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Forord 
Dette heftet er utarbeidet av meg, Lena Borge, som en gang befant meg i en situasjon som kanskje akkurat du 
befinner deg i nå. Min uvitenhet om enkel anatomi, sykdom og sykehus generelt, gjorde at jeg følte meg 
fullstendig hjelpeløs i en veldig tøff situasjon. Det jeg ønsker med dette hefte er å fortelle så «enkelt» som 
mulig hvordan kroppen vår er skapt, hva som er essensielt for at den skal virke, og ikke minst litt om disse 
blodprøvene, hva de betyr. Jeg tror jeg spurte minst 100 ganger selv hvor mye blodprosenten skulle være på og 
hva INR var! Jeg vil også fortelle litt om dine rettigheter som pårørende og tilslutt litt om resepter og apotek 
som kan være nyttig å vite. Jeg visste faktisk så vidt hva en blå resept var! 

Når en av våre nærmeste blir syk er det jo selvfølgelig mye som foregår inni oss, og det skjer dessverre av og til 
at leger og sykepleier ikke forklarer oss ting bra nok, eller at vi på en måte vi ikke forstår hva de mener. Det 
oppstår en vond sirkel med kommunikasjonssvikt når man er på sitt mest sårbare og føler seg uendelig 
hjelpeløs. Derfor er målet mitt at dette heftet skal være en god informasjonskilde og kanskje en hjelp og støtte 
for deg i din situasjon. 

Håpet mitt er at heftet kan være gratis og lett tilgjengelig for alle som har behov for det.  

Jeg vil takke familie og venner som var en god støtte gjennom oppholdet vi hadde på sykehuset, og en spesiell 
varm takk til Elisabeth Gallefoss - en magisk dame. Og ikke minst - alle sykepleiere, hjelpepleiere, leger, 
kirurger, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer som var involvert og hjalp oss. 

 

Beste ønsker, 

Lena Borge 

Bergen 28.01.2013 

 

Utgave 1 – januar 2013  
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Anatomi og fysiologi 
Anatomikommer fra gresk anatemnein og betyr å skjære opp/dissekere. Anatomi er læren om kroppens 
bygning. Menneskets anatomi, som er grunnleggende fag for legevitenskapen, deles inn i Systematisk anatomi 
som beskriver de enkelte elementer som knokler, muskler, blodkar etc., og Topografisk anatomi som beskriver 
kroppens regioner, som ansikt, hals, bekken etc., med særlig vekt på de innbyrdes forholdene mellom 
elementene.  

I mikroskopisk anatomi studerer man organenes og vevenes finere bygning (histologi) og cellestrukturer 
(cytologi). 

 

 
 
Sammenlignende anatomi vil si undersøkelser av ulike dyrearters oppbygning. 

Fysiologistammer også fra gresk fysis, og betyr natur og logos, lære. Fysiologi er læren om organismens 
normale funksjoner. Det er mange fagområder innenfor fysiologi, som eksempler kan nevnes nevrofysiologi, 
som omhandler nervesystemets funksjoner, kretsløpsfysiologi, som omfatter blodets, hjertets og blodårenes 
funksjoner, muskelfysiologi, som omfatter muskelsystemets funksjoner, ernæringsfysiologi, som omfatter 
kosthold og ernæring, hørselsfysiologi, synets fysiologi osv.  
 
Fysiologien er i dag en eksakt vitenskap som nyttiggjør seg teknikker både fra fysikken, kjemien og 
matematikken, og er et grunnfag for medisinere og annet helsepersonell fordi forståelse av de normale 

Menneskets Anatomi 
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funksjoner er nødvendig for innsikt i sykdomsprosessen.  
 
Fysiologier læren om hvordan levende organismer og dens organer fungerer. 

Patologi er læren om sykdommer. 
 

Hva består så egentlig et menneske av? 
Redusert til sine elementære bestanddeler har et menneske en relativt enkel kjemisk sammensetning. Over 99 
prosent består av bare ti forskjellige grunnstoffer, og størstedelen er naturligvis oksygen og hydrogen i form av 
vann. Vi finner også karbon nok til to poser grillkull, jern til et par solide spiker pluss svovel til noen ganske 
store fyrstikkesker.  

 

Virus og bakterier 

Hva er virus?  

Virus er mikroorganismer, som ikke er i stand til å formere seg alene, de er nødt til å 
invadere en vertscelle og overta dens maskineri for å kunne lage flere viruspartikler.  

Virus består av genetisk materiale (DNA eller RNA) omgitt av en beskyttende 
proteintype. Den er i stand til å hekte seg fast på celler og deretter trenge inn i dem.  

