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Kjære kolleger og venner!
AV ANDERS BJØRKHAUG. REDAKTØR, PAIDOS.

Selv om vi har kommet godt i gang med 2016, vil jeg 
ønske aller Paidos sine lesere et riktig godt nytt år! 
Med ny deltakerrekord var det kjekt å treffe svært mange 
kolleger ved pediaterdagene i Oslo. Deltakerne fikk noen 
innholdsrike dager, godt akkompagnert av blå himmel og 
blå celsiusgrader. Denne utgaven er blant annet viet til en 
gjennomgang av innholdet ved Pediaterdagene, denne gang 
ført ved pennen av undertegnende (med bidragsytere), som 
forsøkte dekke innholdet med mest mulig bredde.

Hypnoeterapi er lite brukt av barneleger. Det er nok også 
i liten grad brukt av andre som følger barn og unge, både i 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Flere av 
tilstandene som nå blir tilvist til barnepoliklinikkene er svært 
sammensatte og kan gi et betydelig funksjonstap. Uavhengig 
av diagnose er ofte funksjonstapet langvarig, med potensielt 
betydelige implikasjoner for skole/utdanning og sosialt 
liv. I denne utgaven tar Fundingsrud m.fl. utgangspunkt 
i en kasuistikk, og gir en oversiktlig presentasjon av  
hvilken plass hypnoterapi kan ha i barnemedisinsk behand- 
ling og oppfølging.

Paidos.no går for tiden igjennom et større oppussingsarbeid. 
Digitaliserte utgaver av Paidos fra nr 1 - 1999 til i dag, ligger 
på Barnelegeforeningens nettsider som pdf-filer. Nettsiden 
er søkbar, slik at artiklene kan finnes gjennom søkefunksjon, 

uten å måtte laste ned alle filene. Styret har imidlertid 
kommet frem til at tiden er inne for en forbedret nettbasert 
løsning for bladet, og arbeider i lag med utgiver DRD med 
en helt ny nettside. Vi håper og tror at dette vil være positivt 
både for lesere og forfattere, og på denne måten igjen kunne 
heve standarden ytterligere. 

En viktig årsak til at Paidos leverer, er bidragsytere i kollegiet! 
Vi ønsker å rette en stor takk til alle som vil dele nyttig 
kunnskap med. For de som sitter på en kasuistikk eller annet 
materiell de ønsker å bidra med, men ikke helt vet hvordan de 
skal gå frem, kan redaksjonen bidra med god veiledning. Ta 
kontakt! Utviklingen Paidos har tatt siste årene har også sin 
økonomiske side. Vi mener likevel at får å nå flest mulig, skal 
ikke lesere og medlemmer  belastes økonomisk i for stor grad, 
og utviklingen kunne derfor ikke foregått uten et positivt 
samarbeid med alle annonsører i bladet.

Til slutt vil jeg be alle rette et lite blikk mot annonseringen 
av Vårmøtet 2016, som i år avholdes i eksotiske Hammerfest. 
Tenk tanken i dag, meld dere på, og spre ordet i avdelingen din.

Anders Bjørkhaug

REDAKTØREN

Kjære kolleger!

LEDER

AV INGEBJØRG FAGERLI. LEDER, NORSK BARNELEGEFORENING.

Pediaterdagene
Vi har nettopp lagt bak oss Pediaterdagene i Oslo med ny 
rekorddeltagelse - over 200 deltagere medregnet alle som 
var innom. Som referatet i dette nummeret av Paidos viser, 
var det et svært godt og allsidig program. Jeg tenker hver 
gang jeg er på møte i NBF hvor nyttig det er å delta for faglig 
oppdatering. Mange av oss må fortsatt være generalister i 
vaktsammenheng. Møtene bidrar til at vi henger med faglig 
også på områder vi ikke jobber med til daglig.

I forkant av møtet hadde styret en diskusjon om hvordan 
sesjonene med frie foredrag skulle foregå. Denne gangen 
kuttet vi ned tiden til 10 minutter for hvert innlegg. Dermed 
ble det ikke parallelle  sesjoner, og alle kunne få med seg alt. 
Det var en imponerende kvalitet på innleggene og langt de 
fleste var av LIS. Juryene fikk en vanskelig oppgave med å kåre 
prisvinnere. Jeg håper mange ble inspirerte til å bidra med 
frie foredrag på Vårmøtet!

Den sosiale del av møtene er alltid viktig og ble godt 
ivaretatt. Vi hadde en hyggelig get together på tradisjonsrike 
Stortorvets gjestgiveri onsdag kveld og en fantastisk god og 
raus festmiddag på Tjuvholmen Sjømagasin.

Stor takk til OUS og Ahus for nok et vellykket møte! 

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Det har gjennom vinteren vært flere oppslag i media om bruk 
av LAR-medikamenter til gravide. Det var også tema for en 
sesjon på Perinataldagene i Bergen. Uenigheten mellom 
fagfolkene er stor, og synspunktene klart preget av ståsted. 

Stortingets helse- og omsorgskomite hadde 9. februar åpen 
høring  om regjeringens forslag til opptrappingsplan for 
Rusomsorgen. I forslaget lå det ikke inne at retningslinjene 
for gravide i LAR skulle revideres, men dette ble nesten en 
hovedsak under høringen. Både vi i NBF, Barneombudet, Den 
norske jordmorforening og RBUP Øst og Sør satte søkelyset 
på at fosteret og barnets beste ikke er ivaretatt i dagens 
retningslinjer. Føre var prinsippet må gjelde når vi i dag vet 
hvilke skadelig effekter opiater kan ha på en fosterhjerne 
under utvikling. Forhåpentlig blir nå retningslinjene endret. 
Helsedirektoratet vil nok dessverre ikke støtte at  kvinnen må 
forplikte seg til langtidsvirkende prevensjon for å få tilbud 
om LAR, slik vi mener. Helseministeren har imidlertid gått 
ut med at prevensjon skal være gratis for denne gruppen. 

Og myndighetene må i hvert fall sørge for at kvinnen får 
en balansert informasjon om mulige skadevirkninger 
av metadon og buprenorfin, og at graviditet bør unngås. 
Hovedanbefalingen til de som likevel blir gravide, må være 
å trappe ned og slutte med medikamentene i svangerskapet. 
Dette må bli et reelt alternativ med tilstrekkelig ressurser 
til å følge opp kvinnene, også de som evt. vil ha behov for 
innleggelse i institusjon for å greie og seponere opiater.

EMA
Vi fortsetter vårt engasjement for enslige mindreårige 
asylsøkere. Ellen Annexstad, tidligere styremedlem og vår 
representant i legeforeningens ”menneskerettighetsutvalg” 
har vært vår talskvinne utad. Det har også vært et konstruktivt 
samarbeid med barneradiologene og legeforeningens etiske 
råd. Kronikken ”Et medisinsk skjelett i skapet” i VG fikk 
stor oppmerksomhet og vi fikk virkelig komme til orde i 
offentligheten med argumenter mot å bruke skjelettrøntgen 
til aldersbestemmelse. Bra jobba, Ellen! Vi har nå også bedt 
sentralstyret i legeforeningen om å ta opp saken igjen.

Sammen med bl.a. Juristforeningen, Redd barna, LNU, Norsk 
sykepleierforbund, og Press  signerte vi et åpent brev til de 
parlamentariske lederne på Stortinget, med et innstendig 
krav om å avskaffe - fremfor å utvide - ordningen med 
midlertidig opphold til barn og unge alene på flukt. Det er 
bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært 
skadelig og klart ikke til barnets beste. 

Vårmøtet i Hammerfest
Lyset har nå vendt tilbake her i nord og dagene blir stadig 
lengre. I juni er det vårmøte i Hammerfest. Da er det lyst hele 
døgnet der og forhåpentligvis også midnattssol.

Programmet er snart klart, og ser spennende ut. Følg med på 
Pedweb og Facebook. Det legges opp til mulighet for å oppleve 
mer av Finnmark når selve møtet er ferdig.

Jeg gleder meg! Håper å treffe mange av dere i byen som 
huser verdens nordligste barneavdeling!

Ønsker alle en fin og  inspirerende vår!

Ingebjørg Fagerli



            Abasaglar®  Lantus®

Tilsvarende virkning2

Tilsvarende bivirkningsprofil2

Samme dosering2

Tilsvarende SPC3,4 

Samme refusjonsvilkår5

Forskjell i priser5          kr. 491,90 kr. 578,60

Enkelt å bruke og 
 enkelt å administrere  

- i en ferdigfylt KwikPen1

Abasaglar er et nytt insulin glargin til behandling av diabetes, som er biotilsvarende til Lantus. Et biotilsvarende 
legemiddel ligner et allerede godkjent biologisk legemiddel. Det er ingen klinisk relevante forskjeller i 
virkning eller bivirkningsprofil, men det vil være forskjeller i fremstillingsprosessen.6

LILLY LANSERER  ABASAGLAR®:

NORGES FØRSTE
BIOTILSVARENDE INSULIN

insulin glargin
100 enheter/ml

Bestill Abasaglar® demopenn og  
støttemateriell på abasaglar.no

INDIKASJON3

Indikasjon: Diabetes mellitus hos voksne,  
ungdom og barn ≥2 år.

REFUSJON VED TYPE 1-DIABETES 
Vilkår 180: Refusjon ytes kun til pasienter  
som ikke oppnår behandlingsmålene til tross 
for optimal behandling med middels langtids-
virkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige 
eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger 
som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel 
blodsukkerkontroll  
 

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

For type 2-diabetes kan man søke om  
individuell refusjon. Spesialistkrav:  Instituert 
av spesialist i allmennmedisin, indremedisin, 
barne-sykdommer eller av lege ved   
tilsvarende sykehusavdelinger

REFERANSER:
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KwikPen™ Prefilled Insulin Devices: A Laboratory 
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533–537
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5. www.legemidelverket.no. pr. 14.09.2015.
6. FDA. Guidance for Industry. Scientific Considerations  

in Demonstrating Biosimilarity to a Reference  
Product. April 2015.
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    Abasaglar «Lilly»
Human insulinanalog                                       
ATC-nr.: A10A E04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 enheter/ml i ferdigfylt penn: 1 ml inneh.: Insulin glargin 100 enheter, sin-
koksid, m-kresol, glyserol, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 2 år og eldre.
Dosering: Individuell. Administreres s.c. 1 gang daglig når som helst i løpet av døgnet, men til samme tids-
punkt hver dag. Styrken angis i enheter som er spesifikke for insulin glargin og er ikke det samme som IE 
eller enhetene til andre insulinanaloger. Insulin glargin kan også gis sammen med perorale antidiabetika ved 
type-2 diabetes. Omstilling fra andre insuliner til insulin glargin: Ved omstilling fra insulin med middels eller 
lang virkningstid kan det være nødvendig å endre basalinsulindose samt justere dose og tidspunkt for annen 
antidiabetisk behandling. Ved overgang fra NPH-insulin 2 ganger daglig, bør daglig dose av basalinsulin redu-
seres med 20-30 % de første ukene for å redusere risikoen for hypoglykemi om natten og tidlig om morgenen. 
Nøye metabolsk kontroll anbefales ved omstilling og i de påfølgende ukene. Med bedret metabolsk kontroll og 
påfølgende økt insulinfølsomhet kan ytterligere dosejustering bli nødvendig. Ved høy insulindose pga. antistoffer 
mot humaninsulin kan bedret insulinrespons sees med insulin glargin. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-
funksjon: Insulinbehovet vil kunne være redusert. Nedsatt nyrefunksjon: Insulinbehovet vil kunne være redusert. 
Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er vist for ungdom og barn ≥2 år. Det er ikke gjort studier hos barn <2 år. 
Eldre (≥65 år): En tiltagende forverring av nyrefunksjonen vil kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet. 
Tilberedning: Bruk kun klare, fargeløse oppløsninger med vannlignende konsistens uten synlige partikler. Frosset 
preparat skal ikke brukes. Skal ikke blandes med annet insulin. Abasaglar leveres i KwikPen ferdigfylt penn. 
Bruksanvisningen følges nøye. Administrering: Injiseres s.c. i abdomen, lår eller deltoid. Skal ikke gis i.v..  Inj-
eksjonssted skal roteres innen et injeksjonsområde.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til behandling av diabetisk ketoacidose. Ved utilstrekkelig glukosekon-
troll, eller ved tendens til hyper- eller hypoglykemiske episoder, må pasientens oppfølgning av det foreskrevne 
behandlingsopplegget, injeksjonssted og korrekt injeksjonsteknikk, samt alle andre relevante faktorer vurderes 
før dosejustering overveies. Særlig varsomhet hos pasienter der hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning 
og der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Overføring til ny insulintype eller nytt insulinmerke krever 
grundig medisinsk oppfølging. Forandring i styrke, merke, type, opprinnelse og/eller produksjonsmetode kan føre 
til behov for dosejustering. Den lange virketiden av s.c. insulin glargin kan forsinke bedringen etter hypoglykemi. 
Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer. 
Hvis denne kombinasjonen brukes, bør pasienten observeres mht. symptomer på hjertesvikt, vektøkning og 
ødem, og pioglitazon seponeres ved forverring.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevanteinteraksjoner, se A10A E04 Lege-
midler som kan gi økt risiko for hypoglykemi: Perorale antidiabetika, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluok-
setin, MAO-hemmere, pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater, somatostatinanaloger og sulfonamidantibiotika. 
Legemidler som kan redusere den blodsukkersenkende virkningen: Kortikosteroider, danazol, diazoksid, diureti-
ka, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener, fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika, tyreo-
ideahormoner, atypiske antipsykotika samt proteasehemmere. Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol 
kan enten potensere eller svekke insulinets blodsukkersenkende virkning. Pentamidin kan gi hypoglykemi som 
i noen tilfeller etterfølges av hyperglykemi. Under påvirkning av sympatolytiske legemidler, f.eks. betablokkere, 
klonidin, guanetidin og reserpin, kan tegnene på adrenerg motregulering svekkes eller utebli. N
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Eli Lilly Norge A.S.  
Grenseveien 99, 0663 Oslo
Tlf: +47 22 88 18 00 Faks: +47 22 88 18 50  www.lilly.no

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bruk kan vurderes under graviditet. Nøye glukosekontroll er viktig. 
Insulinbehovet kan falle i første trimester og stiger normalt igjen i andre og tredje trimester. Umiddelbart etter 
fødselen faller insulinbehovet raskt. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Metabolske effekter hos diende 
barn er ikke forventet. Det kan være nødvendig å justere insulindose og diett. Fertilitet: Dyrestudier indikerer ikke 
direkte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Endokrine: Hypoglykemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Lipodystrofi, som 
oftest lipohypertrofi (ved gjentatt injeksjon på samme sted). Reaksjoner på injeksjonsstedet (rødme, smerte, kløe, 
utslett, hevelse eller inflammasjon) går vanligvis over i løpet av et par dager/uker. Erfaring indikerer at pasienter 
<18 år har høyere frekvens av reaksjoner og smerte på injeksjonsstedet enn pasienter > 18 år. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipoatrofi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergi. Straksallergiske 
reaksjoner (hudreaksjoner, angioødem, bronkospasme, hypotensjon, sjokk), kan være livstruende. Antistoffdan-
nelse, som kan nødvendiggjøre justering av insulindosen. Øye: Nedsatt syn, retinopati. En markert endring i 
blodglukosekontrollen kan gi forbigående synssvekkelse pga. midlertidig endring i linsens turgiditet og bryt-
ningsindeks. Intensivert insulinbehandling med plutselig bedring i blodsukkerkontroll kan gi temporær forverring 
av diabetesretinopati. Natriumretensjon og ødem, spesielt ved intensivert insulinbehandling etter tidligere dårlig 
metabolsk kontroll. Svært sjeldne (<1/10 000): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrel-
se. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.
Behandling: Milde tilfeller: Oralt inntak av karbohydrater. Ev. justering av dose, matinntak eller fysisk aktivitet. 
Alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse: Glukagon i.m./s.c. eller konsentrert glukose 
i.v. Fortsatt karbohydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig fordi hypoglykemi kan opptre på nytt etter 
tilsynelatende klinisk bedring. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10A.
Egenskaper: Klassifisering: Insulinanalog, langtidsvirkende. Biotilsvarende legemiddel. Virkningsmekanisme: 
Blodsukkersenkende ved å stimulere perifert glukoseopptak, særlig i skjelettmuskulatur og fettvev, og hem-
ming av glukoseproduksjonen i lever. Hemmer lipolyse i fettceller, hemmer proteolyse og øker proteinsyntesen. 
Absorpsjon: Langsom og forlenget sammenlignet med humant NPH-insulin. Foreligger oppløst ved lav pH. Den 
sure oppløsningen nøytraliseres etter s.c. injeksjon, og det dannes mikroutfellinger som kontinuerlig frigjør små 
mengder insulin glargin. Dette gir en jevn, flat og forutsigbar konsentrasjons-/tidsprofil med forlenget virk-
ningstid. Steady state etter 2-4 dager. Halveringstid: sammenlignbar med humaninsulin ved administrering i.v. 
Metabolisme: Raskt etter s.c. injeksjon til 2 aktive metabolitter, hvorav den ene er hovedsubstans i plasma og gir 
trolig i hovedsak effekten. Eksponeringen øker med gitt dose.

