolutt påkrevd. Amming: Ingen data.
Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Bivirkninger:
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Kløe. Luftveier: Øvre luftveisplager inkl. smerter i munnhule og svelg, rennende nese, nysing.
Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet inkl. erytem/rødhet, kløe, hevelse, smerter/ømhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):
Hud: Urticaria, nummulat eksem. Immunsystemet: Hypersensitivitet, hypersensitivitetsvaskulitt. Overdosering/Forgiftning:
Behandling: Symptomatisk. Egenskaper: Klassifisering: Humant monoklonalt antistoff (IgG1). Virkningsmekanisme: PCSK9hemmer. Hindrer binding av PCSK9 til LDL-reseptorer (LDLR) i leveren. Antall LDLR som kan binde LDL øker, og LDL-nivået
senkes. Absorpsjon: Tmax etter s.c. injeksjon av 50-300 mg er 3-7 dager. Biotilgjengelighet 85%. Steady state nås etter 2-3
doser. Fordeling: Vd: 0,04-0,05 liter/kg. Halveringstid: Ved steady state 17-20 dager ved monoterapi, 12 dager ved samtidig
behandling med et statin. Metabolisme: Nedbrytning til peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i
kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares utenfor kjøleskap
(høyst 25°C) i inntil 30 dager. Pakninger og priser: 75 mg/ml: 2 stk. (ferdigfylt penn) (108413) 5327,10. 6 stk. (ferdigfylt penn)
(170486) 15895,00. 150 mg/ml: 2 stk. (ferdigfylt penn) (556694) 5327,10. 6 stk. (ferdigfylt penn) (406106) 15895,00.
Sist endret: 05.12.2016

PCSK9-HEMMER
med 2 styrker for
individuell dosering4

alirokumab
Muliggjør LDL-C måloppnåelse1

Individuell refusjon med vilkår:1
INDIKASJON

HYPERKOLESTEROLEMI
VED ETABLERT ATEROSKLEROTISK
SYKDOM*
(SEKUNDÆRPREVENSJON)

FAMILIÆR
HYPERKOLESTEROLEMI**

HYPERKOLESTEROLEMI
HOS PASIENTER SOM FÅR
ELLER ER AKTUELLE FOR
LDL-AFERESEBEHANDLING

Diagnosekode

ICD-10: - 26 / ICPC-2: -26

ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93

ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93

Vilkår

LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/L under pågående
behandling med maksimalt tolererbare doser
av statin og/eller ezetimib (Ezetrol)

Gentest skal være utført.
LDL-kolesterol ≥ 5 mmol/L under
pågående behandling med maksimalt
tolererbare doser av statin og/eller
ezetimib (Ezetrol)

Krav til tidligere
behandling

For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse):
Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin
i laveste dose skal være forsøkt.
For brukere som tåler statiner:
Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste tolererbare dose i kombinasjon
med ezetimib (ATC-kode C10AX09).
Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.

SPESIALISTKRAV

Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer, eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling
Grafisk fremstilt av Sanofi

* sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen
arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom
** Praluent (alirokumab) er ikke markedsført ved indikasjonen homozygot familiær hyperkolesterolemi. Helfo kan derfor ikke
innvilge stønad til Praluent ved denne konkrete indikasjonen.

Vanlige bivirkninger:
Hud: Kløe. Luftveier: Øvre luftveisplager inkl. smerter i munnhule og svelg, rennende nese, nysing. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet
inkl. erytem/rødhet, kløe, hevelse, smerter/ømhet6
Ved symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, skal behandlingen stanses og relevant symptomatisk behandling gis.
Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon7

sanofi-aventis Norge AS - Pb 133, 1325 Lysaker - Tel.: 67 10 71 00

sanofi-aventis Norge AS - Pb 133, 1325 Lysaker - Tel.: 67 10 71 00

www.sanofi.no - www.praluent.no

www.sanofi.no - www.praluent.no
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1. Helfo. Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). https://helfo.no/Documents/Lege/
Alirokumab2017.pdf (8/5-2017) 2.PRALUENT SPC 14.11.2016 punkt 5.1. 3. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy
and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. N Engl J Med 2015;372:1489-99. 4. PRALUENT SPC
14.11.2016 punkt 4.2 5.PRALUENT SPC. 14.11.2016 punkt 4.1 6. PRALUENT SPC 14.11.2016 punkt 4.8 7.PRALUENT SPC 14.11.2016
punkt 4.4.

Indikasjoner:
Til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling
til diett: I kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDLkolesterol- (LDL-C)-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende
behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. Effekt på kardiovaskulær morbiditet og
mortalitet er ennå ikke fastslått5

E-helse

E-helse

Vi har løsningen for én
innbygger – én journal på
tvers av sykehus, sykehjem
og fastleger
Hvis norske myndigheter vil, kan vi allerede nå enkelt dele journaldokument på tvers av
nivåer og geografi i norsk helsevesen. Teknologien er vel utprøvd og brukes blant annet
i Finland.

Anca Heyd, er lege og
medisinsk rådgiver i
DIPS AS. Hun er en
av syv leger ansatt i
helseteknologiselskapet
som skal sørge for at
utviklingen foregår
på sluttbrukernes
premisser. DIPS Arena
er neste generasjon
system for elektronisk
pasientjournal og skal
erstatte DIPS Classic.

IKT-leverandører fra ulike nivåer
av helsetjenesten i Norge har for
lengst funnet ut hvordan de kan
løse nødvendig og tidvis livsviktig
dokumentflyt i helsevesenet ved
hjelp av noen små tasteklikk. Et
svært betydelig skritt på veien mot
visjonen som Stortinget vedtok
i 2013: Én innbygger – én journal.
Dokumentdeling uten adresse
Hvilken som helst leverandør av
spesialistsystemer i det norske
helsevesenet kan utveksle dokumenter via IHE XDS. IHE står for
Integrating the Healtcare Enterprise
– som er kommunikasjon på tvers
via kjente, fastsatte kodestandarder.
XDS står for Cross Document
Sharing – profilen for tilgang til
dokumenter på tvers av aktører.
Dermed kan helsepersonell få
fram nødvendig informasjon på
sekunder, direkte fra sin elektroniske pasientjournal. De kan
endelig slippe å jakte informasjon
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AVTALESPESIALIST

FYSIOTERAPEUT

REHAB

HJEMMETJENESTE

SYKEHUS
DIPS Arena + IHE XDS

Pasient

SYKEHJEM

Dokumenter

Skjermbildet viser pasientens journal og er klinikerens arbeidsflate I DIPS Arena.
Her er teknologien IHE XDS integrert, som åpner for dokumentdeling på tvers av
behandlingsnivå og geografi i helsevesenet. Det betyr at klinikere vil kunne lese
pasientens journal fra andre behandlingssteder som er tilknyttet Norsk Helsenett SF.

FASTLEGE

HELSESTASJON

TANNLEGE

NORSK HELSENETT SF

DIPS Arena har integrert IHE XDS-teknologien som vil være snarveien til Stortingets ambisjon «Én innbygger – én journal» for hele helse-Norge.

Anca Heyd, lege og medisinsk rådgiver i DIPS AS

Innledning
DIPS AS er blant selskapene
som har demonstrert løsningen
i samarbeid med Direktoratet for
e-helse, og ulike andre aktører innen
helse-IKT – både konkurrenter og
samarbeidspartnere. Teknologien
er på plass via kjente standarder
og rammeverk, og dokumentene
fraktes trygt via Norsk Helsenett.