Cellene i våre slimhinner, f.eks. luftveiene er særlig utsatte for virusangrep, fordi de 
ikke er dekket av beskyttende hud.  

Hva er bakterier?  

Bakterier er encellede mikroorganismer, som er i stand til å formere seg selvstendig ved deling. Formen er 
veldig varierende; kuler, staver eller spiraler brukes til å inndele dem i grupper. Bakterier finnes overalt, både 
utenpå og inne i vår kropp. De fleste er fullstendig uskadelige, og noen er rett og slett til nytte. Men enkelte 
bakterier er i stand til å fremkalle sykdommer, enten fordi de er kommet til feil sted (en tarmbakterie i 
urinveiene kan gi blærebetennelse), eller fordi de er konstruert til å invadere oss.  
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Hvordan spres infeksjoner med virus og bakterier? 

Virus og bakterier spres i stort sett på de samme måtene: En forkjølet medarbeider kan spre smitte både ved å 
hoste og nyse på omgivelsene, ved å hilse med en hånd full av mikrober eller ved å etterlate mikrober på de 
tingene, han/hun berører. En annen veldig viktig smittevei er den som går fra et tarmsystem (menneskelig eller 
dyrisk) til matvarer.  

Hva kan jeg gjøre for å unngå smitte? 

Hyppige og grundige håndvask er et av de beste midler til å unngå f.eks. forkjølelser. Hilser du på en forkjølet 
person, så unngå å gni deg i øynene eller nesen etterpå, med mindre du gjerne vil være syk. Matvarer skal 
tilberedes så hurtig som mulig etter at du kommer hjem eller hurtigst mulig kjøles ned. Grønnsaker og 
kjøttvarer skal tilberedes forskjellige steder og på forskjellige skjærebrett Kjøttet skal være ordentlig 
gjennomstekt. Husk at mat med mikroorganismer ikke nødvendigvis behøver å lukte vondt. Noen 
mikroorganismer drepes under tilberedningen av maten, f.eks. stafylokokker fra en finger med smitte, men 
etterlater giftstoffer i maten som kan gi diaré og oppkast.  

Hvordan behandler legen bakterieinfeksjoner? 

Bakterieinfeksjoner blir normalt behandlet med et spesifikt antibiotikum, dvs. et "giftstoff", som treffer akkurat 
den bakterien, som har forårsaket din sykdom. For at være sikker på at du får den rette behandling, vil din lege 
ofte velge å ta en prøve som enten direkte kan påvise bakterien eller evt etter noen dagers dyrkning på et 
spesielt substrat viser resultatet. 

Hvordan behandler legen virusinfeksjoner? 

I motsetning til bakterier har virus ikke noe stoffskifte, og de er derfor ikke i stand til å formere seg før de er 
integrerte i våre celler. Derfor kan man ikke gi dem "gift" uten også å ramme våre egne celler. Dette er 
bakgrunnen for at behandlingen av virusinfeksjoner som regel overlates til pasientens eget immunforsvar.  

Det kan være vanskelig å akseptere når legen sier, at man har en virusinfeksjon, og at den eneste kur er å la 
naturen gå sin gang. Når man er syk skal man jo gjerne ha en behandling. Behandlingen ved virusinfeksjoner, 
som influensa vil som regel være å drikke rikelig, bli hjemme (så man ikke smitter andre) og evt. ta noe 
smertestillende og febernedsettende medisin.  

Det er absolutt ingen grunn til at spille helt. Kontorets helt ender ofte med å smitte resten av kontoret og 
pådrar seg kanskje en bakterieinfeksjon i tillegg fordi hans slimhinner er ekstra følsomme og mottakelige under 
virusinfeksjonen.  

Heldigvis kan vi vaksinere mot mange virussykdommer, dvs. gi kroppen noen arbeidsredskaper slik at viruset 
kan nedkjempes hurtigere og mer effektivt. Det utvikles et stigende antall antivirale midler, som f.eks. 
forhindrer visse virus i å sette seg fast og trenge inn i cellene eller blokkerer virusets formering, så sykdommen 
faller til ro hurtigere enn normalt. Dessverre kan disse midlene bare anvendes på et fåtall av virusene. 

 

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege 
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Dette bildet illustrerer begynnelsesstadiet til en EBV infeksjon 
når viruset infiltrerer squamous epitelceller i tungen.  

Mononukleose 

Mononukleose, mononucleosisinfectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som 
skyldes Epstein-Barr-virus (EBV). Dette viruset formerer seg i nese-svelgrommets slimhinneceller og i 
lymfocytter. Sykdommen har navn etter de karakteristiske forandringene i blodet, hvor antallet mononukleære 
(enkjernede) hvite blodceller kan være absolutt og/eller relativt økt. Særlig forekommer en type store 
lymfocytter med rikelig cytoplasma og nyreformet kjerne i så stort antall at de kan utgjøre opptil 85 % av de 
hvite blodcellene. De atypiske lymfocyttene er T-celler som reagerer mot B-lymfocytter som er infisert med 
EBV. 