Oppbevaring og holdbarhet: Før bruk: Oppbevares i kjøleskap (2  °C  –  8  °C) i ytteremballasjen. Skal ikke 
fryses.  Etter anbrudd: Inntil 28 dager i romtemperatur (<30°C).  Ikke i kjøleskap. 
 
Abasaglar, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke  Pakning Varenr Pris (kr)1 R.gr.2 Refusjon3

100  
enheter/ml

5 × 3 ml (ferdigfylt 
penn,  KwikPen)

197480 491,90 C A10AE04_1

Pris per: 18.01.2016    
Basert på SPC godkjent av SLV:  21.05.2015

Styret i Norsk barnelegeforening lyser med dette ut to stipender til 
prosjekter i utviklingsland hvor medlemmer av NBF er involvert.
1. Det settes av inntil 2 x 20 000 kroner hvert år i 5 år fra og med 2014 til stipend/støtte til inntil to prosjekter i 

utviklingsland hvor medlemmer av NBF er aktivt involvert.
2. Kun medlemmer i NBF kan søke om stipendet/støtten.
3. Midlene utlyses hvert år på NBFs hjemmesider i mars med tre ukers søknadsfrist og utbetales innen utgangen av 

juni måned samme år.
4. Søknaden rettes til styret og må som et minimum inneholde en beskrivelse av det prosjektet det søkes om støtte 

til samt et budsjett.
5. Styret avgjør hvem/hvilket prosjekt som skal få stipendet/støtten.
6. Aktuelle prosjekter som kan støttes er:

• Innkjøp av mindre utstyr til lokal helsetjeneste i et u-land hvor et medlem av NBF arbeider
• Reisestøtte til medlem av NBF som skal arbeide i en periode på over 3 måneder i et utviklingsland
• Reisestipend til en person fra et utviklingsland som vil oppholde seg en kortere periode i Norge som ledd i sin 

faglige utvikling innenfor området barnemedisin.
7. Hvert enkelt medlem/prosjekt kan bare motta støtte en gang i løpet av femårs perioden.

Frist for søknader i 2016 er 13. april 2016. 
Søknaden sendes Norsk barnelegeforenings økonomiansvarlig på epost kasserer@barnelegeforeningen.no

Stipend/støtte til prosjekter 
i utviklingsland 
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AV HANS PETTER FUNDINGSRUD, KLINIKKOVERLEGE BARNE- OG 
UNGDOMSKLINIKKEN, UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 
BÅRD FOSSLI JENSEN, PH.D., SPESIALIST I BARNESYKDOMMER, OVERLEGE V/
CATOSENTERET OG INSTRUKTØR I MEDISINSK KOMMUNIKASJON, SOMSAGT AS. 
HARALD HURUM, SEKSJONSOVERLEGE BARNE- OG UNGDOMSSENTERET, 
SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Hypnoterapi 
i norsk  
pediatri  

HYPNOTERAPI

Han forteller først om problemets natur, at han bruker bleier 
og at han nesten aldri klarer å holde seg tørr i sin egen seng. 
Han har aldri forsøkt å ligge over hos kamerater, men han 
har vært på speidertur hvor han har erfart at han holder seg 
tørr når han ligger i sovepose. Han benytter da bleier som 
sikkerhet. Pasienten gjennomgår en psyko-edukativ del 
hvor sammenhengen mellom hjerne og blære forklares vha. 
tegning. Han inviteres til å tenke over hvem som er sjefen 
over hjernen og blæren. Deretter forklares pasienten de 
ulike elementene i selv-hypnosen. Induksjonen skjer med 
imaginært spann med sand i den ene hånden og imaginære 
ballonger festet til håndleddet på den andre armen. I transe 
hever de imaginære ballongene den ene armen og det 
imaginære spannet med sand senker den andre armen. Et 
interessant fenomen som oppstår under induksjonen, er at 
han skifter hånd mellom spann og ballong. Hans forklaring 
på det under avslutningen er at han kom til å tenke på at 
hånden som holdt spannet er den han bærer skolesekken 
sin med. Han pleier vanligvis å skifte hånd fordi sekken er 
tung. Min fortolkning av denne informasjonen er at han 
«var på skoleveien» under induksjonen. I transe benytter 
jeg den informasjonen han har delt med meg gjennom sin 
sykehistorie slik at han visualiserer at hjernen og blæren 
snakker sammen og at han våkner om morgenen og er tørr. 
Konsultasjonen tas opp på hans iPhone som han har med 
hjem for å øve til neste gang.

2. time 
Han kommer til ny konsultasjon 1 mnd. senere. Han har vært 
tørr i 3 uker med bleie og i 1 uke uten bleie. Han oppfatter 
at situasjonen er blitt mye bedre. Han har brukt selv-

instruksjonen spilt inn på hans mobil hver kveld. En bieffekt 
er at han har benyttet selv-instruksjonen i forbindelse med 
en badmintonkamp. Som regel strever han med ”serven”. 
Med bruk av selv-hypnosen på hans mobil før kampen, har 
han aldri ”servet” bedre. Han er opprømt. Jeg berømmer 
ham for hans kreativitet. Jeg spør ham hvor lang tid han tror 
det kommer til å gå før han sover borte hos kameraten sin? 
Han sier at han tror det kommer til å bli på Nyttårsaften.Vi 
induserer ny transe. Under suggesjonen introduseres den 
”imaginære” soveposen (han har aldri tisset seg ut i sovepose 
på speiderturer). Når seansen er over, forteller han at han 
kunne ”kjenne” soveposen berøre armene hans. Suggesjonen 
spilles inn på bånd på hans mobil. Han blir bedt om å 
gratulerer seg selv for den gode jobben han gjør.

3. time 
Han ligger nå i egen seng uten blei og er tørr. Han bruker 
selv-instruksjonen hver kveld. Han tisser seg ut enkelte 
netter hvis han drikker mye og seint. Det ble ikke til at 
han skulle overnatte hos kameraten på Nyttårsaften. Han 
opplever seg selv som tørr mesteparten av tiden. Han har 
laget et treningsopplegg hvor han overnatter på en sofa på 
broren sitt rom. Da bruker han bleie og er tørr. Grunnen 
til dette opplegget er at det er den mest sannsynlige 
overnattingsformen hos kameraten når den tid kommer. Han 
vil være forberedt og han vil øve. Han skal på to speiderturer i 
mars hvor han vil sove i sovepose uten bleie. Foreslår for seg 
selv en mellomløsning hvor han skal sove over hos en tante 
(hvor han er trygg) i en annen by uten bleie for å ta neste steg 
før speiderturene. Han er optimist og tror det kommer til å 
gå bra. Samtalen kommer også inn på seksualitet ved denne 

Et klinisk eksempel
En gutt på 15 år med primær enurese som har vært til 
behandling i spesialisthelsetjenesten siden 8 års alder. 
Han har forsøkt alarmmatte, vasopressin - analog og kiro- 
praktikk fra 2006 uten varig effekt. Han har også hatt 
hjelp av uroterapeut, men var ikke i kontakt med 
spesialisthelsetjenesten mellom 2008 – 2014. Han er nå 
forespeilet hypnoterapi for sine plager.

Han er nr. 1 av 3 søsken med en yngre bror som også har 
vært plaget med enurese, men som nå er blitt tørr. Mor var 
plaget med enurese som barn, likeledes morfar, en tante på 
morssiden og et søskenbarn som var plaget med nattenurese 
opp i tenårene. For øvrig er familien frisk. Gutten er speider 
og spiller badminton .

1. time 
Han er blitt forespeilet av kollega å lære seg selv-hypnose. 
I første møte deltar også mor hvor hypnose blir forklart og 
hvorfor han gis dette tilbudet. Mor forlater så rommet. 

Han er opprømt. Jeg berømmer ham for 
hans kreativitet. Jeg spør ham hvor lang 
tid han tror det kommer til å gå før han 

sover borte hos kameraten sin? 
Han sier at han tror det kommer til å  

bli på Nyttårsaften.

DEFINISJONER

Transe: forandret bevissthet med fokusert 
blikk, nedsatt motorisk aktivitet, redusert 
perifer oppmerksomhet, - barnet eier transen.

Induksjon: teknikker som har som formål 
å hjelpe barnet inn i transe.

Suggesjon: forslag til nye måter å forstå 
og forholde seg til egne symptomer og 
plager; tenkemåter som foreslås av kliniker 
under transen.

Selv – instruksjon:  
«alle hypnose er selv – hypnose»

(Kilde: Sugarman & Wester: Therapeutic  hypno-
sis with children and adolescents, 2014)

– enklere (og artigere)  
   enn du tror!

Jenter i Transe. Foto: David Seaburn.



nr. 34  (1) 2016    1110    nr. 34 (1) 2016

forsikring om at det ikke finnes noen organisk grunnlag 
for plagene, er det tilbudet vi kan gi. Konsekvensen av en 
slik tilnærming er at mange barn og unge ender opp med 
diagnoser som er resultat av repeterende undersøkelser 
og besøk på våre barneavdelinger som bidrar til at slike 
tilstander kronifiseres utilsiktet. Så lenge vi som fagfolk leter 
etter en organisk årsak, vil pasientene og deres pårørende følge 
etter oss. 

I løpet av de siste tiårene har longitudinelle og tverrsnitts-
studier vist at funksjonelle kroppslige plager (FKP) både hos 
barn og unge har høy komorbiditet med angst og depresjon. 
Studier viser også at FKP viser høy prediktiv verdi mht. 
negativ mental og fysisk helse senere i livet (3). Det har vært 
en økning av smertetilstander/utmattelses- og stressrelaterte 
fenomener hos barn og unge uten påviselig medisinsk 
forklaring er økende og 21 % av norske barn og ungdommer 8 
-18 år rapporterer vedvarende kronisk smerte (4).

Ved en gjennomgang av hoveddiagnosene på Barne- 
poliklinikken, BUA, UNN våren 2014 faller ca. 20 % 
under kategorien ”funksjonelle lidelser” (residiverende 
magesmerter, muskel – skjelett smerter og hodepine). 
I internasjonale studier varierer omfanget av pasienter på 

pediatriske poliklinikker med behov for tjenester fra psykisk 
helsevern fra 20-50 % (5). I et doktorgradsarbeid fra Århus 
beskrives prevalensen av FKP hos barn og ungdom til å ligge 
mellom 10-30 % (3). 

Hypnoterapi er et verktøy som fasiliterer den kliniske 
kommunikasjon. I pediatrien læres klinisk kommunikasjon 
i stor grad gjennom mester-svenn relasjonen. Yngre leger 
lærer av eldre og mer erfarne, uten at det er tradisjon for 
å trene systematisk på samtalen som verktøy. Vår klinisk 
erfaring er at det som vektlegges i samtale med barn, 
ungdom og deres foreldre, er den enkelte sykdomstilstand 
(etiologi og patogenese) og ikke at måten dette formidles på, 
kan bidra til å skape bedring. Informasjon om sykdommen 
utgjør hovedbestanddelen i meningsutvekslingen. Vi er 
overbevist om at mange av våre kollegaer benytter transe – 
situasjoner og et terapeutisk språk i sin legegjerning, men 
på en lite systematisk måte. Videre får refleksjoner omkring 
den pediatriske konsultasjonen liten plass. Det skilles i liten 
grad mellom konsultasjonens innhold og kontekst (hvem 
snakker med hvem og i hvilken rekkefølge; hvor plasseres 
stolene i rommet; hvem opplever, hvem beskriver og hvem 
fortolker). Vi har i fagfeltet liten tradisjon for at eldre leger 
sitter inne i polikliniske konsultasjoner sammen med 
utdanningskandidatene og at vi som erfarne leger i liten grad 
utgjør korrektiv for hverandre i pasientkommunikasjonen. 
Fra USA rapporterer 71-92 % av utdanningsprogrammer 
for leger i fagfeltene indremedisin, pediatri og obstetrikk at 
opplæringen i psykososialt arbeid og mental helse er minimal 
eller sub-optimal (6). Vi vet at når det gjelder ferdigheter i 
medisinsk kommunikasjon så har sykehusleger, barneleger 
inkludert, et stort potensiale for forbedring også i Norge (7). 

Utdanning i hypnoterapi.
Forfatterne gjennomgikk høsten 2014 og vinteren 2015 
utdanning i hypnoterapi for barn og ungdom i regi av RBUP 
Sør-Øst i Nydalen. Utdanningen var tverrfaglig hvor både 
psykologer og leger (allmennleger, leger fra barne- og 
ungdomspsykiatrien og pediatere) samt 1 tannlege deltok. 
Utdanningen bestod av 4 ukentlige samlinger av to dager, 16 
veiledningstimer i gruppe på eget klinisk arbeid og skriftlig 
oppgaver som beskrev to pasientforløp. De beste lærekreftene 

konsultasjonen. Vi snakker om å tisse seg ut og hvordan det er 
å ha et slikt symptom i forhold til å tenke seg å ha en kjæreste. 
Jeg tenker da på hans enurese både som en stressor og at slike 
symptomet også kan ha en funksjon, f. eks. ved at den kan 
bidra til at han entrer ungdomslivet i et tempo som passer 
hans emosjonelle utvikling.