SYKEHUS

Dokumenter

via telefon, budbil, post eller telefaks,
og ikke minst: Helsepersonell kan
gjøre tilgjengelig egne journalnotater
som vil være relevante for andre.
Dokumentet trenger ikke ha noen
adressat, men vil bli gjort synlig
i pasientens behandlingsregister.
Ambisiøs på klinikernes vegne
Vi i DIPS har jobbet intenst de
siste årene for å utvikle fremtidens
pasientjournal, DIPS Arena, for
norske sykehus. Her er vi ambisiøse nok til at vi både forenkler
arbeidshverdagen ved å fjerne
dobbelrapportering og -registrering,
samtidig som vi tilbyr prosess- og
beslutningsstøtte for klinikeren
underveis i behandlingen.
DIPS Arena har også adressert
helsevesenets store utfordring med
å ha tilgang til oppdatert informasjon
om en pasient, uansett behandlingssted. I vår nye elektroniske pasientjournal vil helsepersonell få oversikt
over alle de dokumenter som finnes
i pasientens behandlingsregister.
Vi er utålmodige etter å få dette på
plass, for fortsatt må pasienten i
mange tilfeller selv være journalarkiv
og behandlingsregister. Det er
pasienten som må fremlegge sin
historikk og være budbringer mellom
helsevesenets høyre og venstre
hånd. Den manglende samhandlingen gjør at pasienten ofte opplever

behandlingen som både frustrerende
og ineffektiv. For ikke snakke om hvor
kostnadskrevende det er for staten
Norge at det jobbes på denne måten.
Skulle pasienten, kritisk nok, komme
bevisstløs inn til et akuttmottak,
kan vedkommende sveve i livsfare
hvis sykehuset ikke klarer å få fatt
i informasjon raskt nok fra andre
journalsystemer og behandlingsnivå.
Kjernejournal dekker andre behov
Joda, kjernejournalen som helseminister Bent Høie framsnakket på
NRKs underholdningsprogram
«Nytt på Nytt», er ment å løse
behovet for kritisk informasjon.
Kjernejournalen er et web-basert
dataverktøy hvor for eksempel
kirurger kan få vite om livstruende
allergier eller andre vesentligheter
før operasjonen settes i gang. Haken
ved løsningen er alle behandlere i en
ellers travel hverdag må ta seg tid til
å rapportere spesifikt inn i kjerne
journalen. Beklageligvis gjøres
ikke dette like samvittighetsfullt
av alle. Kjernejournalen har derfor
fortsatt mange kritiske hull, og
behandlerne kan ikke være sikker
på at informasjonen der er komplett.
For «Pasientens helsetjeneste» som
helseministeren så klokt har tatt til
orde for, tjenesten som skal sette
pasienten og ikke enkeltdiagnosene
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i sentrum, er en kjernejournal langt
fra nok. Pasientens helsetjeneste er
avhengig av at behandlerne evner
å se hele bildet. Det gjør de ikke
så lenge de kun har tilgang til
sin egen puslespillbrikke.
En enkelt pasient har i dag et betydelig antall journaler hos ulike aktører
som fastlege, sykehus, sykehjem,
hjemmetjeneste, rehabiliteringsenhet,
tannlege, kanskje en fysioterapeut
og så videre. Ingen av behandlerne
har tilgang til hverandres dokument,
men kan sende en forespørsel om
de vet at de finnes og hvor de er
lagret. Norsk helsevesen er fortsatt
bygd opp som om all informasjon
kun fantes på papir. Manglende
systemstøtte både organisatorisk
og også på IKT-nivå har gjort det
komplett umulig å se pasienten
under ett. Det hører også med til
historien at det fram til januar 2015
ikke var lovmessig anledning til å dele
journalen ut over egen juridisk enhet.
Kan begynne i år
Mange tror at den eneste veien til
å kunne klare å effektivisere norsk
helsevesen og sette pasienten
i sentrum, er at absolutt hele
helse-Norge – uansett nivå – bruker
nøyaktig samme journalsystem. Vi
mener en slik innføring ikke bare
blir uhensiktsmessig og voldsomt
kostnadskrevende, men at et så
stort prosjekt vil innebære en
betydelig risiko og ta mange år. Det
Indremedisineren 3 • 2017

er nok å minne om England som
forsøkte å samle alle sine journaler
i et felles system, og som 10 år og
10 milliarder pund senere måtte
innse at satsingen var mislykket.
Via IHE-XDS er det faktisk bare å
begynne å dele dokumenter. Her
og nå. De klarer det i Finland og flere
andre land, og metoden er effektiv
siden behandleren slipper å gå
inn og ut av datasystem, men får
opp en liste med linker til relevante
«fremmede» dokument når han åpner
pasientens journal i eget system.
Slik kan for eksempel en akutt
enhet raskt se når pasienten sist
oppsøkte lege og hva som da var
problemet. Slik kan sykehjemmet
se hvordan rehabiliteringsenheten
har konkludert samtidig med
at pasienten legges inn.
Ikke minst kan pasienten selv få oversikt over disse dokumentene via «Min
helse» på webportalen helsenorge. no.
Her kan pasienten også laste ned
og supplere med dokumenter
som for eksempel viser egen
trening, eller registrere annet som
behandleren trenger oversikt over.
Dette må på plass
To svært så o
 verkommelige
utfordringer må løses av
sentrale myndigheter, før IHE
XDS-løsningen kan tas i bruk:

1. Det trengs et sentralt register med
informasjon om hvor det finnes
relevante dokumenter på en enkelt
pasient. Det er ikke nødvendig
at registeret lagrer et eneste
dokument, det skal bare eksistere for å vise hvor dokumentene
finnes. Ved å klikke på linken til et
dokumentet sendes en spørring
via Norsk Helsenett om å få
tilgang til å få se det. Dokumentet
kan for eksempel være lagret ved
et legekontor i Finnmark. Du som
behandler, i for eksempel Kristiansand, får umiddelbart se en kopi
av dokumentet i en web-browser
om du har de riktige tillatelsene.
2. Det trengs at det opprettes en
nasjonal sikkerhetsinfrastruktur,
for eksempel via helsenorge.
no, slik at kun helsepersonell
med de riktige tillatelsene får
tilgang til delte dokument.
Med disse to punktene på plass
finnes endelig den systemstøtten
som de fleste leger daglig frustreres
over å mangle. Vi har allerede
verktøyet som gjør at leger kan tilby
sine pasienter en personsentrert
behandling. Det å skape en
teknologisk forbindelse mellom
alle de ulike dørene i helsevesenet,
uavhengig av hvilket datasystem
de bruker, er faktisk enkelt.
Vi er nære. Så veldig nære nå.
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Foreningsnytt

Foreningsnytt

God norsk deltagelse på European
Conference of Internal Medicine
(ECIM) 2017 i Milano
ECIM 2017-konferansen ble avholdt i Milano 31. august - 2. september. Det var ca. 1100
deltagere fra over hele Europa, og fra Norge reiste vi 7 håpefulle leger i spesialisering for
en faglig berikende opplevelse med støtte fra Norsk Indremedisinsk Forening (NIF).
Ishita Barua, LIS Vestre Viken HF - Bærum
Liz-Iren Hansen, LIS Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø
Maren Glomsrød, LIS Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø
Martine Marcussen, LIS Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
Ieva Martinaityte, LIS Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø
Paul A. Olsen, LIS Vestre Viken HF - Bærum
Vikas K. Sarna, LIS Oslo Universitetssykehus – Ullevål