Utbredelse 

Diagnosen mononukleose stilles sjelden hos barn, noe 
som skyldes at sykdommen har et så mildt forløp at 
den blir diagnostisert som forkjølelse. Den etterlater 
imidlertid immunitet, og antistoffer mot EBV kan 
påvises i blodet hos mange mennesker som aldri har 
fått diagnosen mononukleose. Oftest angripes 
halvvoksne og yngre voksne, de fleste pasienter er 
15–25 år, og mononukleose forekommer ytterst 
sjelden etter 40-årsalderen. 
 

Symptomer 

De alminneligste symptomer og tegn ved mononukleose er snue, halsbetennelse, forstørrelse av lymfeknuter 
og av milten, og dessuten leverbetennelse. 

Sykdommen kan begynne akutt med høy feber og muskel- og leddsmerter, men vanligvis er det en innledende 
fase av ca. en ukes varighet, da pasienten har lett feber og føler seg trett. I denne fasen, hvor smittestoffet 
formerer seg i neseslimhinnen, kan pasienten utskille virus og smitte andre. 

Smitten skjer antagelig ved nær eller intim kontakt (derav navnet «kyssesyke»). Sykdommen kan opptre i små 
epidemier innenfor mindre grupper (skoler, kaserner). Blant annet på grunn av den ukarakteristiske innledende 
fasen, og fordi personer som har hatt EBV-infeksjon, kan utsondre virus uten å ha symptomer, er det vanskelig 
å etterspore smittekilder, og inkubasjonstiden er ikke kjent med sikkerhet. 

Omkring 10. dag kommer det i typiske tilfeller en bratt temperaturstigning til ca. 39 °C og tegn på en sterk 
halsbetennelse: ømme, hovne mandler med et hvitaktig belegg som dekker over overflatiske sår i slimhinnen, 
og hevelse av lymfeknutene på halsen. Også andre grupper av lymfeknuter svulmer ofte opp, bl.a. i armhulen 
og i lysken, samt det lymfatiske vevet i milten og i leveren. Leverbetennelsen kan føre til gulsott. Det kan videre 
opptre sterk snue med tilstopping av nesen, ødem i øyelokkene og av og til et meslingaktig utslett på kroppen. 
Allmenntilstanden kan bli betydelig nedsatt. 

Feberen kan vedvare i flere uker, men oftest begynner den å falle etter 1–2 uker, samtidig avtar 
miltforstørrelsen, og blodbildet blir normalt. Sykdommen etterfølges hos mange av en tretthetsperiode som 
kan strekke seg over uker og måneder. 

Diagnosen 

Diagnosen stilles på det abnorme blodbildet, halsbetennelsen og de forstørrede lymfeknutene, samt på det 
positive utfallet av en test (Monospot) som påviser antistoffer rettet mot formalin-behandlede erytrocytter fra 
hest (heterofile antistoffer). 

Behandlingen må innskrenke seg til å lindre symptomene. 



Når en av dine nærmeste blir syk - av Lena Borge 

Side | 8 
 

Prognose 

Alvorlige komplikasjoner, f.eks. ruptur (bristning) av en sterkt forstørret milt, hjernebetennelse eller 
hjernehinnebetennelse, kan forekomme, men er ytterst sjeldne. 

Epstein-Barr-virus - EBV 

Epstein-Barr-virus er et DNA-virus som hører til herpes-gruppen, infiserer de fleste mennesker, oftest uten 
særlige symptomer. Om lag halvparten av befolkningen har gjennomgått EBV- infeksjon som barn, de aller 
fleste uten klinisk sykdom. Mer enn 90 % av den voksne befolkning i alle verdensdeler, uavhengig av rase, har 
gjennomgått EBV-infeksjon. Noen utvikler akutt halsesyke, med betydelig økt celledeling av B-lymfocytter og 
hvor blodbildet overfladisk sett kan ligne akutt leukemi (les om mononukleose i neste avsnitt). 
Immunapparatet slår vanligvis ned denne virus-induserte celledelingen ved at T-lymfocytter dreper de infiserte 
cellene, men hos en del individer gjenstår en kronisk, lavgradig virusinfeksjon i epitelceller og lymfocytter 
omkring svelget. De Epstein-Barr-virus-infiserte celler viser økt celletilvekst og er dessuten disponert for 
aktivering av et onkogen (translokasjon av genet c-myc). Dette gir over tid økt risiko for utvikling av spesielle 
kreftformer. Burkitts lymfom er en meget hissig lymfekreftsykdom som særlig utvikles hos kronisk malariasyke 
barn i Afrika, men er sjelden i Norge. Kronisk Epstein-Barr-virusinfeksjon gir også opphav til såkalt 
anaplastisknaso-faryngealt karsinom, et hurtigvoksende karsinom i nese-svelgområdet som er hyppig i Asia, 
men sjeldent i vårt land. 