4. time 
Han har overnattet hos sin tante uten bleie og det har gått bra. 
Han har i tillegg sovet over hos to kamerater med hell. I tillegg 
har speiderturene i sovepose gått fint. Vi gjør en ny hypnotisk 
induksjon, denne gang ved at han med fiksert blikk på 
hånden, og med en mynt på håndbaken langsomt, pronerer 
denne inntil den faller ned på gulvet. Idet dette skjer, lukker 
han øynene. Under avspenning understrekes og omtales 
den fine fremgangen. Seansen spilles inn på mobil. Han 
mobiliserer seg lett inn i transe. Han kan fortelle at når han 
ligger over hos kameratene og hører på selv-instruksjonene 
med øretelefoner, sier han bare at han hører på musikk! På 
mitt spørsmål om han synes det er nødvendig å komme til 
meg ytterligere, sier han at han for sikkerhets skyld ønsker å 
komme en gang til før sommeren. Jeg ber ham om ”å skynde 
seg langsomt” med å bli helt bra og forklarer ham rasjonale 
for en slik formulering. For hurtig bedring, kan av og til 
føre til tilbakefall med den skuffelsen det medfører. Jeg ber 

ham gratulere seg selv for den flotte jobben han for tiden 
gjennomfører.

5. time (oppfølgingstime 4 mnd. etter avsluttet behandling)
Han bruker ikke lenger selv-hypnosen og har overnattet hos 
kamerat og tante med hell. Han har fått seg kjæreste og skal 
begynne på videregående skole hvor han skal bo på internat 
i uka. Han er klar til å bevege seg videre i livet uten enuresen 
som følgesvenn.

En ultrakort innføring i historien.
Hypnosens moderne historie både for barn og voksne 
stammer fra en rik medisinsk historie fra det 18. århundre 
hvor navn som Franz Anton Mesmer (1734-1815), James Braid 
(1795-1860) og Jean-Martin Charcot (1835-1893) figurerer. 
Interessen for hypnose dabbet imidlertid av ved inngangen 
av det 19. århundre, men fikk en renessanse mot slutten av 
1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet hvor bl.a. psykiater 
Milton Erickson beskrev bruk av hypnose i klinisk arbeid 
med barn og unge. Etableringen av The American Society of 
Clinical Hypnosis med sin første president, barnelegen Franz 
Baumann bidro til at fagfeltet tok et langt sprang framover 
gjennom 1960-tallet. The Stanford Children’s Hypnotic 
Scale, primært utviklet for forskningsformål og betraktet 
som normen for å vurderer barn og unges tilbøyelighet til å 
la seg hypnotisere, så dagens lys i 1979. Tiåret var preget av 
stor aktivitet mht. publisering av klinisk arbeid og forskning 
(enuresis, encoprese, hodepine og onkologiske pediatriske 
pasienter). I 1981 ble den første læreboken, Hypnosis and 
hypnotherapy with Children, publisert av hun som beskrives 
som «the mother of pediatric clinical hypnosis», barnelegen 
av norsk slekt, Karen Olness (1). Boka er skrevet sammen 
med en annen størrelse innen feltet, Daniel P. Kohen. Den 
fjerde utgaven ble publisert så sent som i 2011. I 2015 så 2. 
utgaven av læreboken til Laurence Sugarman & William 
Wester: Therapeutic Hypnosis with Children and Adolescents 
dagens lys, en rik tilvekst til faglitteraturen på feltet (2). I 
Norge har Professor Emeritus Inger Helene Vanvik vært 
en foregangskvinne i å forvalte denne tradisjonen siden 
1970-tallet, etterfulgt av Professor Trond H. Diseth, begge 
barne- og ungdomspsykiatere ved Barneklinikken, Oslo 
Universitetssykehus. Karen Olness ble tidlig invitert til Norge 
og flere norske barneleger har vært på kurs med henne. 
Imidlertid har hypnoterapi som behandlingsmodalitet aldri 
fått fotfeste i det barnemedisinske fagmiljøet.

Hvorfor hypnoterapi for barneleger?
Det manglende engasjementet blant norske barneleger har 
vekket vår nysgjerrighet. Mange tilstander (residiverende 
magesmerter, irritabel tarm, migrene, nattenurese, 
angst og depresjon, søvnvansker, uforklarte lammelser, 
uforklarte smerter, o.l.) med store funksjonstap mangler 
behandlingstilbud utover «standard medisinsk tilnærming» 
hvor utredning og avklaring av somatisk sykdom og Faksimile fra a-magasinet.

Hypnotic gaze. Foto: Hans Petter Fundingsrud.

HYPNOTERAPI

Jeg ber ham gratulere seg 
selv for den flotte jobben han for 

tiden gjennomfører.  

Så lenge vi som fagfolk leter etter en 
organisk årsak, vil pasientene og 
deres pårørende følge etter oss.
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fra Norge og USA stod for undervisningen. Nestor i norsk 
barne- og ungdomspsykiatri, Professor Emeritus Inger Helen 
Vandvik, var kursleder. Hun har ledet utdanningen siden 
oppstarten i 2007. Fra og med årets kull ledes utdanningen 
av overlege dr. med. Helene Helgeland og psykologspesialist 
Maren Lindheim, begge fra Barneklinikken, Seksjon 
for Alvorlig Psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Oslo 
Universitetssykehus. Det er et mål at flere leger deltar på 
denne utdanningen. 

Det som har fascinert oss ved den hypnoterapeutiske 
tilnærmingen er fokus på salutogenese  (det friske) framfor 
patogenese (det syke), på egenmestring (all hypnose er selv-
hypnose), på bruk av et terapeutisk språk, tilnærmingens 
effektivitet og kreativitet og bruk av våre ressurser. 

I våre møter med barn ser vi altfor ofte at barna er blitt 
passive mottagere av de voksnes omsorg, der foreldrene, 
og etter hvert legene og sykepleierne, har tatt over ansvaret 
for at barnet skal både sitte stille, ta medisiner, bli frisk 
og føle seg bedre. Et vanlig tegn på dette er det relativt 
vanlige «vet-ikke» fenomenet, der barn svarer «vet-ikke», i 
påvente av at foreldrene skal svare på omtrent hvert eneste 
spørsmål. Dette til tross for at vi vet at barn konstant har 
både tanker og meninger om alt som foregår rundt dem. 
Behandlingen går lettere og bedre når vi klarer å mobilisere 
barnas ressurser, gi dem følelsen av å få til noe. Veien inn 
hit er å la barna kjenne at de har iboende evner som kan 
bidra til at de føler seg bedre. Når de kjenner at de blir tatt på 
alvor, er det enklere for dem, bevisst eller ubevisst, å innse at 
de kan bidra til at de skal bli bedre. Hvis det har vært kamp 
om medisinen og halvparten er spyttet ut, er det kanskje 
ikke så rart barnet fortsatt føler seg dårlig? Viktigere er at 
de også føler de har mye av æren når bedring inntrer. «Det 
var ikke bare mamma og pappa eller legen som fikset meg 
med en pille, diett, operasjon eller annet. Jeg gjorde det 
selv, de andre bare hjalp til». Å innta en slik posisjon, kan 
være en utfordring for mange leger. Den mest fantastiske 
kirurgi kan bli utført. Det er likevel etter inngrepet at det 
spennende arbeidet starter, når kroppens organer gror, 

danner nye nervebaner og nye blodårer. Vi er kun hjelpere  
og assistenter i kroppens fantastiske arbeide med å hele seg 
selv. Dess klarere vi formidler dette til barna, dess bedre vil de 
håndtere situasjonen, sykdommen eller skaden.

For å gi barn denne opplevelsen i en travel klinisk hverdag er 
hypnoterapi den beste fremgangsmåten artikkelforfatterne 
har vært borte i. Straks man vet å anvende disse teknikkene, 
får det innvirkning på en rekke kliniske utfordringer. Et 
relevant område for anvendelse av hypnose ved norske 
barneavdelinger, er behandling og håndtering av smerter 
i forbindelse med undersøkelser som blodprøvetaking, 
innleggelse av venefloner og spinalpunksjon. Den gang 
vi var nye i faget lærte vi å tilnærme oss slike situasjoner 
med et betydelig element av skriking, holding, lokking og 
luring – gjerne med et mer eller mindre vellykket innslag av 
distraksjon med bamser og såpebobler. Vi opplever for tiden 
å bidra på en mer nyttig måte når vi lærer barnet å mestre 
situasjonen, enten ved bruk av selv-hypnose – alene eller som 
supplement til mer konvensjonell smertelindring som EMLA-
krem.

Vi anbefaler og oppfordrer andre barneleger og leger under 
utdanning i barne- og ungdomsmedisin til å gjennomføre 
utdanningen og skolere seg i hypnoterapi. Vi tør love deg mer 
effektive konsultasjoner og at gleden over å være pediater blir 
enda sterkere. Vi har definitivt erfart at det aldri er for sent å 
lære noe nyttig!
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Avdelingsoverlegemøtet
Ved avdelingsoverlegemøtet samles ledere fra landets 
barneavdelinger. Møtet holdes tradisjonelt sett parallelt 
med forkursene. 17 av de 19 barneavdelingene i landet var 
i år representert ved avdelingsoverlegemøtet. Flere av de 
større avdelingene var representert ved to eller flere. Dette 
viser at møteforumet er viktig, og høyt prioritert blant 
barneavdelingene i landet. Styret setter agenda for møtet, 
og møteforumet er en viktig diskusjonsarena. Hovedemner 
ved dagens møte var sosialpediatri, enslige mindreårige 
asylsøkere og Barnehelseatlaset. 

I oppdragsdokument til RHF 2015 er det et mål å opprette 
kombinerte sosialpediater-stillinger med arbeidssted 
både i Statens Barnehus, og skal avsettes ressurser til 
sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelinger som ikke har 
Statens barnehus i sitt opptaksområde. I en spørsmålsrunde 
per e-post til avdelingsoverlegene kom det frem følgende 
resultat: de fleste barneavdelinger har et integrert opplegg 
for sosialpediatri som en del av den daglige driften. Anslått 
tidsbruk er ½ til 1 stilling.  OUS er eneste barneavdelingen 
som har en sosialpediatrisk seksjon. 6 barneavdelinger har et 
sosialpediatrisk team.

 
Det er bred enighet i avdelingsoverlegeforumet om at 
medisinsk undersøkelse av overgrepsutsatte barn bør være 
et spesialisthelseansvar, og krever spesiell kompetanse. Det 
er ønskelig med fast ansatt barnelege til å gjøre medisinske 
undersøkelser på Barnehusene, finansiert av HOD.

Både praktiske, etiske og juridiske dilemma utvikler seg i 
kjølvannet av flere enslige mindreårige asylsøkende i Norge. 
Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez fra Helsedirektoratet 
presenterte lovverk og svarte på spørsmål fra kollegiet. 
Asylsøkere har i utgangspunktet samme rett som 
befolkningen for øvrig til helsetjenester, barn har også rett på 
omsorgstjenester fra kommunen. Barn uten lovlig opphold 
har rett til helsehjelp, men ikke rett til fastlege, dekning av 
helsekostnader og ventelistegaranti. 

Norsk barnehelseatlas ble presentert første gang i september 
2015. Flere har stilt spørsmål om hva vi skal bruke disse 
opplysningene til, og noen har allerede tatt affære. 
Ytterpunktene fikk ved avdelingsoverlegemøtet presentere 
sine teorier og tanker om veien videre. 

 Pediaterdagene 2016 Ahus/OUS 
Oslo Universitetssykehus og Ahus har trolig en hemmelig oppskrift når de skal tiltrekke 
seg ivrige barneleger til fagmøter. Ved Pediaterdagene 2016 ble gamle rekorder satt 
ettertrykkelig til side, når de omtrent 200 påmeldte strømmet til hovedstaden for et 
spennende 3-dagers arrangement. 

AV ANDERS BJØRKHAUG. REDAKTØR, PAIDOS. FOTO: ANDERS BJØRKHAUG 
BIDRAGSYTERE: KARI HOLTE, ALF MEBERG OG KJETIL STØRDAL

PEDIATERDAGENE 2016
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Positive eller negative registereffekter? Hva er riktig nivå 
for forbruk av helsetjenester? Vi mangler kunnskap om 
dosering av helsetjenester og må ikke bruke helseatlaset til 
å kutte i ressurser, men som et verktøy for å forsøke å forstå 
eksisterende praksis. Det er plan om nytt barnehelseatlas om 
3-4 år. 

Referat fra avdelingsoverlegemøtet ligger på Barnelege- 
foreningens nettsider.

Faglig program
Pediaterdagene i Oslo har i år som tidligere stort sett et 
fullspekket program med god bredde, men en rød tråd. 
Før offisiell åpning ved Oslo-ordfører Marianne Borgen 
torsdag morgen, var det duket for forkurs (parallelt med 
avdelingsoverlegemøtet) og interessegruppemøter. Forkurs 
med simuleringstrening på nyfødte og større barn ble holdt 
ved simsenteret på Ullevål. Norsk Barnelegeforening i 
samarbeid med Nettverk for Legemidler til Barn arrangerte 
et åpent kurs, GRIP (Global Research in Pediatrics), som 
vi får høre mer om i fra Nettverket i dette om fra Paidos. 
Interessegruppene (totalt 8) var samlet ut over ettermiddagen 
ved Rikshospitalets ulike lokaliteter.

Barns rett til helse
Høytidelig åpning ble gjennomført torsdag morgen ved 
Ola Didrik Saugstad i organisasjonskomiteen, i lag med de 
respektive klinikksjefer. Alle fremmøtte deltakere satt med 
en blodfersk papirutgave av Akuttveilederen i hendene mens 

Osloordfører Marianne Borgen holdt en tindrende tale om 
barnas rett til helse, og takket og roste barnelegene for at 
de setter tydelig fokus på barnas rett til helsehjelp. Hennes 
bekymring knyttes i disse dager sterkest opp mot enslige 
mindreårige asylsøkende. Men i en periode med kaldt og 
”stillestående” vær, plages Oslo av ”smog” mer en sinne. 
Luftkvaliteten gjør at lungesyke må holde seg innendørs. 
”Hvilken frihet skal vi prioritere? Skal vi prioritere de som 
ønsker frihet til å kunne kjøre til jobben, eller barns rett til 
leik i frihet, også de som lider av hjerte- og lungelidelser? 
Dette må vi begynne å snakke høyt om”.

”Hvordan kan vi omgå de etiske  utfordringene med 
forskning på barn? Og hvordan kan vi balansere mellom å 
minimere risiko og sikre gode fordeler med slik forskning?” 
John D. Lantos fra Childrens Mercy Bioethics Centre Kansas 
City, Missouri, USA, tok oss inn i en entusiastisk rundreise 
i pediatrisk forskningshistories etiske utfordringer og 
kontroverser. Er forskere ”addicts” som drives av en trang til 

Blodfersk Akuttveileder på Pediaterdagene. En svært hyggelig 
overraskelse!

Åpning ved Oslo ordfører Marianne Borgen.

UNGDOMSRÅDET

beste må gjelde. Diskusjonen spant videre inn i paneldebatt.  
- Er hensynet til barnets beste altfor individspesifikt? Vil det i 
særlig grad gå ut over individet som del av familie?

- og skal dette igjen være avhengig av foreldres ressursevne? 
Dersom foreldre ikke evner å ta vare på barnets beste blir vel 
dette myndighetenes ansvar?

Jurister og klinikere diskuterte bredt i et ”blandet kor” 
tolkninger av rettighetsprinsippene med svært ulike 
meninger, før en etterlengtet pause separerte debattantene 
fra en ny bolk om de epigenetiske forutsetninger for barnas 
rett til helse.