Ishita Barua

De vakre omgivelsene på Universitet
i Milan, med sin 500 år lange historie,
dannet rammen for møtet. Dette var
den 16. indremedisinske konferansen
i regi av European Federation of
Internal Medicine (EFIM). De to siste
årene har konferansen vært arrangert
uavhengig av de nasjonale konferansene, noe som har bidratt til mindre
men mer personlig atmosfære.
Det faglige programmet inneholdt
oppdateringer fra alle indre
medisinske grener. Det overordnede
tema var "Medicine in a world of
limited resources" med fokus på
migrasjonsmedisin, overdiagnostikk/
overbehandling, kostnad- nytte
vurderinger og overforbruk av
antibiotika. I avslutningstalen, som
ble holdt av lederen for konferanse
komiteen Maria D. Cappellini, ble
konferansen uforbeholdent erklært
til å ha vært en suksess, noe de
norske deltagerne kunne si seg helt
enig i. Nedenfor følger en beskrivelse
av utvalgte temaer / foredrag:
Akuttmedisin
Giancarlo Agnelli trakk i sitt innlegg
frem flere viktige studier innen
akuttmedisin det siste året. Først
ut var bruk av ultralyd-undersøkelse
i akuttmottaket hos pasienter
som innlegges med akutt dyspnø.
Studien av M. Zanobetti MD et
al viste at dette er en rask, enkel,
sensitiv og spesifikk undersøkelse
for å påvise blant annet pneumothorax, pleuravæske, infiltrat og
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lungeødem (1). Vi ble oppfordret
til opplæring i og bruk av ultralyd
i vurderingen av disse pasientene.
Neste punkt var en meta-analyse
om bruken av «Early Goal Directed
Therapy» (EGDT; en algoritme for
intensiv monitorering og aggressiv
behandling) hos pasienter med
septisk sjokk. Slik intervensjon
viste ikke noen signifikant reduksjon av mortalitet sammenlignet
med standard behandling, men
medførte økte kostnader (2).
Foredragsholderen diskuterte
håndteringen av pasienter med
lungeemboli. Denne pasientgruppen
er en heterogen gruppe med
variasjon i mortalitet fra <1% hos
pasienter med milde symptomer, til
over 30% hos de som presenterer
med obstuktivt sjokk. Han ga videre
sine synspunkter på hvilke pasienter
som kan behandles poliklinisk, hvilke
som kan ligge på sengepost og hvilke
som trenger høyere overvåkning.
Risikostratifisering ved å vurdere
tilstedeværelse av sjokk, «pulmonary
embolism severity index» (PESI)
klassifisering, høyrebelastning (ekko,
CT) og biokjemi (TnT, TnI, proBNP) og
behandlingsalgoritmen til European
Society of Cardiology (ESC) i ESC14
Guidelines ble anbefalt (3,4).
American Heart Association (AHA)
anbefaler i sine guidelines videre
non-invasiv testing (f.eks AEKG) eller
CT angio hos utvalgte pasienter som

Like før velkomst-apperitivo på universitetsplassen, Universitetet i Milano. Fra venstre; Paul A. Olsen, Martine
Marcussen, finsk kollega, Liz-Iren Hansen, Ieva Martinaityte, Ishita Barua, Maren Glomsrød og Vikas Sarna.

innlegges med akutte brystsmerter
med normalt EKG/hjertemarkører.
En ny studie viste dog ingen reduksjon av reinnleggelser med hjerte
infarkt hos pasienter hvor man fulgte
denne anbefalingen, men økt bruk
av videre undersøkelser. Det stilles
dermed spørsmål om indikasjonen
for rutineundersøkelse av disse
pasientene og et behov for et verktøy
som identifiserer pasienter som vil
dra fordel av videre testing (5).
Lungemedisin
Klaus Rabe fra Universitetet i Kiel
hadde en fengende presentasjon
med oppdateringer innen lungemedisin. Ettersom den røde tråden
for kongressen var «å tenke utenfor
boksen i en verden med begrensede
ressurser» hadde han også fokus på
forskjellene hva gjelder helse, økonomi og levekår. Overlappsyndromet
mellom astma og KOLS eller «ACOS»
(asthma, COPD overlap symdrome)
mente han var mer en «samlekopp»
for diagnoser hvor man ikke klarte
å bestemme seg for den bakenfor
liggende genesen til luftveissykdom.
Det er fremdeles mye å utforske
innenfor astma, KOLS og emfysem.
En artikkel om Benralizumab
(anti-eosinofil monoklonalt antistoff)
som steroidsparende middel hos
pasienter med alvorlig astma ble
presentert (6). Volumanalyser ved CT
thorax til vurdering av lungefunksjon
vil være et økende bidrag til lungefunksjonsstatus i en lungemedisinsk
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hverdag. Viktigheten av god diagnostikk for kreftpasienter ble lagt vekt
på for å kunne gi best tilgjengelige
behandling til riktig pasient til rett tid.
Overdiagnostiseringens tidsalder
– «Less is More»
Rita Redberg (USA) snakket om kloke
valg innen helsetjeneste og nevnte
flere eksempler. Til tross for at USA
og Norge bruker mer helseressurser
per innbygger, er forventet levealder
sammenlignbar med f.eks Israel,
som kun bruker halvparten. Enkelte
typer screening og tester med relativt
høy sannsynlighet for falske positive
funn og tvilsom nytteverdi medfører
overdiagnostikk og overbehandling.
Et eksempel er screening for
lungekreft i USA. Per 1000 CT
undersøkelser forventer man å
oppdage 10 kreftpasienter i tidlig
stadium, 5 pasienter med avansert
og uhelbredelig kreft, 20 pasienter
med behov for unødvendige invasive
prosedyrer som bronkoskopi og
torakotomi for å avkrefte falske
positive funn i tillegg til 550 pasienter
med behov for repeterte CT-undersøkelser samt det det innebærer av
unødvendig angst og strålebelastning
(7). Innarbeidede og udokumentert
bruk av ressurser, slik som å ta
blodprøver daglig av stabile pasienter, eller å gi surstoff til pasienter
med brystsmerter ved normal
O2-saturasjon (8), kan i sin y tterste
konsekvens skade pasienten.
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Epigenetikk
Christina A. Eichstaedt fra Heidel
berg, Tyskland, presenterte et
spennende og mindre kjent tema
- epigenetikk. Epigenetikk beskriver
miljøbetingede endringer i genfunksjon uten endring av gensekvensen.
F.eks. under «Sultvinteren» i Nederland i 1944 da det forekom miljø
påvirkning av genene til vordende
mødre. De hadde i gjennomsnitt et
beskjedent matinntak estimert til å
ligge rundt 500 kcal/dag. Barna født
i dette tidsrommet hadde dobbelt så
høy forekomst av overvekt, diabetes
og kardiovaskulære sykdommer
senere i livet. Epigenetiske forandringer foregår via tre hovedmekanismer;
histon modifisering, DNA-metylering
og suppresjon av RNA. F.eks. kan
man ikke utelukke at Alzheimers
sykdom er en histon sykdom.
Eksempler på DNA-metylering er
flere: Bier vokser enten til vanlige bier
eller dronningbier, avhengig av om
de mates med pollen eller kongegele (royal jelly, som inneholder
DNA-metyltransferase inhibitor).
Agouti-mus, som er predisponert
for overvekt, føder oftere normalvektige barn hvis de spiser sunt
under svangerskapet. Røyking
endrer også DNA-metylering og
supprimerer dermed tumor supp
ressor gener. I tillegg kan man ved å
analysere grad av DNA-metylering,
bestemme individets alder ganske
nøyaktig (+/- 3 år). Suppresjon av
RNA er også interessant, f.eks.

produserer stressede hann-mus
mikro-RNA som fører til lignende
stressrespons hos avkommet.
Kjønnsmedisin
Vera Regitz-Zagrosek fra Charite,
Berlin hadde foredrag om kjønns
medisin. Hun forsker på kardiovaskulære sykdommer i prosjektet
«Gender in Coronary Artery Disease»
(GENCAD). Overraskende nok er
patogenese og sykdomsart ofte
kjønnsbetinget. Et eksempel er at
menn oftere har klassisk koronar
sykdom betinget i aterosklerotisk
plakk i store koronarkar, mens kvinner oftere har sykdom i små grener
som ikke oppdages med mindre
man bruker acetylkolin for å indusere
spasmer under koronar angiografi.
GENCAD utforsker forskjeller i patogenese og farmakologi mellom kjønn,
med mål om å spre kunnskap til
behandlere og befolkningen for øvrig.
«Internal medicine in a world
of limited resourses»
Runolfur Palsson og Jack Ende holdt
et foredrag om knapphet på medisinske ressurser sett fra henholdsvis
et europeisk og et amerikansk perspektiv. Som grunnlag for diskusjon,
gikk man først igjennom hvordan
helseøkonomi på verdensbasis har
endret seg over tid. Det er en generell
trend at en gitt prosentandel av BNP
tilgodeses helse på budsjettet, og
dette tallet øker stadig vekk. Tidligere
har det vært anslått at det måtte
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Fra Young Internist Corner, foredrag ved Shirley Rigby moderert av vår egen
representant i «Young Internist Group»; Vikas Sarna til venstre i bildet.

komme drastiske endringer i USA,
straks man bikket 10 %. Dette har
imidlertid ikke vært tilfelle. Derimot
har utviklingen vist en bratt vekst.
Videre så man på rammeverket for
å forstå hvordan man som klinikere
kan være med å begrense «wasteful
spending» illustrert ved den økende
bruken av biokjemiske tester og
billediagnostiske undersøkelser. Ved
å begrense denne bruken til kun det
som anses som klinisk relevant, vil
man kunne være med på å redusere
kostnadene. For å illustrere dette
nærmere brukte man kasus der man
tok hensyn til negativ predikativ
verdi og pre-test sannsynlighet for
å vurdere behovet for videre utredning. Det ble også eksemplifisert at
tidlig og riktig behandling av noen
pasientgrupper vil kunne senke den
økonomiske byrden på samfunnet, ved at man ivaretar et høyt
funksjonsnivå og redusert bruk av
fremtidige helsetjenester. Vi savnet
imidlertid en diskusjon direkte rettet
opp mot de forskjellene man ser i
Europa og USA, men generelt var
dette en faglig god bolk med fokus
på at vi som klinikere kan bidra med
små hverdagslige vurderinger.
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Hjertemedisin
Foredraget om oppdateringer
innenfor kardiovaskulær medisin
ble holdt av Josep Comin-Colet
fra Barcelona, og fokuserte på fire
hovedtemaer. Det første temaet
omhandlet bruken av transkateter
aortaventil-implantasjon (TAVI)
sammenlignet med aortaklaffkirurgi
hos pasienter med intermediær risiko
for komplikasjoner. TAVI har blitt en
etablert behandling for aortastenose
hos høyrisikopasienter, men mindre
er undersøkt om bruken av TAVI til
lav- og intermediærrisiko-pasienter.
Comin-Colet viste til en studie av
Leon et al (9), hvor det ble randomisert omkring 2000 pasienter med
intermediær risiko til enten TAVI eller
kirurgi. Resultatet viste ingen forskjell
i dødsfall eller slag mellom de to
gruppene etter to år, og forfatterne
konkluderte med at TAVI var likestilt
med kirurgi hos denne gruppen.
Det andre hovedtemaet tok for seg
bruken av såkalte «devices» for å
forhindre plutselig død hos pasienter med ikke-iskemisk, systolisk
hjertesvikt. Dette ble undersøkt i
DANISH-studien, hvor 556 pasienter
med symptomatisk, systolisk

hjertesvikt (EF ≤ 35 %) uten iskemisk
årsak ble randomisert til ICDimplantasjon, mens 560 pasienter
ble randomisert til konvensjonell
hjertesviktbehandling. Den totale
dødeligheten mellom gruppene var
lik etter en oppfølgingsperiode på
67,7 måneder (median), men i en
subgruppeanalyse fant imidlertid
forfatterne en signifikant bedre overlevelse hos de yngre med ICD (10).
Den medikamentelle behandlingen av
hjertesvikt har bydd på få fremskritt
de siste årene, men det tredje temaet
omhandlet nettopp nye aktuelle
medikamenter ved denne sykdommen. I P
 ARADIGM-HF-studien
ble ACE-hemmeren enalapril
sammenlignet med kombinasjonspreparatet LCZ696, som består
av neprilysin-hemmeren sakubitril
og ATII-blokkeren valsartan (11).
Studien ble stanset etter en median
oppfølgingstid på 27 måneder på
grunn av den store gevinsten av å
bruke LCZ696. Ikke bare førte dette
medikamentet til færre dødsfall, men
det reduserte også risikoen for innleggelser på sykehus med ca. 21 %,
samt at det var færre symptomer på
hjertesvikt. I det siste temaet snakket
Comin-Colet om jernmangel ved
kongestiv hjertesvikt. Jernmangel
ved hjertesvikt er assosiert med
redusert maksimalt oksygenopptak,
gjennomsnittlig cellevolum i
erytrocyttene (MVC) og redusert
livskvalitet. Tilskudd av intravenøst
jern fører til færre kardiovaskulære
dødsfall og færre reinnleggelser på
sykehus, både hos pasienter med
og uten ledsagende anemi. Ca.
50 % av p
 asienter med hjertesvikt
med redusert ejeksjonsfraksjon har
jernmangel, men samtidig er effekten
av peroralt jerntilskudd lite kjent. I
IRONOUT HF-studien, ville Lewis et
al. undersøke om jerntabletter kunne
forbedre maksimalt oksygenopptak
hos denne pasientgruppen (12).
Jernmangel ble definert som ferritin
15-100 eller 100-299 med transferrin
metning < 20 %. Forfatterne fant at
høydose per oralt jerntilskudd ikke
forbedret maksimalt oksygenopptak
i løpet av 16 uker, og de konkluderer med at studien ikke støtter
bruken av peroralt jerntilskudd til
pasienter med hjertesvikt med
redusert ejeksjonsfraksjon.
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«Successfull aging»
Dette var et foredrag av Ana S.
Duque der hun gikk gjennom definisjonen av aldring og hva som er blitt
ansett som en god aldring gjennom
tidene. I tidligere og nåværende
WHO-definisjon anser man ikke bare
helse og god aldring som fravær av
sykdom, men man tar også hensyn
til forandringer i samfunnet over tid
og livskvalitet ut ifra subjektive og
objektive verdier. Videre gikk hun
i gjennom en del av utfordringene
ved aldring både for individet selv
og for samfunnet som helhet, og
det ble tatt opp forventninger på
en økt økonomisk byrde ut ifra den
demografiske befolkningssammen
setningen. Tidlige prediktorer
(f.eks. mann, genetisk heldig, høy
utdannelse mm) og sene prediktorer
(f.eks. gift, i arbeid, lav BMI mm)
kan gi pekepinn på hvorvidt man
kan forvente en vellykket aldring,
men dette kan og være upresist.
Young Internist corner
Sjefen for arrangementet, Maria
Cappellini, kunne stolt meddele at
deltagelsen fra yngre indremedisinere
hadde vært på 50 %. Den strenge
definisjonen på yngre indremedisinere på 35 år eller yngre som ble
brukt i denne utregningen bestrides
av flere i forfatterlisten over, og
deltagelsen fra oss yngre har derfor
trolig vært høyere. Young Internist
Group (YIG) fikk derfor sin vanlige
plass i hovedprogrammet. I tillegg ble
det arrangert sesjoner med Young
Internist Corner i pausene, strategisk
plassert ved kaffeserveringen. Her
ble deltagerne invitert til uformelle
samtaler med foredragsholderne.
Vikas Sarna, vår representant i
YIG-styret, var ordstyrer på en slik
interaktiv sesjon, som omhandlet
utdanning i indremedisin. Deltagerne kom fram til at erfaringsbasert
læring og læring gjennom egne
feil var det man husket best. Ved
en annen sesjon diskuterte man
kjønnsrelaterte medisinske forskjeller.
Det er en godt etablert sannhet og
konsensus om at det foreligger store
epidemiologiske forskjeller mellom
kvinner og menn i verden hva angår
sykdomsfrekvens. Generelt kan man
si at kvinner oppsøker leger oftere,
men at menn som oftest får den
beste behandlingen. I tillegg er det
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Fra felles middag med kollegaer fra hele Europa.