Epigenetikk og forutsetninger for god helse
For kan man ved å kartlegge genomet si noe om 
hvordan en har hatt det fysisk og emosjonelt som barn? 
Methyleringsmønsteret sier noen om celledifferensiering og 
bestemmer hvilken funksjon cellen skal ha. Likevel er dette 
mønsteret også påvirket av ytre faktorer, og slik sett kan en 
ved å kartlegge genomet si noen om i hvilken grad denne 
cellen er påvirket av ytre faktorer, forteller Moshe Szyf fra 
Montreal, Canada. Kjemiske, biosferiske og sosiale faktorer 
påvirker signalkjeder og påvirker slik sett phenotypen 
gjennom et livsforløp. Hvordan kan vi i fremtiden forstå 
slik biomekanikk på en rasjonell og enkel måte, og kan vi 
påvirke slik methylering/demethylering i en ønsket måte 
for å modifisere genetikk i behandlingsøyemed? Det faglige 
programmet ble avsluttet før lunsj med en overføring av 

å forske uavhengig av konsekvenser for pasienten? Hva er 
farligere? Udokumentert forskjell i praksis innen diagnostikk 
og behandling eller randomiserte og kontrollerte studier 
som gir oss evidens for det vi skal utføre? Og hvor lett er det å 
gjennomføre dette?

Etter dette tok Barneombud, Anne Lindboe, opp tråden 
fra Osloordfører Borgen. FNs Barnekonvensjon er 
Barneombudets viktigste verktøy i arbeidet med å passe 
på at barns rettigheter ivaretas av norske myndigheter. 
Barneombudet arbeider for familiesentret nyfødtomsorg, 
bedre omsorg for barn i asylmottak, sikre juridiske rettigheter 
og medisinske undersøkelser for overgrepsutsatte barn og 
til sist sikre at kvinner som får LAR-behandling ikke skader 
sine ufødte barn. Barneombudet jobber aktivt inn mot 
helsepolitikerne og er profilert i media. Barnelegene er blant 
hennes viktigste samarbeidspartnere i ombudets arbeid i 
disse sakene.

Hvordan forstår juristene FNs barnekonvensjon artikkel 
24 barns rett til helsehjelp? Ivar Stokketveit er jurist for 
UNICEF og gir oss sitt inntrykk av helsemyndigheter og 
helsepersonells praksis. Hvordan skal vi forstå barns rett 
til helsehjelp, og hvilke implikasjoner har dette for oss 
klinikere i vårt virke? For eksempel praktiseringen av ulike 
forhåndsdefinerte utfall av barnets evne til liv og helse ut fra 
diagnoser er prinsipielt stridende med alle disse punktene 
i art 24. Eksempelvis syndromtilstander og prematuritet. 
Alle barn må vurderes individuelt, og hensynet til barets 

Svært iøyenfallende bilder og videoer presentert av dr. Suomi, som fikk 
oss til å dra litt på smilebåndet. Her imitasjonsforsøk på aper.

Er forskere ”addicts” som 
drives av en trang til å forske 
uavhengig av konsekvenser 

for pasienten?
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biomekaniske teorier i nevrovitenskapelig praksis på aper 
ved Stephen Suomi, fra USA. Igjennom ulike bilder og 
videoer får en et innblikk i hvordan samvær med foreldre 
og imitasjon skaper gode sosiale relasjoner. Spørsmålet 
er hvilke implikasjoner kan dette ha for utvikling av nye 
epigenetiske mønstre?

En interaktiv sesjon
Avslutningsdagen hadde temaer familiesentret nyfødtomsorg 
og ernæring til premature. Der var prominente gjester til å 
holde forelesninger i de tidlige morgentimer. Prominente 
gjester som Jim Padbury fra Rhode Island, USA, og Johannes 
van Goudoever fra Amsterdam startet dagen med spennende 
forelesninger om dette temaet. Det andre trekkplasteret 
denne morgenen var en ny tilnærming til akuttmedisinsk 
undervisning: "Behandling av kritisk sykt barn – en interaktiv 
sesjon". Teamet som hadde satt sammen denne sesjonen 
var Mia Myrhe, barnelege ved Ullevål, Hans Julius Heimdal, 
anestesilege ved prehospitalt senter, Ullevål og Terje Seelberg, 
barnelege ved sykehuset Østfold. Der var en grundig 
gjennomgang av mottak, vurdering, stabilisering, transport 
og videre intensivmedisinsk behandling, basert ut fra to ulike 
case. Målsetningen må alltid være å gjennomføre transport 

med bevart fysiologi. Men transporten er destabiliserende 
i seg selv, og sannsynligheten for uønskede hendelser øker 
i takt med at tiden går. En må tenke på alle eventualiteter.  
Tidspress! Studier fra Nederland viser at de fleste feil oppstår 
ved "overlevering av stafettpinnen". Kommunikasjon er 
et nøkkelord igjennom hele forløpet. Den interaktive 
sesjonen var alle spent på. Etter noe plunder fikk en logget 
på Kahoot! En nettbasert quiz app, der de som er rask både i 
fingrene og i hodet, får høyeste poengsum. Kahoot! ble i 
barnemøtesammenheng først tatt fram under vårmøtet i 
Skien, men nå var quiz'en nesten som en eksamen for å teste 
egentlig hvor mye en hadde fått med seg av alle "take home 
messages" fra intensivundervisningen. U.t. gir helst ikke ut 
eget Kahoot! kallenavn...

Vårmøtet ble avsluttet med en sesjon i nevrologi med 
hovedfokus på epilepsi, samt en oppdatering på det som 
pågår innen forskningsaktivitet ved OUS og Ahus. Enkelte 
måtte avslutte vårmøtet noe tidligere grunnet ugunstige 
flyruter til grisgrendte strøk, men det ovenstående skulle gi 
et klart bilde av en stor faglig bredde under pediaterdagene 
2016, med både store nasjonale og internasjonale navn, som 
sikret dybden innen de enkelte emnene.

Pediatrisk septett spiller opp!!

Sosialt program
Barnelegekollegiet samlet seg til en Get Togeather 
ved Stortorvets Gjestgiveri onsdag kveld etter 
interessegruppemøtene. Etter en lett og god Tapasmeny 
fikk vi minglet og knyttet flere bånd til kjente og nye 
bekjente kolleger. Selve festmiddagen torsdag, ble holdt 
i de flotte lokalene ved Tjuvholmen Sjømagasin. OUS 
sitt eget pediatriske sekstett spilte riktig gladjazz med 
egenkomponerte låter til kjente melodier. Bredden i 
musikkegenren må ellers kunne sammenliknes med 
bredden i det faglige innholdet under Pediaterdagene her. 
Vinnere av vitenskapelige og frie foredrag ble hedret under 
festmiddagen, før festen vandret videre langs Aker Brygge.

Frie foredrag
Beste frie vitenskapelige foredrag 
Prisen for beste frie foredrag i klassen for vitenskapelige 
arbeider ved Perinataldagene 2016 ble tildelt medisiner- 
og forskerlinjestudent Morten Kvello, Oslo for arbeidet 
”Perkutan endoskopisk gastrostomi med T-anker hos barn.” 
Studien avslørte en uventet høy komplikasjonsfrekvens ved 
prosedyren med konsekvenser for anvendelsen av denne. 
Bedømmelseskomiteen la vekt på nyhets- og nytteverdi, bruk 

PEDIATERDAGENE 2016

OUS’ egen Pediatriske 
Sekstett (eller var det septett?)  
Det var mørkt, det var lydhørt 
og det var groovy. Jeg glemte rent 
å telle…

av gode vitenskapelige metoder og relevante konklusjoner 
trukket av resultatene. God presentasjon og gode svar på 
spørsmål fra tilhørerne ble også vektlagt. Det var totalt syv 
meget gode foredrag i klassen for vitenskapelige arbeider 
og bedømmelseskomiteen hadde ikke noen lett jobb med å 
velge vinneren blant disse. Komiteen bestod av Ingrid Torsvik, 
Bergen, Eirin Esaiassen, Tromsø og Alf Melberg, Tønsberg. 

Beste kliniske presentasjon 
Alle sju innsendte frie foredrag med klinisk presentasjon 
holdt høy kvalitet. Kasuistikkene var interessante og lærerike, 
og var preget av sjeldne og til dels alvorlige tilstander. I 
stor grad evnet de som presenterte å framheve de viktigste 
punktene, uten unødig detaljering. Presentasjoner med god 
og nøktern bruk av visuelle virkemidler og begrenset tekst på 
hvert bilde skilte seg positivt ut.  

Det som skilte vinneren fra de øvrige var at presentasjonen 
ble gitt på en overbevisende måte henvendt mot tilhørerne. 
At innhold og bilder også holdt høyt nivå, gjorde at 
presentasjonen «Alveoler kapillær dysplasi» av Jacob Holter 
Grundt fikk prisen for beste foredrag. 
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TWEETS

Barneforeningen 
på twitter

Sammen jobber vi for en smartere pasientjournal.

(15477) artell.no          Foto: Bård Ek

Sammen om 

(fra venstre): 
Anca Heyd, Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp  
Arne Sæter, Lege i spesialisering i øyesyk    dommer  
Tomas Alme, Lege/ Medisinsk direktør  
Hege Tho Stokstad, Lege i spesialisering i nyresykdommer 

Magne Rekdal, Lege   
Hilde Hollås, Spesialist i indremedisin og blodsykdommer  
Realf Ording Helgesen, Allmennlege

LEGENE I DIPS:

Liten video med tips og triks for tilreisende 
til NBF vårmøte 2016 i Hammerfest  
- vi gleder oss! 
http://fb.me/26SXJoiVd

Barnelegeforeningen
@pedweb

Nye nettsider for ungdom på OUS - bra 
@Oslounivsykehus 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/
aktuelt_/nyheter_/Sider/Nye-nettsider-for-
ungdom-p%C3%A5-OUS.aspx …

Ny retningslinje for utredning 
og behandling av cøliaki hos 
barn på @helsebibliotek! 
Utarbeidet ut fra europeiske... 
http://fb.me/7H0fqPBN7 

Barnelegeforeningen
@pedweb

Barnelegeforeningen
@pedweb

Vannkopper hos barn med kreft: Nytt kapittel 
i @pedweb's Generell veileder i pediatri  
http://ow.ly/Yd3jn  #kreft #pediatri 
http://fb.me/26SXJoiVd

Helsebiblioteket.no
@helsebibliotek

Hvem bør utnevnes til 
æresmedlem av NBF i 2016? 
Forslag til kandidater innen 
29. feb til...  
http://fb.me/4X109jc22 

Barnelegeforeningen
@pedweb

Klar beskjed på høring fra 
#Jordmorforeningen,  
@Barneombudet og  
@pedweb: Kvinner i LAR må 
bruke prevensjon. 

Barneombudet
@barneombudet

https://twitter.com/ForskerFab
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Aktuelt fra Nettverket
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider for at 
legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig 
grad basert på dokumentert kunnskap. Selv om målsetningen bruker begrepet barn, 
ser Nettverket det også som minst like viktig at målsetningen også gjelder ungdom!  

NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER TIL BARN

GRIP Roadshow
Onsdag 20. januar ble GRIP Roadshow arrangert i tilknytning 
til Pediaterdagene. De som forventet å se blodtrimmete farts-
fantomer og monstertrucks ble nok skuffet, men like fullt ble 
det en innholdsrik dag. GRIP står for Global Research in Pa-
ediatrics og er et EU finansiert prosjekt (1). Målet for GRIP er 
tredelt: a) Stimulere til økt klinisk forskning på barn, b) jobbe 
for utvikling av nye medisiner og sørge for at disse blir tilgjen-
gelig og c) spre kunnskap knyttet til legemidler og barn.  Vel 
70 deltagere, for det meste barneleger, men også farmasøyter 
og farmakologer, fikk gjennom dagen reflektere over pro-
blemstillinger knyttet til barn og farmakologi.  Det ble mange 
interessante diskusjoner som viste at bruk av legemidler til 
barn i stor grad styres av klinisk erfaring og ikke nødvendig-
vis av forskningsresultater. Artikkelen til Håvard Skjerven 
som omhandler Racemisk Adreanalin og akutt bronkiolitt er 
et godt eksempel på hvordan klinisk praksis kan utvikle seg 
forskjellig i ulike land og at kliniske studier er nødvendig for å 
fastslå om dagens praksis er optimal (2).

Dagen ble ledet av Kalle Hoppu (3) og Evelyne Jacqz-Aigrain 
(4). Begge er professor i pediatrisk klinisk farmakologi og 
jobber i henholdsvis Helsinki og Paris. Kalle Hoppu har lenge 
jobbet for at barn ikke skal være «therapeutic orphans» og 
var involvert da EU i 2007 innførte pediatriforordningen som 
skal sikre barn tilgang til trygge og dokumenterte legemidler, 
på lik linje med voksne. Forordningen inneholder både krav 
og insitamenter for å sikre et bedre behandlingstilbud til 
barn. Samtidig som legemiddelfirmaene pålegges krav om 
studier på barn, utløser gjennomføring av slike studier en 6 
måneders forlenget patenttid. Det er et stort paradoks at man 
enda ikke har kunnet implementere Pediatriforordningen i 
Norge. For å få gjennomført kliniske legemiddelstudier har 
Kalle Hoppu og kolleger i Finland skapt FinPedMed som er en 
infrastruktur som skal gjøre det enklere å gjennomføre lege-
middelstudier på barn (5). I Norge har man valgt å styrke de 
kliniske forskningspostene som skal fasilitere gjennomføring  

 
av legemiddelstudier slik at det blir enklere for klinikerne. 
Først ut var Haukeland Universitetssykehus som opprettet 
Kliniske Forskningspost for barn i 2007. I 2012 ble NorPed-
Med opprettet som et nettverk mellom norske forskningspos-
ter som kunne gjennomføre legemiddelstudier blant barn (6). 
Arbeidet har båret frukter og i de siste årene har det vært en 
jevn økning i legemiddelutprøvinger blant barn i Norge. Som 
en naturlig forlengelse av FinPedMed og NorPedMed ble Nor-
dicPedMed opprettet i 2014. 

Farmakokinetikk og dynamikk
Gjennom dagen ble man tatt inn i en verden av farmakoki-
netikk og dynamikk og hvordan dette endres fra nyfødt til 
voksen. Det ble vist eksempler på at man ikke bare kan ta 
utgangspunkt i vekt eller overflate og ekstrapolere doser fra 
voksen til barn. Samtidig har man ofte ikke noe valg, noe 
som ofte fører til at man må gjøre kvalifiserte gjetninger. En 
må da ta stilling til flere faktorer, blant annet absorpsjon, 
totalt kroppsvann, eliminasjon i nyrer og lever samt effekt 
i målorgan. I en travel klinisk hverdag er det vanskelig å 
kunne gjennomføre et slikt resonnement. Heldigvis er slik 
informasjon samlet i Barnelegeforeningens Akutt og Generell 
veiledere (7,8), BNF-C og Up To Date. Det siste oppslagsverket 
er amerikansk og her kan man oppleve at doser oppgis i andre 
enheter enn det vi benytter i Norge. Dette er uheldig og kan 
føre til feildosering. Forskning har vist at nettopp feilaktig 
dose er den vanligste feilmedisinering i den pediatriske popu-
lasjonen.