store forskjeller i sykdomsdisposisjon
knyttet til det biologiske kjønn og
kulturelle kjønnsroller, der kvinner
har overhyppighet av for eksempel
angst/depresjon og autoimmune
sykdommer, mens menn har høyere
dødelighet delvis betinget i over
hyppighet av hjerte-kar sykdommer.
EFIM drar nå i gang et prosjekt med
opprettelse av en arbeidsgruppe i
"Gender Medicine" som skal prøve
å dra lærdom av disse forskjellene.
Utenom det faglige
Den norske delegasjonen fant raskt
tonen og etter åpningsforedraget
på kvelden, var vi med på tapas og
god drikke på universitetsområdet.
Neste dag hadde de italienske YIGrepresentantene Alberto og Donatella
organisert en apperitivo for alle de
yngre legene, etterfulgt av middag
på en finere restaurant. Den siste
dagen var det noe tid til overs til
sightseeing og det ble avlagt besøk
ved den største turistattraksjonen
i Milano, Duomo-kirken. Andre valgte
å benytte anledningen til å få med
seg en opera på verdenskjente La
Scala. Den norske delegasjonen
konkluderte med at konferansen
og aktivitetene som fulgte med
uten tvil hadde vært en stor suksess.
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Reisebrev fra sommerskolen
ESIM i Ede, Nederland
Årets sommer-ESIM i Nederland var en hyggelig opplevelse. Vi møtte med spenning,
og hadde et engasjerende og hyggelig møte med andre europeiske yngre leger innen
indremedisin.
Devi Sundaram, Lege i spesialisering, Sandnessjøen Sykehus.
Lars E. Laugstad, Lege i sepsalisering, St. Olavs Sykehus

Devi Sundaram

Lars Erik Laugsand

I én uke fra 25. juni 2017 møttes
yngre leger fra 14 europeiske land
til kurs i indremedisin, i regi av
European School of Internal Medicine
(ESIM). Kursuken ble arrangert i
Nederland. Etter en søknadsprosess
var vi de heldige utvalgte som fikk
dra fra Norge. ESIM ble stiftet i 1998
av professor Jaime Merino. Siden da
har nærmere 1000 indremedisinere
deltatt på ESIM. I starten var det en
årlig kursuke i sommerferien, mens
de siste fem-seks årene har det
også vært arrangert vinterskoler.
Forventningene til kurset var mange,
personlig håpet jeg på en uke med
faglig påfyll med spesielt fokus på
perspektiver fra ulike land, både
likheter og forskjeller. Temaet for
årets kurs var 'Internal Medicine in
Harmony', og det i seg selv sa ikke
så mye om hva som ventet oss.
Det gav kanskje litt assosiasjoner
om at årets kurs kom til å fokusere
på alternativ medisin, det som ikke
anses som vanlig skolemedisin.

Når timeplanen for uken kom, ble
det klart at det var skole vi skulle på.
Den faglige delen opptok, som det
burde, det meste av tiden med lange
dager fra 9-19. Det hele bar preg av
å være nøye planlagt, allerede fra
første stund fikk vi et meget godt
inntrykk da vi på flyplassen ble møtt
av en delegasjon som loset oss
til kursstedet. Det var noe utenfor
Amsterdam, nærmere bestemt i
Ede. Her hadde vi 'Akoestikum' helt
for oss selv, et renovert militært
base-bygg. At vi var noe utenfor
bykjernen, førte til at vi var mye
sammen som en stor gruppe, og ble
godt kjent med alle kursdeltakerne.
Med utgangspunkt i årets tema
kunne man begynne dagen med boot
camp og/eller yoga, noe vi alle benyttet oss av. Og når man først hadde
klart å komme seg opp av sengen,
var det en fantastisk fin start på
dagen. At det ikke alltid var like lett
sier selv selv, man ble ofte sittende
oppe uti de små nattetimer med
gode samtaler rundt utfordringer

i arbeidet, hjemlandet til deltakerne
og utfordringene ved å være en ung
lege. Spesielt inntrykk gjorde det å
høre at deltakeren fra Latvia i tillegg
til sin fulltidsstilling hadde en ekstra
helgejobb, da lønningene ikke var
nok til å leve av. Karaoke-kvelder
ble raskt en fast kveldstradisjon,
og vi fikk også et improvisert
dansekurs av deltakerne fra Spania.
Indremedisin er et ganske stort felt,
og velge hva man ønsker å fokusere på må ha vært en utfordring.
Arrangørene hadde valgt ut tids
aktuelle tema som antibiotikabruk,
med en litt annen vinkling enn
det man kanskje hadde forventet.
Fokuset var ikke overforbruk eller
resistensproblematikk, men med
utgangspunkt i eget land, så de på
forskjeller basert på legedekning. Og
det kunne virke som at antibiotikabruken var noe mindre i regioner hvor
man hadde en infeksjonsmedisiner
tilgjengelig. Et artig poeng, som også
gir håp. Med bedret informasjon kan
man forhåpentligvis se steg i positiv
retning også på dette området.
De hadde også valgt temaer som
nok ikke får like mye oppmerksomhet i hverdagen, som delirium. En
fellesnevner blant foredragsholderne
var at de virkelig kunne sitt fagfelt, så
det var lett å bli mer interessert også
i områder som ikke nødvendigvis
var blant de man selv i hverdagen
kjenner mest engasjement for.
At dagsinnholdet var variert skjønte
man fort når 'Lunch and music' på
første kursdag ikke betød at vi skulle
nyte et mellommåltid til behagelige
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toner. Det var nemlig vi som skulle
stå for musikken, vi fikk alle utlevert
en saksofon. Som en av deltakerne
må jeg vel sies å være inhabil, men
med en meget pedagogisk musikklærer ble det etterhvert riktig så pent.
Til tross for lange dager, var dette
balansert fint med timer hvor det
var lagt opp til aktiv deltakelse av
kursdeltakerne. Blant annet fikk vi en
helt fantastisk innføring i enkel ultralyd for bruk i akuttmottak, som gav
inspirasjon til å bruke dette verktøyet
mer aktivt i egen arbeidshverdag.
Det er et nyttig verktøy i den tidlige
diagnostikken, til å støtte opp om
differensialdiagnoser inntil man har
tilgjengelig en mer spesialisert diagnostikk av røntgenleger. I langstrakte
Norge med ganske mange lokalsykehus uten 24-timers tilstedeværelse
av røntgenlege er dette et spesielt
nyttig supplement. At ultralyd er
blitt et verktøy for indremedisinere
generelt i Europa var noe vi alle følte.
Som jeg har skjønt av andre som
har deltatt på ESIM kurs tidligere,
var høydepunktet også denne gang