Ved alvorlig sykdom
Ved alvorlig sykdom med påvirkning av nyrer, lever, mage/
tarm eller hjerte vil en kunne få en endring i absorpsjon og 
eliminasjon av et legemiddel. Det er dermed viktig å vite 
hvordan legemiddelet metaboliseres og elimineres når man 
skal tilpasse dosen. Informasjon om dette finner man blant 
annet i BNF-C.

LEGEMIDLER TIL BARN
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Forskning på legemidler til barn
Når legemiddelindustrien forsker frem nye legemidler blir 
det ofte tatt utgangspunkt i svært mange ulike stoff som 
screenes for mulige effekter. Dette gjøres vanligvis først i 
cellemodeller og senere i dyrestudier. Deretter følger Fase 1 
studier som innebærer klinisk testing på friske voksne. Her 
blir farmakokinetikk og sikkerhet vurdert. Om legemiddelet 
er designet for en sykdom som også forekommer blant barn, 
vil man på dette tidspunktet lage en Paediatric Investigation 
Plan, en såkalt PIP. Man kan deretter gå videre med Fase 2 
studier der farmakokinetikk og dynamikk undersøkes hos 
barn med sykdommen. I alle legemiddelstudier følges strenge 
etiske regler, men hos barn blir dette ekstra viktig ettersom de 
ikke er kompetente til å gi sitt eget samtykke.

Legemiddelinformasjon
BNF-C er et britisk oppslagsverks som omhandler alle lege-
midler som benyttes hos barn, også bruk uten eller utenfor or-
dinær myndighetsgodkjenning. Slik bruk er som kjent svært 
vanlig hos barn, og et slikt oppslagsverk blir derfor tilsvaren-
de viktig. Bruken av BNF-C har de siste årene gått markert opp 
og det ble i 2014 registrert ca. 30.000 søk. Det har vist seg at 
oppslagsverket ikke bare benyttes av barneleger, men også av 
sykepleiere og farmasøyter. Fra 2016 har prisen på BNF-C gått 
markert opp, men etter forhandlinger har man sikret at hel-
seforetak med barneavdeling fortsatt vil få tilgang. Hva som 
skjer i 2017 er usikkert, men Barnelegeforeningen vil sammen 
med Nettverket jobbe for at trygg informasjon om legemidler 
til barn fortsatt skal være tilgjengelig.

Medicines for Children 
Network, Norway

Fra 2016 har prisen på BNF-C 
gått markert opp, men etter  

forhandlinger har man sikret at  
helseforetak med barneavdeling  

fortsatt vil få tilgang.    
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MINNEORD

Eirik 13.01.2016 
AV SVERRE O. LIE. FOTO: PRIVAT

Det er med stor ydmykhet jeg står her for å hilse deg og takke 
deg fra alle barnelegene i Norge, fra tilgrensende miljøer, 
fra Barneklinikken, fra Universitetet,  og fra alle dine mange 
tusen takknemlige barnepasienter og deres familier – og fra 
meg selv

Eirik  kom til Barneklinikken i l971 og ble der i langt over 
tredve år. I de siste 17 årene var vi sammen i ledelsen av Barne- 
klinikken, der jeg opplevde ham som dyktig, lojal og pålitelig 
medarbeider og god venn.  Eirik var en stor personlighet med 
masse utstråling.  Han kunne takle de vanskeligste situasjo-
ner med sin ro – sitt diplomati og sin karisma.  Han var  var 
genuint glad i mennesker, og en sann optimist. Jeg tror aldri 
jeg hørte Eirik si et vondt ord om andre – selv om det kanskje 
kunne være ganske så berettiget. Han brukte humor for alt 
hva det er verdt.  Uttrykket «hel  ved» er ganske slitt – men for 
Eirik er det bare en fulltreffer

Alle disse gode egenskaper sammen med faglig dyktighet 
gjorde Eirik til en stor lege. Han favnet over det meste – fra 
hverdagspediatri  til de tyngste pasientgruppene.  Han var 
suverent den medisinske leder da organtransplantasjon ble 
en realitet i Norge, slik at 25-30 barn med dødelig organsvikt 

nå kan få livet tilbake etter transplantasjon av et friskt organ.  
Barn med nyresvikt som hadde kort tid igjen å leve ble en 
hovedsak for Eirik, og han ble den store pioner i dette. Det 
er tung medisin med svære utfordringer for barnet, familien 
og for helsetjenesten.Han ble et eksempel for oss alle: Faglig  
dyktig og med en omsorg som aldri sviktet for barnet og   
familien rundt.

Så må det også nevnes at ikke bare hans pasienter, men også 
kolleger og medisinske studenter fikk nyte godt av Eiriks 
dyktighet og  gode egenskaper. Han var leder i Barnelege-
foreningen 1980-83, prodekanus ved Det medisinske fakultet 
1990-93, styreleder for Institutt for blødere i mange år og 
leder for komite for forskningsetikk i vår region.

Eirik var et stort menneske, og vil gå inn i historien som en 
søyle i norsk pediatri, som fikk utrettet utrolig mye!

Jeg lyser fred over hans minne

Minneord Eirik Monn

Han var suverent den medisinske 
leder da organtransplantasjon ble en 

realitet i Norge, slik at 25-30 barn 
med dødelig organsvikt nå kan få 

livet tilbake etter transplantasjon av 
et friskt organ.

Elidel® – steroidfri krem til behandling 
av atopisk eksem
• Elidel brukes til behandling av mild eller moderat

atopisk eksem hos voksne og barn1

• Elidel gir effektiv symptomlindring på sensitive
hudområder som ansikt og hals 2

• Elidel har en rask klølindrende effekt 3

• Elidel gir ikke hudatrofi 4

Meda AS | Postboks 194 | N-1371 Asker | telefon +47 66 75 33 00 | www.meda.no | www.hudguide.no

Enkel å bruke

C  Elidel Meda
Antiinflammatorisk middel. ATC-nr.: D11A H02
KREM 10 mg/g: 1 g inneh.: Pimecrolimus 10 mg, triglyserider av middels kjedelengde, oleylalkohol, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, mono- og diglyserider, natriumcetostearylsulfat, benzylalkohol, sitronsyre (vannfri),
natriumhydroksid, renset vann. Indikasjoner: Behandling av pasienter i aldersgruppen 2 år med mild eller moderat atopisk eksem når behandling med topikale kortikosteroider er frarådet eller ikke er mulig, f.eks. ved intoleranse
overfor topikale kortikosteroider, manglende effekt av topikale kortikosteroider eller ved bruk i ansikt og på hals hvor forlenget intermitterende behandling med topikale kortikosteroider kan være uegnet. Dosering: Bør initieres av
lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av atopisk eksem. Kan brukes til korttidsbehandling av tegn og symptomer på atopisk eksem og til intermitterende langtidsbruk for å forebygge oppblussing. Voksne og barn 
>2 år: Påføres i et tynt lag på affiserte hudområder 2 ganger daglig. Kan brukes over hele kroppen, unntatt på slimhinner. Behandlingen skal starte ved første tegn og symptomer på atopisk eksem for å forhindre oppblussing, og
skal avsluttes når tegn og symptomer forsvinner. Bør brukes så kort tid som mulig ved sykdomsoppblussing. Behandlingen bør være intermitterende, kortvarig og ikke kontinuerlig. Påsmøres kun områder som er affisert av atopisk
eksem. Dersom bedring ikke sees etter 6 uker, eller ved forverret sykdom, bør behandlingen seponeres. Diagnosen atopisk eksem bør revurderes, og andre behandlingsalternativer vurderes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for
innholdsstoffene eller andre makrolaktamer. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt eller samtidig med behandlinger som kan føre til immunsuppresjon. Bør ikke påsmøres potensielt maligne
eller premaligne hudlesjoner. Bør ikke appliseres på områder med akutte virale hudinfeksjoner (herpes simplex, vannkopper). Kliniske infeksjoner på behandlingsstedet bør være leget før behandling. Behandling kan være forbundet
med økt risiko for viral herpes simplex eller eczema herpeticum, samt bakteriell impetigo. Ved forekomst av herpes simplex hudinfeksjon, bør behandling med pimecrolimus på infeksjonsstedet seponeres inntil virusinfeksjonen er
behandlet. Milde og forbigående reaksjoner på applikasjonsstedet kan forekomme. Dersom reaksjonene blir alvorlige, bør nytte og risiko ved behandlingen revurderes. Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Tørk nøye av eller skyll
med vann dersom kremen kommer i kontakt med øyne/slimhinner. Overdreven eksponering av huden i form av ultrafiolett lys, inkl. solarium eller behandling med PUVA, UVA eller UVB bør unngås. Fuktighetskremer kan påføres
umiddelbart etter applisering av pimecrolimus. Bør ikke brukes som okklusjonsbehandling. Bør ikke brukes av pasienter med Nethertons syndrom eller generelt erythroderma. Preparatet inneholder cetylalkohol, stearylalkohol og
propylenglykol som kan forårsake lokale hudreaksjoner/hudirritasjon. Langvarig systemisk eksponering med intens immunsuppresjon etter systemisk administrering av kalsineurinhemmere kan gi økt risiko for lymfomer og hudkreft/
maligne hudsykdommer hos transplanterte pasienter. Hos pasienter med kraftig betent og/eller ødelagt hud kan den systemiske konsentrasjonen være høyere. Pasienter som utvikler forstørrelse av lymfeknutene bør få undersøkt
årsakssammenhengen og følges opp for å sikre at tilstanden går over. Preparatet bør seponeres i fravær av en klar årsakssammenheng eller i nærvær av en akutt, smittsom mononukleose (kyssesyke). Interaksjoner: For utfyllende
informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D11A H02. Grunnet minimal absorpsjon er interaksjoner mellom pimecrolimus og systemisk administrerte legemidler lite sannsynlig. Det anbefales at pasienter med
utstrakt atopisk eksem vaksineres i behandlingsfrie intervaller. Påsmøring av Elidel på vaksinasjonssteder så lenge lokale reaksjoner pågår er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Sjeldne tilfeller av flushing, rødme, brennende
følelse, kløe eller hevelse er observert kort tid etter alkoholinntak hos pasienter som har brukt pimecrolimuskrem. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Minimal absorpsjon. Pga. manglende erfaring, bør pimecrolimus likevel
ikke benyttes ved graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet bør utvises. For å unngå at barnet får et utilsiktet oralt inntak, bør ikke preparatet appliseres på brystene. Bivirkninger: Reaksjoner på applika-
sjonsstedet er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad og kortvarige. Svært vanlige ( 1/10): Øvrige: Brennende følelse på applikasjonsstedet. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hud: Hudinfeksjoner (follikulitt). Øvrige: Reaksjoner på
applikasjonsstedet som irritasjon, kløe, erytem. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Hud: Furunkel, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, eczema herpeticum, hudpapillomer, forverret tilstand. Infeksiøse: Molluscum contagiosum.
Øvrige: Reaksjoner på applikasjonsstedet som utslett, smerte, parestesier, deskvamasjon, tørrhet, ødem. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner (f.eks. utslett, urticaria, angioødem), misfarging av huden
(f.eks. hypopigmentering, hyperpigmentering). Stoffskifte/ernæring: Alkoholintoleranse (rødme, utslett, brennende følelse, kløe eller hevelser kort tid etter alkoholinntak). Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Anafylak-
tiske reaksjoner inkl. alvorlige former. Tilfeller av kreft/maligne sykdommer, inkl. kutane og andre typer lymfomer samt hudkreft, har vært rapportert etter markedsføring. Tilfeller av lymfeknutesvulst er rapportert etter markedsføring
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Dr. Benjamin Spock ble født i 1903 i New Haven, Connecticut. I sin tid var han en kontroversiell 
barnelege. Han var også en galleonsfigur og en målbevisst motstander av Vietnam krigen 
på 60 tallet i USA. Den 1,93 meter høye mannen, kjent som "Big Ben", var ikke lett å overse 
når han marsjerte i første rad, noen ganger side om side med Martin Luther King. 
Den uformelle, humoristiske barnelegen og fredsaktivisten ble invitert til å snakke i 
talkshows, protesterte utenfor Det Hvite Hus, hvor han tidligere hadde vært gjest ved flere 
anledninger, ga intervjuer i populære magasiner, og snakket ved universiteter over hele 
landet. Som barnelege var han en moralsk autoritet og for millioner av amerikanere var han 
en referanse for barneomsorg.

BENJAMIN McLANE SPOCK (1903-1998) 
- den kontroversielle rebellen
AV STEFAN KUTZSCHE OG HILDEGUNN KUTZSCHE. CENTRE FOR EDUCATION OG CLINICAL SKILLS AND SIMULATION CENTRE, INTERNATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY, KUALA LUMPUR, MALAYSIA

HISTORIER I PEDIATRIEN

Han var eldst av 6 barn til ekteparet Benjamin Ives og Mildred 
Louise Spock født Stoughton. Navnet Spock tyder på Hol-
landsk avstamning.  Faren arbeidet som jurist for New Haven 
jernbaneselskap. Benjamin Spock giftet seg med Jane Cheney 
i 1927. Paret fikk to sønner. I 1976 skilte han seg og giftet seg 
pånytt med den 40 år yngre Mary Morgan.

Benjamin studert litteratur og historie ved Phillips Akademi 
og Yale Universitetet. Han studerte medisin ved Yale School of 
Medicine i to år før han flyttet over til Columbia University´s 
College of Physicians and Surgeons. I 1929 tok han medisinsk 
embetseksamen. Deretter studerte han psykoanalyse ved New 
York Psychoanalytic Institute og utviklet en omsorgsmodell 
for barn som brøt med konvensjonell disiplin-rettet oppdra-
gelse. Fra 1933 til 1943 arbeidet han i en privat praksis i New 
York City og underviste i barnesykdommer ved Cornell Uni-
versity. Han tilbrakte to år som psykiater i USA Naval Reserve 
Medical Corps og avsluttet i 1946 som løytnant.

I 1951, etter fire års undervisnings i psykiatri ved University of 
Minnesota, fikk Spock stilling som professor i barnenevrologi 
og habilitering ved University of Pittsburgh. Fire år senere be-
gynte han å undervise ved Case Western Reserve University. I 
nesten 30 år skrev han en fast spalte for Ladies Home Journal 
og senere for Redbook. 

Spock vokste selv opp i en tid der streng oppdragelse var god 
oppdragelse. Spocks foreldre var tilhengere av den harde 
barneoppdragelsen. En av straffene på denne tiden var å sette 
barn i et mørkt rom og la dem sitte der til de hadde lært sin 
lekse. Frem til 1936 kunne skolen gi elever en formell fysisk 
avstraffelse. På 1950- og 60 tallet var det ansett som viktig at 

foreldrene ikke skjemte bort barn og heller ikke spedbarn. 
Autoriteten var plassert hos far, og hans autoritetsutøvelse var 
legitim, anerkjent og forventet. 

I det 20. århundre utfordret Spock barneoppdragelsens orto-
dokse regler og bannlyste den autoritære barneoppdragelsen 
og oppfordret foreldre til å vise barn kjærlighet og forståelse. 
Hans grunnleggende argument var at foreldrene skal stole på 
seg selv fordi de vet best hva deres barn trenger. Mange nye 
foreldre fant dette betryggende. 