kasus-presentasjonene fra de
ulike deltakerne. Her var det mye
forskjellig, alt fra faglig utfordrende
kasuser, til dilemma knyttet til den
økte utviklingen innenfor medisin og
problemstillinger med økte muligheter for livsforlengelse. Etiske spørsmål, som resulterte i heftig e
 ngasjert
debatt. Her ble vi nok mange
minnet på om at kommunikasjon
er et viktig redskap i vårt yrke. Ikke
bare på en- og tomannshånd, men
at man ofte i sitt yrkesliv må holde
foredrag i forsamlinger av ulik størrelse. Og kanskje var det derfor at
arrangørene også hadde workshops
med fokus på hvordan man skal
formidle et budskap, hvordan klare å
holde konsentrasjonen til forsamling.
Her hadde de virkelig hentet inn
eksperthjelp, med folk fra artesc.
org. Lærerikt og veldig morsomt.

turen og etterpå ventet en fantastisk
middag, med passende drikke. Totalt
sett en uke fullpakket av masse opplevelser og inntrykk, nye vennskap
og faglig påfyll. Alt dette kan neste år
være noe for deg. Anbefaler absolutt
de som har muligheten om å søke.

Man kan vel ikke ha vært i Nederland
uten å ha vært på båttur i kanalene,
og det var heldigvis satt av en dag
til storbyen, Amsterdam. I tillegg
til en tur i kanalene, fikk vi være
ordentlige turister: Sykkeltur med
guide. Vi kom oss alle hele gjennom

Indremedisinsk vinterskole
i Levi, Finland 22-26. januar 2018

Norsk indremedisinsk forening inviterer 2 LIS
i indremedisin til en kursuke utenom det vanlige.
Den europeiske vinterskolen byr på varierte indre
medisinske temaer med topp europeiske foredragsholdere og kasuistikkbasert læring. I tillegg er det
lagt opp til sosiale aktiviteter på kveldstid, og en uke
i Lappland i Finland kan nok by på mye forskjellig
hva gjelder vinterlige aktiviteter. Kursavgift, reise og
opphold dekkes av Norsk indremedisinsk forening.

Send søknad med CV snarest til Martine M
 arcussen
martine.marcussen@gmail.com
hvis du ønsker å være med!
Les mer om kurset på hjemmesiden til European
Federation of Internal Medicine (www.efim.org/
events). Du kan også lese tidligere reisebrev i
Indremedisineren. Følg gjerne Norske Yngre Indremedisinere på facebook for å holde deg oppdatert.
På vegne av Norske yngre indremedisinere,
Martine Marcussen og Vikas Sarna
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Europeisk redaktør i
Annals of Internal Medicine
Michael Bretthauer er ansatt som European Editor i tidsskriftet Annals of Internal Medicine
og blir dermed den første europeiske redaktøren i redaktørteamet.

– Jeg gleder meg til å jobbe i en meget profesjonell,
superflink og dedikert redaksjon, med verdensledende
kollegaer, og noe av den beste forskningen man kan
finne. Som europeisk redaktør ønsker jeg god og tett
kontakt med de beste miljøene i Europa, inkludert
Norge og Skandinavia, være oppdatert på deres
forskning og samarbeide med miljøene på lengre
sikt med tanke på mulig publisering i Annals.
– Jeg ønsker også øke Annals sin betydning og rolle som
et av de ledende medisinske vitenskapelige tidsskriftene
i Europa, sier Michael Bretthauer til Dagens Medisin.

For tredje året på rad arrangerte McMaster University kurs i generell indremedisin i Krakow
11-12. mai. Og heldig som jeg var, fikk jeg dra gjennom Norsk Indremedisinsk Forening. Men
Krakow ja, tenkte jeg, har vært der en gang som 16 åring med Hvite Busser, i 6 timer en
kald februar dag, hvor det jeg husker best er overfloden av ondsinnede duer. Men denne
gang skal jeg jo på kurs, og det går vel greit. Og det gikk nokså utmerket fra start til slutt.
Kristian Hamandsen, LIS, Akershus universitetssykehus

Lisbeth Nilsen, Dagens Medisin. lisbeth.nilsen@dagensmedisin.no
Innlegget er en lett modifisert versjon fra Dagens Medisin 15/2017, og trykkes med tillatelse.

Annals of Internal Medicine regnes som det mest
prestisjetunge tidsskriftet innen indremedisin, og er blant
de fem mest anerkjente medisinske tidsskriftene i verden.

Reisebrev fra MIRCIM 2017

Michael Bretthauer er gastroenterolog, overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
og professor ved Institutt for helse og samfunn,
Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo.
Mer europeisk forskning
Bretthauer forteller at han starter i et deltids
engasjement som europeisk redaktør og vil være
én av mange redaktører i teamet. Det er første
gang tidsskriftet får en såkalt European Editor.
Det er spesielt store kliniske studier som bygger på
data fra gode og komplette helseregistre i Europa
– og særlig i Skandinavia – som har bidratt til å øke
tidsskriftets interesse for europeisk forskning, ifølge
Bretthauer, som tidligere har hatt redaktør-stillinger
i New England Journal of Medicine, i Endoscopy og
i Tidsskriftet til den norske legeforeningen.
Krevende
En stor del av redaktørjobben innebærer å vurdere
innsendte manuskripter ut fra kvalitet og relevans. UiO-
professoren tror jobben blir både spennende og krevende:
– Hvert manuskript som innsendes til Annals vurderes
først av to redaktører. Manuskriptene som går videre
derfra, diskuteres inngående på et redaksjonsmøte som
vi har én gang i uken. På hvert møte diskuteres mellom
10 og 15 manuskripter. Redaktørmøtene kan vare i
mange timer, og diskusjonene er tøffe og inngående,
og på et særdeles høyt nivå. Det blir nok krevende,
men også spennende og lærerikt, sier Bretthauer til
nettstedet til Institutt for helse og samfunn, UiO.
Annals of Internal Medicine er eid av American
College of Physicians, én av de to store amerikanske
legeforeningene. Den andre foreningen er American
Medical Association, som eier tidsskriftet JAMA.
Ved siden av redaktør-jobben i Annals, vil Bretthauer være
forskningsleder i nonprofit-selskapet Frontier Science.