I 1946 publiserte han bestselgeren ”Baby and Child Care”. 
Hensikten med boken var å bryte med rigid praksis i pediatri, 
spesielt i spedbarnsernæring . Boken ble oversatt til 49 språk 
og 50 millioner eksemplarer ble solgt. Hans ideer påvirket 
flere foreldre generasjoner til å vise kjærlighet og respekt til 
sine barn. I de senere utgavene av boken la han til kapitler 
om  enslige forsørgere og skilsmissebarn. Boken var ikke 
forskningsbasert men informasjonen bygget på foreldrenes 
erfaring som han samlet og skrev ned. Han ble kritisert for 
sine anekdoter og mangel på forskningsbasert kunnskap. 
Hvordan ble denne boken likevel en stor suksess? Den var så 
radikal og så forskjellig fra eksisterede barneoppdragelsesbø-
ker og brosjyrer. Trenden var at foreldre ønsket å gå bort fra 
streng disiplinært oppdragelse og vise kjærlighet til sine barn. 
Og denne boken gjorde dette mulig. Senere ble Spock kritisert 
for at hans liberale råd til foreldre førte til at en ny bortskjemt 
og konsumorientert generasjon vokste frem. 

I bøkene sine ga dr. Spock foreldrene råd om barneomsorg 
som på den tiden ble ansett som kontroversiell. For eksempel 
rådet han foreldrene til å ta opp barn når de gråt. Den rådende 

oppfatningen var at å ta opp barn som gråt bare ville lære dem 
å gråte mer for å bli tatt opp. Han mente også at det var feil 
å mate spedbarn utfra en et fastsatt tidsskjema og gikk også 
imot oppfatningen at det å vise småbarn for mye kjærlighet 
ville gjøre dem svake og uforberedt til å klare seg som voksne. 
Tvert imot oppfordret han foreldre til å vise kjærlighet og støt-
te sine barn.

Ikke alle rådene hans var like gode. I 1958 utgaven av Baby 
and Child Care anbefalte han at spedbarn bør ligge på magen 
i stedet for på ryggen. Han begrunnet dette med at spedbarn 
kunne kveles av sitt eget oppkast. Anbefalingen var ikke vi-
tenskapelig basert, men baserte seg på hans egne ideer. 

Først da krybbedødsepidemien kulminerte på slutten av 1980 
tallet forsto man at mageleie øker risikoen for krybbedød. 
Solide epidemiologiske studier hadde vist en økt risiko for 
krybbedød for babyer som sov i mageleie. Gilbert et al. anslo 
at mellom 1950 og begynnelsen av 1990 skyldtes ca. 60 000 
barnedødsfall verden over skadelige helseråd. Til tross for dis-
se vitenskapelige bevis unlot dr. Spock å fjerne anbefalingen 
om mageleie i nye utgaver av boken. På grunn av dette tapte 
han mye av sin troverdighet i det medisinske fagmiljøet.

Dr. Spock var en svært aktiv person som påtok seg et sosialt 
ansvar. Han var politisk aktiv og forklarte sitt engasjement 
med at "det er ikke nok å oppdra barn slik at de kan være glade 
og trygge, vi må gi dem en trygg verden, og dette er grunnen 
til at jeg har utvidet min horisont." I 1960 samarbeidet Spock 
med Jacqueline Kennedy som en del av John F. Kennedy’s kam-
panje til presidentvalget. Spock var kjent for å være aktivist og 
motstander av Vietnam krigen. Hans andre kone støttet han i 

Det er ikke nok å oppdra barn slik  
at de kan være glade og trygge,  
vi må gi dem en trygg verden,  

og  dette er grunnen til at jeg har  
utvidet min horisont.
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det politiske arbeide og begge ble arrestert ved flere anlednin-
ger for ”sivil ulydighet”.  Spock var selv presidentkanditat for 
Peoples Party i 1972 og fikk mer enn 75,000 stemmer. 

Hele livet likte Spock seg best på vannet. Mens han var stu-
dent ved universitetet i Yale var han medlem i en roklubb der 
hans team vant olympisk gull i Paris i 1924. Spock bodde med 
sin kone i nesten 20 år på båt. Først på en 35-ft seilbåt med 
navnet ”Carapace” i Tortola, British Virgin Islands og senere 
tilbrakte de somrene på seilbåten ”Turtle” i Maine. 

Spock slet med overvekt og dårlig helse, noe som førte til 
nedsatt mobilitet. Hans andre kone, Mary Morgan, introdu-
serte han for massasje, yoga, og makrobiotisk diet samt med-
itasjon. Dette halp han til å gå betydelig ned i vekt og oppnå 
bedre helse. Han trente og ble fysisk sterkere og i en alder av 
84 år vant han tredje plass i en rokonkuranse på 2.5 timer over 
Sir Francis Drake Channel mellom Tortola and Norman Øya, 
en distanse på fire mil. Benjamin Spock døde 10 år senere i 
sitt hjem i La Jolla, California.  

I sin tid tok Dr Spock et samfunnsansvar både medisink faglig 
og politisk. Han var en bredt utdannet og velmenende barne-
lege, men da forskningsresultatene viste sammenheng mel-

lom mageleie og krybbedød valgte han å ikke implementere 
ny kunnskap i bokens nye opplag . I ettertid ser vi at det har 
hatt alvorlige konsekvenser. Først etter hans død ble anbefa-
lingen fjernet fra boken. 

Av Dr. Spocks historie kan vi lære at når forskning viser at 
rådene praksis er feil , må endringer umiddelbart iverksettes. 
Her har alle et ansvar for å påse at dette blir gjennomført.
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Bøker skrevet av Benjamin Spock
• Baby and Child Care (1946, med revisjoner, 9. utgave, 2012)
• A Baby's First Year (1954)
• Feeding Your Baby and Child (1955)
• Dr. Spock Talks With Mothers (1961)
• Problems of Parents (1962)
• Caring for Your Disabled Child (1965)
• Dr. Spock on Vietnam (1968)
• Decent and Indecent (1970)
• A Teenager's Guide to Life and Love (1970)
• Raising Children in a Difficult Time (1974)
• Spock on Parenting (1988)
• Spock on Spock: a Memoir of Growing Up With the Century 

(1989)
• A Better World for Our Children (1994) 
• Dr. Spock's the School Years: The Emotional and Social 

Development of Children (utgave 2001)
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Veileder i akuttpediatri

BOKOMTALE
OMTALER DOKTORGRADER

Philosophiae doctor (PhD) 
Paidos og Norsk barnelegeforening gratulerer

Doktor Ane-Kristine 
Finråtene  ved det 
medisinske fakultet, NTNU, 
forsvarte onsdag 18. 
november sin avhandling for 
graden PhD. (philosophiae 
doctor): Assessment of 
growth, nutritional status, 
and bone health in children 
with cerebral palsy
 
http://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/
event/958433bc-902d-3dca-8110-
36d33445d349

Doktor Toril Fjørtoft  ved 
det medisinske fakultet, 
NTNU, forsvarte torsdag 4. 
februar sin avhandling for 
graden PhD. (philosophiae 
doctor): Early motor reper-
toire and long-term motor, 
cognitive and adaptive 
function in infants at risk for 
neurological impairment

http://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/
event/56afa871-a590-339f-9e2f-daf-
7b0acd6d3

Doktor Ingrid Kvestad  
ved Universitetet i Bergen 
forsvarte tirsdag 26. januar 
sin avhandling for graden 
philosophiae doctor (ph.d.): 
Biological risks and neuro-
development in young North 

Indian children. Results 
from a randomized control-
led trial on vitamin B12 and 
folic acid.

Ingrid Kvestad er ut-
danna cand.psychol. 
ved Universitetet i 
Bergen, og er spesia-
list i klinisk barne- og 
ungdomspsykologi. 
Frå 2011 har ho vore 
stipendiat ved Psyko-
logisk fakultet, Universitetet i Bergen, 
og tilknytta Regionalt kunnskapssenter 
for barn og unge, Vest, Uni Research 
Helse. Doktorgraden er basert på data 
frå eit prosjekt som går ut frå Senter for 
internasjonal helse ved Universitetet 
i Bergen, i samarbeid med Center for 
Applied Studies i New Delhi, India. 

Kort sammendrag av avhandlingen:
Daglig tilførsel av vitamin B12 og fol-
syre i seks månader betra utviklinga 
hos spedbarn og småbarn i India. 
Utviklingsområda som synte best effekt 
av intervensjonen var grovmotoriske 
ferdigheiter og problemløysing. Det er 
hovudfunna i avhandlinga som baserer 
seg på data frå eit randomisert kontrol-
lert studie på effekten av vitamin B12 og 
folsyre hjå spedbarn og småbarn i New 
Delhi, India.

Borna vart tilfeldig fordelt i fire ulike 
grupper som fekk plasebo, folsyre, 
vitamin B12, eller begge desse vitamina 
dagleg, og vart følgt tett i seks månader. 
På slutten av perioden vart borna si ut-
vikling undersøkt.

Dei borna som i utgangspunktet vaks 
dårlig, og som hadde låg vitamin 
B12-status, hadde best effekt av dei 
to vitamina. Når me undersøkte kva 
andre faktorar som var viktige for bor-

na, fann me at vekst hang saman med 
utvikling, større ungar hadde høgare 
score. Me fann også at ei auke i episodar 
med diare og lungebetennelse i løpet 
av perioden var assosiert med lågare 
utviklingsscore. Samstundes var det 
tilgang på stimulering og læringssitu-
asjonar som viste den sterkaste saman-
hengen med utviklingsscore for borna.

Mangel på vitamin B12 er utbreidd over 
heile verda, særleg hos dei som et lite kjøtt.

Dårlig ernæring og høg førekomst av 
infeksjonar i tidlig alder er utbreitt i låg- 
inntektsland, og representerer viktige 
risikofaktorar for dårleg utvikling.

Våre resultat syner at for å betre situa-
sjonen til fattige born i låginntektsland, 
må ein tenkje breitt og sette inn ulike 
tiltak. Å sikre god ernæring og føre-
bygge infeksjonar hjå born tidleg er 
avgjerande. Samstundes må ein jobbe 
for å styrke deira psykososiale omgjevn-
adar. Slike tiltak vil ha ei rekke positive 
konsekvensar både på kort og lang sikt. 
Borna vil få sjanse til å utvikle seg etter 
sitt fulle potensiale, og få betre utbyte 
av skulegangen, og på lengre sikt kunne 
bryte ut av dei negative sirklar av fattigdom.

http://www.uib.no/nye-doktorgra-
der/94866/vitamin-b12-betrar-utviklin-
ga-til-småbarn-i-utviklingsland

Doktor Siren Irene Rettedal 
ved Universitetet i Stavanger  
forsvarte fredag 15. januar 
sin avhandling for graden 
philosophiae doctor (ph.d.): 
Extended-spectrumbe-
ta-lactamase producing 
Enterobacteriaceae in neon-
ates; hospital outbreak, 
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Vel, dette er vel egentlig ikke en omtale. Dette er heller en 
presentasjon. Siste papirversjon (2. utgave) kom i 2007. 
Akuttveilederens nettversjon gjennomgikk en større revisjon 
i 2012-2013, som ligger fritt tilgjengelig på nett på www.
helsebiblioteket.no. Både akuttveileder og generell veileder 
ble tilgjengelige som «apper» for smarttelefoner og nettbrett 
allerede i 2013, og var omtalt i Paidos utgave nr. 2, 2014 (s 60). 
Jeg skrev den gangen «Vi veit alle verdien av å ha begge desse 
detaljerte oppslagsverka tilgjengeleg i arbeidskvardagen 
vår. No har du dei i frakkelomma, til ein tiendel av vekta du 
bar på før.» Vekten på en iPhone 6s i følge apple.no er altså 
143 gram, som er en knapp 1/3 av denne nye papirutgaven, og 
slik sett må jeg bare beklage for å ha drevet med villedende 
informasjon.

Hvem benytter seg av en papirutgave i dagens digitaliserte 
hverdag? Vi har flerfoldige tilgjengelige oppslagsverk 
gjennom helsebiblioteket, og nettbrett og smarttelefoner med 
«apper» for det meste, deriblant en svært funksjonell veileder 
i pediatri, som jeg konkluderte med i 2014. Elektroniske 
kurver er på full fart inn i elektroniske pasientjournal 

systemer, der slike oppslagsverk også er tilgjengelig. Hvem 
trenger da å ta med seg et 1/2kg i frakkelommen på tur i 
korridorene? Dette er i grunn et litt vanskelig spørsmål å 
svare på, men sentralt i NBF har vi sett at etterspørselen er 
stor. Både redaksjonen for veilederen og ansvarlige for sosiale 
medier melder om en stor etterspørsel av Akuttveilederen i 
papirutgave. Denne tredje utgaven er nå trykket, og ble bl.a. 
delt ut til alle deltakerne ved Pediaterdagene i Oslo. 

Den nye papirutgaven er bygget opp på samme måte som 
den gamle, både i innholdsfortegnelse og layout. Sidetallet 
er økt fra 378 til 476 (og slik sett noen gram også). I forhold 
til nettversjonen som kom i 2013 er det gjort oppdateringer 
av følgende avsnitt: Status epilepticus, infantile spasmer og 
hypotermibehandling.  Disse avsnittene er også nå oppdatert 
i nettversjonen i 2016. 

Det er kjekt å ha en papirutgave i hendene igjen. En minnes 
om mulighetene en hadde til å bli «lommekjent» i en bok. 
Huske igjen avsnitt, sider, rekkefølge. Kunne markere viktige 
ting, notere stikkord i margen og telefonnumre bakerst i 
boken. Det er også en godt oversiktlig innholdsfortegnelse, 
som gjør det lett å finne frem. Klart enklere i boken 
sammenliknet med nett, med tendens til å «klikke deg i 
hjel» på leit etter kapittelet du ville finne. Men mulig jeg er 
konservativ på dette punktet. Vil jeg bruke den like mye som 
før? Jeg ser klart fordelen av å ha en papirutgave tilgjengelig 
på vakt. Kanskje ikke i lommen, men i hyllen på vaktrommet. 
Helst en personlig en, som jeg kan rable egne notiser og 
understreke i. Men veileder-«appen» er nok den som er 
mest anvendelig i dagens arbeidshverdag. Dette er dog mine 
personlige tanker, og slik sett av mindre betydning. Som 
sagt, dette var ikke en gjennomgående bokomtale, mer en 
presentasjon: «Endelig er den her».
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colonization, transmission 
and persistence.

Siren Irene Rettedal 
(1967) avla medisinsk 
embetseksamen ved 
Universitetet i Trond-
heim i 1993. Hun er 
spesialist i barnesyk-
dommer og arbeider 
som seksjonsoverlege ved nyfødtinten-
sivavdelingen, Stavanger universitets-
sjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår 
fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet 
i Bergen (UiB). Hovedveileder er Prof. 
Knut Øymar, medveileder er Prof. Arn-
finn Sundsfjord. 

Kort sammendrag av avhandlingen:
Multiresistente bakterier utgjør en 
økende trussel på verdensbasis, og ny-
fødte innlagt i nyfødtintensivavdelinger 
er en spesielt sårbar gruppe. I 2008-
2009 var nyfødtintensivavdelingen ved 
Stavanger universitetssykehus rammet 
av et utbrudd forårsaket av multi- 
resistente ekstendert spektrum-betal- 
aktamase (ESBL) produserende bakteri-
er. Totalt ble 58 nyfødte smittet. Omfat-
tende utbrudd med ESBL-produserende 
bakterier hos nyfødte var et nytt feno-
men i nordisk sammenheng, og vakte 
derfor stor oppmerksomhet. Utbruddet 
avdekket viktige medisinske spørsmål 
som det ikke var svar på i litteraturen.