Krakow var en hyggelig overraskelse allerede fra
landing. Hyggelig personale på flyplass, taxi og det
lille hotellet jeg bodde på. Og på ICE Konferansesenter
ikke minst! Proft opplegg også, hvor ting gikk etter
planen fra start til slutt, praktisk som tidsmessig. Man
fikk servert lunsj og snacks, og kaffen gikk aldri tom.
Syvende himmel for en lege fra et offentlig sykehus!
Været var herlig, byen full av lokale og turister, og en
gåtur til gamlebyen etter kursdagen var en fornøyelse.
Selve MIRCIM varte over 2 dager. Og i tillegg en dag med
forkurs, og jeg heiv meg på. Man kunne da velge mellom
forelesninger i tillegg til workshops. Forelesningene var
mer generelle om kritisk sans, forskningsvurdering og
betydningen av gode guidelines. Jeg fikk med meg et par
av de, og syns det er synd jeg ikke kunne delta på alt. Jeg
hang meg heller på en parallell workshop i Point-of-Care
Ultrasound. I løpet av 2 timer i en gruppe på 4 personer
fikk man prøve seg på volumstatusvurdering, lungeultralyd og vurdering av arteria interna jugularis. Opplegget var
både pedagogisk og hands-on, samt veldig gøy. Senere
på dagen fikk vi undervisning i EKG hos kritisk syke.
Det var litt så som så, læringsutbytte var på linje EKGmodulen i grunnkurs hjertesykdommer. Dog engasjert
foreleser og fiffige digresjoner i form av for eksempel
premature ventrikulære kontraksjoner som utløser
kronisk hoste, eventuelt dysfagi. Hvem hadde trodd?

hverdagen. Noe nytt var det jo og, som for eksempel at
Metronidazol kanskje ikke var så hot til C. difficile likevel.
Jeg møtte ingen andre nordmenn på MIRCIM. Deltagerne kom i alle aldersspenn, og jeg fikk utvekslet
erfaringer med polske LIS, en overlege i palliasjon fra
Australia, og en lege som jobbet med koordinering
av en internasjonal privat helseaktør. Vi hadde mye
likt å fortelle og en god del forskjellig. I pausene så
og hørte man deltagere fra hele verden. Det manglet
ikke på diskusjoner over kaffesiloene (jeg kalte det
for silo, for de var enorme og gikk aldri tom).

Kristian Hamandsen

3 dager i Krakow gikk fort. Følte jeg dro samme dag som
jeg kom. Det var veldig kjekt, en faglig aperitiff som gav
mersmak og litt mer giv tilbake på sengepost. Anbefales!

Påfølgende var to dager med forelesninger. De kom i
bolker à 4 forelesninger på 20 min. Bolkene var tematisk
oppdelt – hjerte, lunge, infeksjon, etc. Noen temaer nokså
konkrete, andre mer generelle. På slutten av hver bolk var
det paneldiskusjon hvor foreleserne tok i mot og svarte på
spørsmål. Foreleserne var konsise, pedagogiske og tidvis
morsomme. Trump, alternative fakta og anti-intellektualisme fikk regelmessige sleivspark rettet mot seg, og det
var grovt misbruk av memes fra Google. Veldig artig.
Som generell indremedisiner har man vært borti
det meste før. Jeg satt igjen med inntrykket av at vi
i Norge er raske med å ta til oss nye retningslinjer.
Men det var nyttige temaer på MIRCIM likevel. Som
de nye retningslinjene for KOLS behandling, som ble
presentert på en finurlig måte på kort tid. Plutselig var
de mer logiske og dermed mer brukbare i den kliniske

Michael Bretthauer
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk
anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne
(se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering:
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE:
Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått
kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres
etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med
behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra
vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos
voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres
samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til
VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør
fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen
dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er
dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5
mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste
dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med
forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering
er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan fortsette behandling med apiksaban i
forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80
år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller
eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin
(UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling,
eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved
tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban
ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks.
overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive
prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan
utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon
forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose.
Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til
langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes
minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på
generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis
minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse
eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke
er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt
nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg)
kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i
denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved
forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol,
itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke
hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad. Ingen dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre
potente hemmere av CYP3A4 og/eller P-gp. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofteeller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får
samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre
antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer
blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av
potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban.
Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og
andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i
melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal
avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi.
Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon
(inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Lever/galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning.
Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på
snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskelskjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning,
tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale:
Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning,
urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale:
Hematochezi. Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk
blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved
blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse
metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02. Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme:
Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av
blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Antitrombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser
opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved
doser ≥25 mg. Proteinbinding: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/5 med mindre bidrag fra CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2J2.
Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25%
gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1
(blister) kr 167,10. 20 stk.1 (blister) kr 302,70. 60 stk.1 (endose) kr 803,00. 168 stk.1 (blister) kr 2171,90. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 221,40. 28 stk.2 (blister) kr 406,80 . 56 stk.2 (blister) kr 752,30 . 100 stk.2 (endose) kr 1310,00. 168
stk.2 (blister) kr 2171,90. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: 1B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av
venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller
flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.
Refusjonskode:
ICPC
-20
Tromboseprofylakse ved kirurgi
K78
Atrieflimmer/flutter
K93
Lungeemboli
K94
Dyp venetrombose

Vilkår nr
136
-

ICD
-20
I26
I48
I80
I82

Tromboseprofylakse ved kirurgi
Lungeemboli
Atrieflimmer og atrieflutter
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener

Vilkår nr
136
-

Lungeemboli
Atrieflimmer og atrieflutter
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener

Vilkår nr
-

Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
2B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer slik som tidligere slag
eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av
tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.
Refusjonskode:
ICPC
K78
Atrieflimmer/flutter
K93
Lungeemboli
K94
Dyp venetrombose
Vilkår: Ingen spesifisert.

Vilkår nr
-

ICD
I26
I48
I80
I82
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MED ELIQUIS® KAN DU OPPNÅ
BEGGE DELER
Hos voksne pasienter med
ikke-valvulær AF (NVAF) med
èn eller flere risikofaktorer.
Se fullstendig ordlyd i SPC1

FÆRRE

FÆRRE SLAG/
SYSTEMISK

ALVORLIGE

EMBOLI

BLØDNINGER

vs. warfarin1,2

vs. warfarin1,2

HR = 0,79 (95% CI: 0,66-0,95), p=0,01

HR=0,69 (95% CI: 0,60-0,80), p<0,001

AR = 1,27% vs 1,60%

AR= 2,13% vs 3,09%

Referanser:
1. Eliquis preparatomtale 16.02.17, pkt, 4.1, 4.4, 4.8, 5.1. www.legemiddelverket.no
2. Granger CM, Alexander JH, McMurray et.al. Apixaban versus warfarin
in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:981-92.

Eliquis®: faktor Xa-hemmer som har vist færre slag/systemisk emboli
med færre alvorlige blødninger vs. warfarin.1,2
Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis:
- Før oppstart av Eliquis bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes.
- Skal brukes med forsiktighet av pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon og er ikke anbefalt ved alvorlig
nedsatt leverfunksjon.
- Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal Eliquis brukes med forsiktighet ved behandling av VTE og
forebygging av tilbakevendende VTE. Eliquis anbefales ikke til pasienter med kreatininclearance
< 15 ml/min eller til pasienter på dialyse.
- Eliquis er kontraindisert ved aktiv, klinisk signifikant blødning eller ved tilstand som gir økt risiko for alvorlige blødninger.
- Samtidig bruk av Eliquis og platehemmere øker risikoen for blødning. Eliquis skal ikke brukes sammen med andre
antikoagulantia, unntak er omtalt i preparatomtalen. Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter med mekaniske hjerteklaffer.
- Vanlige bivirkninger er neseblødning, kontusjon, gastrointestinale blødninger, andre blødninger, hematom og hematuri.1
Se også “Informasjon om warfarin og de direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidlene” utgitt av Helsedirektoratet
for nyttig bruks og sikkerhetsinformasjon. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-de-peroraleantikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban
HR: hazard ratio, AR: absolutt risiko1

Sist endret: 24.02.2017
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TIL VÅRE ANNONSØRER
OG STØTTESPILLERE!
Takk for at dere annonserer i Indremedisneren.
Deres bidrag er en forutsetning for at bladet
kan gis ut i nåværende form.
Deres bidrag er en forutsetning for at bladet kan gis ut i nåværende form.
Indremedisneren har med årene gjennomgått betydelige
forbedringer, både layout- og innholdsmessig.
Opplaget er nå på 3300 og vi sender 4 utgaver per år til alle
norske indremedisinere, Lis leger og sykehusbiblioteker,
Redaksjonen får mange positive tilbakemeldinger fra våre lesere
og vi registrerer også en stadig økende trafikk på nettutgaven
(indremedisineren.no). Bladet har også blitt oppfattet som interessant for
de offentlige organer Norsk Indremedisinsk Forening samarbeider med.
Vi håper på fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer!

Med vennlig hilsen redaksjonen

Stephen Hewitt (redaktør)

Ole Kristian H. Furulund

Angiotensin II-reseptorantagonister og neprilysin-hemmer.
ATC-nr.: C09DX04
TABLETTER, filmdrasjerte 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg: Hver tablett inneh.: Sakubitril-valsartan-natriumsaltkompleks tilsv. sakubitril/valsartan
24,3 mg/25,7 mg, resp. 48,6 mg/51,4 mg og 97,2 mg/102,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg: Rødt og sort
jernoksid (E 172). 49 mg/51 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).Indikasjoner: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos
voksne. Dosering: Kompleksformuleringen øker biotilgjengeligheten av valsartan. Anbefalt startdose 49 mg/51 mg 2 ganger daglig, med unntak av tilfellene beskrevet
under. Dosen bør dobles i løpet av 2 4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt),
anbefales dosejustering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon
med ACE-hemmer eller angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer
eller ARB, eller tatt lave doser av disse. Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke
initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter eller SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100 110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste
dose tas til planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes
med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger
daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat
og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i
samsvar med nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med et glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Samtidig bruk av ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter seponering av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen
sakubitril/valsartan, skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. Kjent angioødem i anamnesen ved tidligere behandling med ACEhemmer eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt
leverfunksjon, biliær cirrhose og kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: Hypotensjon: Symptomatisk hypotensjon er sett,
spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og under dosetitrering. Ved
hypotensjon anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte antihypertensiver og behandling av andre årsaker
til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, men vurder nøye risikoen for overhydrering
og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært begrenset erfaring hos pasienter
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert nyrefunksjon. Risikoen
kan økes ytterligere ved dehydrering eller samtidig bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjonen. Hyperkalemi:
Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium
anbefales, spesielt ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist.
Seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan bør vurderes ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og
igangsett nødvendig behandling og overvåkning, inntil fullstendig og vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører
tilstanden uten behandling når hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt
følsomhet for å utvikle angioødem. Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin og blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose.
Forsiktighet er påkrevd, og tett oppfølging av nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring.
B-type natriuretisk peptid (BNP): BNP er ikke egnet biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et
neprilysinsubstrat. NT proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Liten påvirkning. Forekomst av svimmelhet og
fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: Aliskiren: Kombinasjon med direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel
blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-substrater: Indikasjoner på at sakubitril hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk
eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger.
Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk av
kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler kan gi økt serumkalium og
-kreatinin. Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX 2-hemmere: Samtidig bruk av NSAID kan gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen
hos eldre, ved nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved samtidig bruk av NSAID anbefales tett oppfølging av
nyrefunksjonen ved oppstart eller endring i behandlingen. Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av
litium og ACE-hemmere eller ARB. Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om nødvendig, anbefales nøye
overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på farmakokinetikken til
kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er assosiert med
forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/minutt sammenlignet med nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved kombinasjon med sublinguale, orale eller
transdermale nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for
OATP1B1, OATP1B3, OAT1 og OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke
systemisk eksponering av LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling med slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig
administrering kan redusere Cmax og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet:
Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane
data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine,
synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon.
Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse pga. høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger for valsartan C09C A03. Egenskaper:
Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer neprilysin, og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP),
økes. NP aktiverer guanylatsyklase-reseptorer, noe som gir økt cGMP, som kan resultere i vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming,
hemming av renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og anti-hypertrofisk og anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1
(AT1)-reseptoren, og også angiotensin II-avhengig aldosteronfrigjøring. Dette hindrer vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre
til vasokonstriksjon, renal natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær vekst og proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering. Absorpsjon:
Tmax for sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 timer. Absolutt biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er hhv. 23% og 60%. Steady state nås
etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av sakubitril og valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ av sakubitril,
LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres
ikke videre i signifikant grad. Ca. 20% av valsartandosen gjenfinnes som metabolitter. Utskillelse: 52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og
dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært som LBQ657) og 86% av valsartan og dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett,
filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 723,00, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1402,90, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1402,90, Tablett,
filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4122,60, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4122,60.
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Entresto® er indisert til behandling av symptomatisk kronisk
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter1
Funn for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2
Primærendepunkt

RRR**

Redusert risiko for kardiovaskulær død
eller sykehusinnleggelse for hjertesvikt* q
Redusert risiko for sykehusinnleggelse
for hjertesvikt*
Redusert risiko for kardiovaskulær død*

q

q

ARR**

NNT**

20% 4,7% 21
21% 2,8% 35
20% 3,1% 32

Vanligste bivirkninger: hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.
Kontraindikasjon: ACE-hemmer er kontraindisert på grunn av fare for angioødem.
For fullstendig preparatomtale se Entresto® SPC.

*P<0.001

1. ENTRESTO® SPC (16.03.2017) avsnitt 4.1. 2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med.
2014;371:993-1004. 3. https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retningslinjer-for-individuellstonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017, lest 10.07.2017
** RRR=relativ risikoreduksjon, ARR= absolutt risikoreduksjon, NNT=number needed to treat

Refusjon: Individuell refusjon3
Entresto er tilgjengelig på individuell refusjon.
Hjemmel: Blåreseptforskriften § 3 første ledd bokstav a jf. § 2
Stønad innvilges til pasienter som tidligere har vært behandlet med ACE-hemmer/angiotensin II-antagonist og betablokker,
og der følgende to vilkår er oppfylt:
• NYHA-klasse II-IV
• ejeksjonsfraksjon (EF) under eller lik (≤) 35% bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi eller magnettomografi
Vilkårene skal være oppfylt under behandling med maksimalt tolererbare doser av ACE-hemmer/angiotensin
II-antagonist, betablokker og eventuelt mineralkortikoidantagonist. Vilkårene må være dokumentert i søknaden til HELFO.
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