I avhandlingen beskrives det hvordan 
bakterien raskt spredte seg i avdelingen, 
og tiltak som ble iverksatt for å få kon-
troll over utbruddet. Alvorlig infeksjon 
på grunn av bakterien forekom, men 
flertallet forble koloniserte uten å bli 
syke. Ingen døde som følge av utbrud-
det. Prematuritet og bruk av antibiotika 
var risikofaktorer for kolonisering 
under utbruddet. Dette har medført økt 
fokus på reduksjon i antibiotikaforbruk 
i avdelingen.

Koloniserte nyfødte forble bærere av 
bakterien i median 12 måneder og inntil 
to år etter utskrivelse fra sykehuset. Hos 
en tredel av familiene ble ett eller flere 
familiemedlemmer smittet. Koloniserte 
nyfødte kan dermed utgjøre et reservo-
ar for smitte til sine omgivelser.

I en populasjonsstudie ble påvist at 3 
prosent av gravide i Rogaland var kolo-
nisert med ESBL-bakterier, og i en tredel 

av disse tilfellene ble barnet smittet av 
mor ved fødselen. ESBL-koloniserte 
mødre og nyfødte kan representere en 
risiko for nye utbrudd ved innleggelse i 
nyfødtintensivavdelinger. Kvinner med 
asiatisk eller afrikansk nasjonalitet had-
de høyere risiko for å være koloniserte, 
og kan være en gruppe som er egnet for 
screening.

http://www.uib.no/nye-doktorgra-
der/94493/multiresistente-bakterier-i-ny-
fødtintensivavdelinger

Doktor Siw Helen W. Eger 
ved Universitetet i Bergen 
forsvarte fredag 4. mars sin 
avhandling for graden philo-
sophiae doctor (ph.d.): 
Significance of intrauterine 
growth, and abnormal fetal 
blood flow for neonatal and 
long term outcome in pre-
term infants. 
 
Siw Helen W. Eger 
avla sin medisinske 
embetseksamen ved 
Universitetet i Bergen. 
Forskningsarbeidet 
utgår fra Institutt 
for Klinisk medisin, 
Universitetet i Berggen, med professor 
KristianSommerfelt som hoved-
veileder, og professor Torvid Kiserud 
og professor Trond Markestad som  
biveiledere.

Kort sammendrag av avhandlingen:
Barn født svært for tidlig har økt døde-
lighet og sykelighet i nyfødtperioden. 
Tilleggsrisk ved liten fostertilvekst er 
usikker.

Svangerskapsforgiftning som har blitt 
truende for fosteret kan foreligge ved 
en svangerskapslengde der fosteret kan 
overleve, men vil være truet av umo-
denhet om det forløses. Dopplerbaserte 
mål på fostersirkulasjon i navlearterie, 
midtre hjernearterie og ductus venosus 
(DV) brukes i økende grad ved den ofte 
vanskelige fastsettelsen av beste forløs-
ningstidspunkt.

Hensikt med studien:

1. Undersøke om ekstremt premature 
barn med lav vekst under graviditet 
har økt dødelighet og sykelighet i 
nyfødtperioden i forhold til de med 
normal tilvekst.

2. Undersøke betydningen av unormal 
fostersirkulasjon for dødelighet, syk- 
elighet i nyfødtperioden og senere 
utvikling hos premature barn som 
vokste lite under graviditet el. der 
mor hadde svangerskapsforgiftning.

Spm 1) ble belyst ved undersøkelse av 
levende fødte barn i Norge i 1999-2000 
med svangerskapslengde <28 uker. 
Lav tilvekst var assosiert med økt dø-
delighet, økt risiko for lungesykdom 
og nekrotiserende enterokolitt (NEK) i 
nyfødtperioden.

Spm 2) ble belyst ved undersøkelse av 
levende fødte barn med lav fostertil-
vekst el. svangerskapsforgiftning hos 
mor. Målgruppene var barn født i Norge 
i 1999-2000 med svangerskapslengde 
<28 uker el. fødselsvekt <1000 g, og 
barn født i Hordaland i 2003-2007 med 
svangerskapslengde <34 uker. I den 
nasjonale studien var nedsatt foster-
sirkulasjon i navlearterien assosiert 
med økt risiko for hjerneblødning i ny-
fødtperioden. I Hordalandsstudien var 
nedsatt fostersirkulasjon i navlearterien 
assosiert med økt risiko for NEK og sep-
sis i nyfødtperioden. Endret sirkulasjon 
i midtre hjernearterie var ikke assosiert 
med utfall. Unormal sirkulasjon i DV 
var assosiert med sepsis, men i kom-
binasjon med unormal sirkulasjon i 
navlearterien. 

Funnene bidrar til økt forståelse av 
risiko knyttet til fostertilvekst og foster-
sirkulasjon.

http://www.uib.no/nye-doktorgra-
der/96010/unormal-fostervekst-fostersir 
kulasjon-blant-premature-barn
 

Doktor Bothild Bendiksen 
ved Institutt for klinisk 
medisin forsvarte torsdag 
11. februar sin avhandling 
for graden PhD (doctor philo-
sophiae) ved Universitetet i 
Oslo: Symptoms of Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, 

DOKTORGRADER

Oppositional Defiant Disor-
der and Conduct Disorder in 
preschool children: comorbi-
dity patterns, functional 
impairment and perinatal 
maternal  risk factors.

Kort resymé av avhandlingen:
ADHD og atferdsvansker kan identi-
fiseres allerede i førskolealder. Fore-
byggende tiltak vil derfor være mulig å 
iverksette på et tidligere tidspunkt enn 
det som i dag er vanlig. Yngre barn har 
oftere hyperaktive og impulsive symp-
tomer og mindre oppmerksomhets-
vansker enn skolebarn og ungdommer 
med ADHD, men har tilnærmet lik fore-
komst, og samme mønster av samtidige 
atferdsvansker. Barnets evne til læring, 
lek og sosial samhandling med venner 
synes lite påvirket av ADHD og atferds-
problemer i denne aldersgruppen, men 
foreldrene angir at barnets atferd er 
belastende for familien. I motsetning til 
studier av skolebarn, hvor opptil 5 gan-
ger så mange gutter som jenter diagnos-
tiseres med ADHD og atferdsvansker, 
finner man minimale kjønnsforskjeller 
blant førskolebarn i denne befolknings-
baserte studien. Dette kan innebære at 
symptomer på ADHD og atferdsvansker 
ofte overses blant jenter i skolealder.

Angst, depresjon og stress i svangerska-
pet er forbundet med en viss risiko for 
utviklingen av ADHD og atferdsvansker 
hos barn, men også assosiert med en 
rekke andre risiko- og beskyttende 
faktorer i graviditet, ved fødsel og i 
barselperiode, blant annet mors alder, 
røyking i svangerskapet, og hvor lenge 
barnet blir ammet. Forebyggende tiltak 
innenfor svangerskapsomsorgen bør 
implementere kartlegging av psykiske 
helseplager hos gravide og nybakte 
mødre.

Lege, forsker og spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri Bothild Bendiksen 
har sammen med sine medarbeidere 
undersøkt fenomenologi og risikofak-
torer ved ADHD og atferdsvansker hos 
3-åringer.

Prosjektet er basert på data fra studien 
”ADHD i førskolealder” hvor kliniske 
undersøkelser av 1195 førskolebarn 
ble gjennomført over en 3-års periode. 
Deltakerne er rekrutterte fra ”Den Nor-

ske Mor- og Barn-studien” (MoBa) ved 
Norsk Folkehelseinstitutt, og inkluderer 
blant annet spørreskjemadata fra svan-
gerskap, fødsel og barnets første leveår.

http://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/aktuelt/arrangementer/
disputaser/2016/bendiksen-bothild.html

Doktor Ingrid Dannevig  
ved Institutt for klinisk 
medisin ved forsvarte tirsdag 
15. desember sin avhandling 
for graden philosophiae 
doctor (ph.d.): Newborn 
resuscitation. An experi-
mental study of inflamma-
tory and hemodynamic 
responses in newborn pigs.

Kort resymé av avhandlingen:
Så mange som 10% av alle nyfødte har 
behov for gjenoppliving etter fødsel, 
de fleste av dem trenger kun enkel 
pustehjelp mens noen få har behov for 
hjertekompresjoner og medisiner. God 
gjenoppliving er av stor betydning for 
hvordan det går med dem senere i livet. 
Effektiv pustehjelp er det aller viktigste 
tiltaket hvis et nyfødt barn trenger 
gjenoppliving. I retningslinjer for gjen-
oppliving av nyfødte er det anbefalt at 
man skal gi pustehjelp i 30 sekunder 
før man starter hjertekompresjoner og 
det er anbefalt 3 kompresjoner for hver 
innblåsning (3:1). Lege Ingrid Dannevig 
og medarbeidere har i en modell med 
nyfødte griser sett på alternative gjen-
opplivingsmetoder og målt skademar-
kører i sentralnervesystemet og i lunge. 
Ut i fra mengden av skademarkører har 
de funnet at det kan være gunstig for 
hjerne og lunge å gi bare pustehjelp 
over noe lengre tid enn tidligere antatt 
før man starter med hjertekompresjone-
ne. De har også vist at forholdet mellom 
innblåsninger og hjertekompresjoner 
kan varieres innen gitte rammer med 
like godt resultat. Videre viste gruppen 
at gjenoppliving med romluft etter hjer-
testans er like effektivt som ved bruk av 
oksygentilskudd.

Resultatene fra denne forskningen 
kan ha betydning for utvikling av bedre 
retningslinjer for gjenoppliving av ny-
fødte barn.

http://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/aktuelt/arrangementer/
disputaser/2015/dannevig-ingrid.html
 

Doktor Kjell Tore Hovik 
ved forsvarte tirsdag 19. 
januar sin avhandling for 
graden PhD (doctor philos-
ophiae) ved Universitetet i 
Oslo: Executive control of 
cognition, emotion and 
behavior in children with 
Tourette’s Syndrome   
– A two-year follow-up study.

Kort resymé av 
avhandlingen:
I sin doktorgradsav-
handling har Kjell 
Tore Hovik i over to 
år fulgt en gruppe 
barn og ungdom med 
TS, for å se hvordan 
evnen til å utøve kontroll over tanker, 
følelser og adferd utvikler seg over tid. 
Han sammenlignet utviklingen med 
utviklingen av en gruppe friske barn, 
barn med ADHD og barn med høytfun-
gerende autisme.

Et hovedfunn i hans forskning er at 
barna med TS slet mer med å kontrol-
lere sine følelser enn barn med ADHD 
eller høytfungerende autisme. Funnet 
understreker viktigheten av å fange opp 
symptomer på angst og depresjon når 
en skal behandle barn med TS.

Hovik har brukt psykologiske tester og 
skjemaer for å kartlegge problemene 
disse barna sliter med, og det har gitt et 
innblikk i hvordan barn med tics foretar 
valg og møter utfordringer i hverdagen.

Et annet viktig funn i hans forskning 
viser at disse barna utviklet et mer for-
siktig og rigid beslutningsmønster sam-
menlignet med friske barn og barn med 
ADHD. Slik beslutningsmønster, eller 
adferd,  hos barna, kan være en ubevisst 
reaksjon på underliggende vansker 
med å kontrollere sin adferd, som for 
eksempel tics. Tics er en betegnelse for 
sammentrekning av muskler eller ytrin-
ger av plutselig, ufrivillig karakter.
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Barna selv gir verdifulle tilbake- 
meldinger   
Et unikt og viktig aspekt ved denne 
forskningen er egenrapportering av 
symptomer på angst og depresjon hos 
barna med TS. Hovik sier at foreldre har 
god oversikt over skole og adferdspro-
blemer for sine barn, men at barna selv 
også rapporterte om emosjonelle symp-
tomer de sliter med. Selv om foreldrene 
rapporterte om bedring av symptomer 
på angst og depresjon over perioden på 
to år, rapporterte barna selv ikke om den 
samme bedringen når det gjaldt egen 
opplevelse av symptomer på angst og 
depresjon. Dette understreker viktighe-
ten av å innhente både informasjon om 
foreldres observasjon fra hverdagen og 
barnas subjektive opplevelse av emo-
sjonelle vansker. Dette er viktig for å få 
et best mulig utgangspunkt for å hjelpe 
barnet. Slike symptomer er kjent å ha 
store konsekvenser for sosial fungering 
og identitetsutvikling.

http://www.sv.uio.no/psi/forskning/
aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/
hovik
 

Doktor Patience Kuona 
ved Institutt for klinisk 
medisin forsvarte fredag 18. 
desember sin avhandling for 
graden ph.d. (philosophiae 
doctor): Burden of malnutri-
tion in 7-10 year old children 
born in a Prevention of 
Mother-to-Child transmissi-
on of HIV infection program-
me in Zimbabwe.

Kort resymé av avhandlingen:
Underernæring er et betydelig problem 
hos barn under 5 år. I lavinntektsland 
er det også et stort problem hos skole-
barn. Det har mange uheldige kort- og 
langsiktige konsekvenser; f.eks. mangel 
på en rekke makro- og mikroernærings-
stoffer.

Formålet med dette prosjektet var å 
måle prevalens av underernæring, 
anemi, jernmangel og selenmangel, 
samt å beskrive omega-3 fettsyrestatus 

(eikosapentaen-, dokosaheksaen-, do-
kosapentaen syrer) hos 7-til-10-år gamle 
barn (HIV ueksponerte og HIV ekspo-
nerte [infiserte og uinfiserte]); mødrene 
til barna var inkludert i BHAMC - et om-
fattende flernasjonalt program til fore-
bygging av mor-til-barn-overføring av 
HIV infeksjon. En tverrsnitts-studie ble 
utført ved primærhelsetjenesteklinikker 
i utkanten av Zimbabwes hovedstad 
Harare i perioden august 2011-juni 2012.

318 7-til-10 år gamle barn ble rekruttert; 
21 (7%) var HIV infiserte, 116 (36%) var 
HIV negativ eksponerte og 180 (57%) 
var HIV negativ ueksponerte. Prevalens 
av lav høyde-for-alder «stunting» var 
12%, tynnhet 4%, undervekt 8% og 
overvekt 5%. Stunting var forbundet 
med HIV infeksjon og eksponering. Pre-
valens av selenmangel (<0,89µmol/L) 
var 48%, anemi var 15%, jernmangel 
4% og jernmangelanemi 2%. Anemi 
var mest sannsynlig tilstede hos HIV 
infiserte barn (p<0,001). 7-årsgruppen 
hadde de laveste EPA nivåene. Ingen 
forskjell ble funnet for nivåer av EPA, 
DPA og DHA ved inndeling etter HIV 
status, kjønn og ernæringsstatus.

Kronisk underernæring og selenmangel 
var vanlig hos disse 7-til-10-år gamle 
barna. I tillegg til eksisterende ernæ-
ringsprogrammer for barn under 5 år, 
trengs derfor målrettede programmer 
for barn over 5 år. Disse bør pågå 
samtidig som allerede eksisterende 
ernæringsprogrammer for barn under 
5 år. Mer kunnskap trengs om selen-
status og supplementeringsbehov hos 
barn. Sammenhengen mellom anemi 
og HIV infeksjon, tilsier at styrking 
av programmer som forebygger mor-
til-barn overføring av HIV også kan 
redusere anemibyrden hos barn over 5 
år. Sammenhengen mellom omega-3 
fettsyrestatus, HIV og ernæringsstatus, 
tilsier at omega-3 fettsyrestatus bør 
undersøkes hos barn i flere og større 
studier.

http://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/aktuelt/arrangementer/
disputaser/2015/kuona-patience.html

Doktor Tone Lise 
Åvitsland ved Institutt for 
klinisk medisin  forsvarte 
fredag 4. desember sin av-
handling for graden philos-
ophiae doctor (ph.d.): 
Gastrostomy in children; 
parent reported outcome and 
effect on maternal psycholo-
gical distress.

Kort resymé av avhandlingen:

Gastrostomi i behandling av barn 
med alvorlige spiseproblemer
Alvorlig kronisk syke barn har ofte 
store problemer med å få i seg nok 
næring via munnen. For disse barna 
er en ernæringssonde et alternativ 
for å sikre tilstrekkelig vekst. I sin 
avhandling Gastrostomy in children; 
parent reported outcome and effect on 
maternal psychological distress har 
Tone Lise Åvitsland og medarbeidere 
undersøkt bruken av gastrostomi, som 
er en type ernæringssonde som går 
direkte gjennom bukveggen og inn 
i magesekken. De fant at foreldrene 
var svært godt fornøyd med at barnet 
fikk gastrostomi. Halvparten av barna 
hadde bedre vektutvikling, og mange av 
barna spiste mer selv etter å ha fått en 
gastrostomi. Foreldrene opplevde i stor 
grad at barnets totalsituasjon ble bedre. 
Det var svært få alvorlige komplikasjo-
ner etter gastrostomiinnleggelse, men 
mindre alvorlige komplikasjoner som 
infeksjon rundt stomien, lekkasje fra 
sonden og ”villkjøtt”, var svært vanlige. 
Videre opplevde foreldrene at måltider 
ble mindre preget av stress og at triv-
selen under måltid økte for både barn 
og voksne. Mødre rapporterte i tillegg 
mindre psykisk stress, samt mindre 
bekymring for barnets spiseproblemer 
etter at barnet fikk gastrostomi. Bud-
skapet fra studien er at gastrostomi er 
et trygt behandlingsalternativ til barn 
med alvorlige spiseproblemer og at 
gastrostomien kan bidra til en bedre 
situasjon for barnet og familien.

http://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/aktuelt/arrangementer/
disputaser/2015/avitsland-tone-lise.html

Doktor Anne Winther ved 
Universitetet i Tromsø for-
svarte onsdag 16. desember 
sin avhandling for graden 
philosophia doctor (pd.d): 
Adolescents' lifestyle and 
bone health. The Tromsø 
Study, Fit Futures

Kort sammendrag av avhandlingen:
Med data fra folkehelseundersøkelsen 
Fit Futures har vi sammenlignet norske 
ungdommers beintetthet med interna-
sjonale referanseverdier og undersøkt 
sammenhengen mellom livsstilsfakto-
rer og beintetthet. Til tross for at Norges 

eldre er på verdenstoppen når det 
gjelder beinskjørhet (osteoporose) og 
beinbrudd, har dagens ungdommer 
like høy eller høyere beintetthet som 
jevngamle ungdommer i Europa for-
øvrig. Fritidsaktiviteter som innebærer 
intensiv fysisk aktivitet er viktig for å 
bygge god beinmasse. Fra tidligere er 
det kjent at også vekt er viktig for å opp-
nå god beinstyrke. Vi fant at vekt i form 
av muskulatur bidrar i større grad enn 
fettvev. Vi fant også en tydelig kjønns-
forskjell - gutters skjelett er mer påvir-
kelig av livsstil enn jenters. De er i større 
grad avhengige av god muskulatur for å 
utvikle sterke knokler, mens jentene er 
mer beskyttet i form av sin høyere, na-
turlige fettandel. Denne studien er ba-
sert på beinmassemålinger, intervju og 
selvrapporterte data samlet inn i tverr-

snittsundersøkelsen Fit Futures, som er 
en utvidelse av Tromsø undersøkelsen. 
Vi inviterte alle 1. års elever i de vide-
regående skoler i Tromsø og Balsfjord 
kommune skoleåret 2010/2011, og 93% 
av elevene deltok. Tidligere forskning 
har fokusert på hvordan redusere bein-
tapet i alderdommen. Men knoklenes 
beskaffenhet når skjelettmodningen 
avsluttes ved inngangen til 20-årene, 
er viktig for et godt utgangspunkt når 
det biologiske beintapet begynner. 
Kunnskap fra denne studien kan derfor 
bidra til folkehelseopplysning og til 
forebyggende strategier for å redusere 
framtidig bruddrisiko.

http://munin.uit.no/handle/10037/8569
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Parental fever phobia
This study examined parents’ knowledge, attitudes and beliefs around fever in children under

five years of age. Many parents were very concerned when their child was febrile and used a

range of information sources to obtain knowledge. Due to issues of trust with these sources,

reassurance was often sought from healthcare practitioners. Further initiatives are required to

provide trustworthy, accessible information to parents on the management of fever, Laura J Sahm

and her co-authors conclude. The study was conducted in Denmark (1). See also the editorial by

Nathalie Bertille et al (2).

Diarrhoea in day care centres
Diarrhoea is a considerable disease burden in children attending day care centres and leads to

consequences such as parental absence from work and loss of earnings. In this Danish cohort

study, Bettina Jensen et al found that a history of infant colic, low birthweight and, to a lesser

extent, antibiotic use are predisposing risk factors for diarrhoea in children attending day care

centres (3). In an Editorial, Margareta S€oderstr€om describes the difficulties in carrying out

research in day care centre settings (4).

Stop SIDS by sucking soother
This literature review examines the effect of breastfeeding and soother use on sudden infant death

syndrome (SIDS). Ample evidence that both breastfeeding and dummy use reduce the risk of

SIDS was found. There has been general reluctance to endorse pacifier use in case it has

detrimental effect on breastfeeding, but recent evidence suggests it might not be as harmful to

breastfeeding as previously believed (5).

Breastsleeping as a new word and concept
In a review published in this issue, Elsie Mobbs et al describe the need for immediate and

sustained contact, including co-sleeping, to establish optimal breastfeeding, neonatal attachment

and brain growth (6). To support this model and take it even further, James McKenna and Lee

Gettler propose a new word and concept – breastsleeping – a combination of breastfeeding and

bedsharing in the absence of all known hazardous factors (7). See also the commentaries by

G€oran Wennergren (8) and Anna-Karin Edstedt Bonamy (9).

Pubertal timing, body mass and emotional symptoms in adolescence
This Norwegian study examines the relation between emotional symptoms, pubertal timing and

body mass in adolescents aged 13–18 years. Strong associations between emotional symptoms

and perceived pubertal timing and body mass were found, especially for adolescents who reported

loneliness or low scores for social competence and family cohesion (10).

6 ª2015 Foundation Acta Pædiatrica. Published by John Wiley & Sons Ltd 2016 105, pp. 6–7
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Many babies are exposed to unnecessary pain in research
This review found that many newborn infants who were included in control groups during

clinical trials about minor painful procedures did not receive analgesia, despite international

guidelines stating that babies should be prevented from experiencing any avoidable pain. The

authors retrieved 45 studies in the 30 months up to June 2015 and found that in 29 (69%) of the

cases, the control babies received either placebos or no pain treatment (1). Campbell-Yeo (2)

comments on the findings in an editorial.

Obesity decreased in Greek children during the economic crisis
Over a 2.5-year period shortly before and during the early years of the Greek economic crisis, the

prevalence of overweight and obesity decreased in Greek schoolchildren. This was accompanied

by an increase in the prevalence of normal weight children and a slight increase in the prevalence

of underweight children, according to a study by Kleanthous et al, who followed 1327 children

from 6 to 16 years of age. The total prevalence of overweight and obesity fell from 43% to 37.3%

in the boys and from 33.4% to 26.9% in the girls (3). Gunnlaugsson (4) comments on the findings

in an editorial.

Should we use nitric oxide for preterm neonates?
Inhaled nitric oxide is commonly used in preterm infants with oxygenation failure, although it is

not supported by current evidence. In this retrospective study, Cheng et al present information

that could help to identify the characteristics of the subgroups of infants who are more likely

to benefit from inhaled nitric oxide. The authors concluded that the use of functional

echocardiography for diagnosis and monitoring could further assist in rationalising usage,

in terms of initiation, weaning and cessation (5). The findings are discussed in an editorial by

Evans (6).

How can clinicians detect and treat autism early?
This literature review examined the quantifiable technology methods used to detect early autism

spectrum disorder (ASD) and found that the most frequently used technologies were

electroencephalograms, magnetic resonance imaging and eye tracking. The use of quantifiable

technology has increased in recent decades, but has had limited impact on early ASD detection

and treatment. Further scientific developments are anticipated and B€olte et al (7) hope that they

will be increasingly used in clinical practice.

Milk avoidance due to perceived hypersensitivity among school children
In a cohort of school children aged 11–12 in northern Sweden, 14.5% reported milk

hypersensitivity. Lactose intolerance and outgrown milk allergy were the most common

symptom phenotypes, while the prevalence of current milk allergy was low. Only 2% of the

children who were avoiding milk at the time of the study had undergone an oral challenge.

Children with current or outgrown milk allergies had a lower body mass index (8). Readers

interested in milk allergies should also see the article by Paassilta et al (9), who report that

children who were treated with oral immunotherapy for cows’ milk allergy showed long-term

desensitisation 7 years later.
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Understanding the role of the autonomic nervous system in infant feeding
This pilot study by Emily Zimmerman et al (1) examined the contributions of the

parasympathetic (PNS) and sympathetic nervous system (SNS), during and after feeding in

infants. The results showed that respiration rate and SNS tone increased during feeding,

compared to the phases before and after feeding. Understanding how the interplay of the SNS

and PNS underlies the physiology of infant feeding is essential to understand normal growth

and development.

Short courses of probiotics reduce necrotising enterocolitis
Prophylactic probiotics to reduce necrotising enterocolitis in preterm infants are mostly given for

at least 28 days or until discharge. Florian Guthmann et al (2) found that dual-strain probiotics

were highly effective in reducing rates of necrotising enterocolitis when they were given for a

shorter period, 10–14 days, with repeat courses administered after any course of antibiotics.

How American Muslim physicians feel about resuscitating periviable
infants
Bonnie Arzuaga et al (3) report the results of a survey of a group of Muslim physicians in the

United States about their attitudes towards resuscitating periviable infants. The survey showed

that there was high rates of support for delivery room resuscitation of periviable infants. The

physicians’ attitudes towards resuscitation correlated with their religiosity, whether they followed

guidance on Islamic bioethics and their personal beliefs about quality of life. Ayman Khmour and

John D Lantos comment on the survey in an editorial (4).

Hand-held device provides more accurate measurements of peripheral skin
temperature
Current physical examination techniques may be insufficient to detect changes in temperatures

affecting the extremities in diseases affecting peripheral nerves or vascular function. Jennifer Tse

et al (5) report that a hand-held infrared device proved to be a more accurate method than

current physical examination techniques in identifying peripheral skin temperature asymmetries.

Less screen time and more outdoors playtime may improve children’s sleep
Sleep duration and patterns have important implications for children’s health. This Chinese study

of 369 children aged two to five years found that more screen time was associated with less

nocturnal sleep duration, prolonged sleep latency and delayed bedtime (6). On the other hand,

more outdoor playtime was associated with less likelihood of waking up at night. These findings

lead the authors, Huilan Xu et al, to suggest that reducing screen time and increasing outdoor

playtime might help improve children’s sleep.
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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid.  ATC-nr.: R01A D58

NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 µg, flutikasonpropi- onat 50 µg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, 
polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, 
hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: Regelmessig bruk er viktig for full 
terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse 
med allergeneksponeringsperioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt 
ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. 
Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at nesen er 
pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes frem- over. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan 
forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige syste- miske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, 
adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige 
effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved 
alvorlig leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre 
høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvi- ses. Behandling med høyere doser enn 
anbefalt kan medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn 
anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroi- der i perioder med stress 
eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming hos barn som får intranasale korti-
kosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes 
regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye 
overvåkning er påkrevet hos pasienter med synsforandringer eller med 
tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Hvis det fore-
ligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises fors ik-
tighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos 
pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjen-
nomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på nese eller munn, skal mulige fordeler med behand-
ling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen 
og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, 
se R01A D58+. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av 
ritonavir, med systemiske kortikosteroidbi- virkninger som Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon. 
Samtidig bruk med ritonavir skal derfor unngås, med mindre potensiell nytte oppveier risiko. Under normale 
omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering 
pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP 3A4 i tarm og 
lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes for-
siktig- het ved samtidig administrering av en potent CYP 3A4-hemmer 

(f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering 
av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale 
doser fører til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel 
utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller 

legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan 
øke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er ingen eller begrenset data 

om bruk av azelastinhydro- klorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under 
graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent om 

nasalt administrert azelastinhydroklorid/ metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i 
morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis poten- siell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. 

Fertilitet: Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi 
(ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, kløe), 
nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne(<1/10 000): 
Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), bronkospasme, 
svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, kata- rakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, 
kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang 
tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom 
også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: 
Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreak- sjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt 
over en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppre- sjon.Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, 
og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdo- sering etter utilsiktet oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i 
sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: 
Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mage- skylling. Intet kjent antidot. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
for azelastin R01A C03 side d og flutikason: Glukokortikoider H02A B side d. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) 
og kor t ikosteroid (f lut ikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har forskjellige vir-
kningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbe- dring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. 
Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokortikoidreseptoren, og med potent 
antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvir- kende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og 
antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene 
stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale 
allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennom-
snittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 
pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 ± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 
1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: 
Distribusjonsvolum ca. 318 liter ved steady state. Azelastin: Stort distribusjonsvolum. Halveringstid: Flutikasonpropionat: 
Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy 
plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Maks. plasmakonsen- trasjon reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer, og bare lave 
plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal halveringstid på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 
t imer for den akt ive metabol it ten. Metabol i sme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra systemisk sirkulasjon, 
hovedsakelig via CYP 3A4. Azelastin metaboliseres hovedsa- kelig via CYP 3A4, 2D6 og 2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: 
Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsa- kelig via feces. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved 
moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller gluko-
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC:  R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. ICD: J30, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. Vilkår: 
Ingen spesifisert.  Pakninger og priser: 120 doser (glassflaske) kr 252,90, 3 x 120 doser (glassflaske) kr. 679,40. 
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polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, 
hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering:
terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse 

Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt 
Administrering: Til nasal bruk. Flasken bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. 

Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at nesen er 
pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes frem- over. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler:
forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige syste- miske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, 
adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige 
effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved 
alvorlig leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre 
høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvi- ses. Behandling med høyere doser enn 
anbefalt kan medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn 
anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroi- der i perioder med stress 
eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming hos barn som får intranasale korti
kosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes 
regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye 
overvåkning er påkrevet hos pasienter med synsforandringer eller med 
tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Hvis det fore-
ligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises 
tighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling 
pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller 
nomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på nese eller munn, skal 
ling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan 

unngås, med mindre potensiell nytte oppveier risiko. Under normale 
plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering 

pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP 3A4 i tarm og 
signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes for
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