Man regner også at Hodgkins sykdom ofte er utviklet fra lymfocytter på grunn av langvarig Epstein-Barr-virus-
stimulert økt celledeling. Det må understrekes at vi ikke regner disse kreftsykdommer som smittsomme i seg 
selv. Det dreier seg om en relativt sett sjelden kreftutvikling som senfølge av et virus nesten alle mennesker 
infiseres av, og som de fleste utvikler livslang resistens mot. 

Risikoen for kreftinduksjon med Epstein-Barr-virus som en av flere utløsende faktorer øker ved svekkelse eller 
overbelastning av immunforsvaret, som ved HIV-infeksjon, kronisk malaria i barneårene, eller ved kraftig og 
langvarig immunosuppressiv behandling. Det arbeides med vaksine-utvikling med Epstein-Barr-virus og mot 
celler kronisk infisert med dette virus. 

Navnet er etter den britiske patologen og virologen Michael Anthony Epstein (f. 1921) og den britiske virologen 
Yvonne M. Barr (f. 1932). 

 

Cytomegalovirus - CMV 

Cytomegalovirus (CMV) er et virus som infiserer celler og gjør at de 
blir forstørret. CMV tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt 
blant mennesker og dyr. Ca. 60 % av befolkningen er smittet med 
CMV ved 40 års alder. Man infiseres gjerne omkring to-årsalderen, 
eller i løpet av tenårene. Viruset ligger latent i kroppen og kan 
reaktiveres under spesielle forhold f.eks. ved graviditet, immunsvikt 
eller kreftsykdommer. De fleste infeksjonene forløper uten 
symptomer. CMV gir vanligvis ingen langvarige problemer. Men CMV 
kan gi sykdommer hos en nyfødt, dersom moren blir smittet under 
svangerskapet.  

Hvordan smitter CMV? 

CMV spres kun gjennom kontakt med en infisert persons kroppsvæsker (som spytt, blod, urin, sæd, 
skjedevæske, brystmelk). Det kan også overføres seksuelt. Viruset smitter ved fødsel og gjennom amming 
første årene, senere gjennom dråpesmitte eller slimhinnekontakt fra omgivelsene, blodoverføringer og 

CMV 
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gjennom seksuell kontakt. Fosteret kan smittes gjennom morkaken fra mødre som har førstegangs infeksjon 
eller reaktivert infeksjon.  

Virusutskillere finnes hyppig i en normalbefolkning, spesielt hos barn. Man regner med at ca. 1/3 av barn i 
barnehager utskiller CMV i spytt og urin uten at de har symptomer. Viruset kan skilles ut i urin og spytt i flere 
måneder. Grundig håndvask med såpe og vann kan hjelpe til å hindre spredning av CMV. 

Tiden det tar fra du smittes til du eventuelt blir syk, inkubasjonstiden, er anslagsvis 3-8 uker. Ved smitte under 
graviditet er den 3-12 uker etter fødsel. 

Hvilke symptomer gir CMV? 

Vanligvis er det ingen symptomer, spesielt hos barn. Noen få vil ha symptomer som er lik dem ved 
mononukleose (kyssesyke) - sår hals, feber, hodepine, slapphet. Personer som har et svekket immunsystem på 
grunn av HIV-infeksjon, eller fordi de har fått transplantert et organ, kan ha alvorlige symptomer. Infeksjonen 
varer 1-5 uker. 

CMV er årsak til ca. 5% av alle tilfeller av mononukleose. Primærinfeksjon under svangerskap kan medføre 
varige skader hos fosteret i form av skader i nervesystemet, som hørselssvekkelse eller mental retardasjon. 
Faren for hørselssvekkelse er størst dersom mor blir syk i første trimester (1Foulon I, Naessens A, Foulon W, et 
al. Hearing loss in children with congenital cytomegalovirus infection in relation to the maternal trimester in 
which the maternal primary infection occurred. Pediatrics 2008; 122: 1123-7.  Pediatrics.) Ved reaktivering er 
risikoen for skade hos fosteret langt mindre. 

Hvordan påvises CMV? 

Fordi viruset vanligvis ikke fører til symptomer vil en heller ikke vite om en er smittet. Har du symptomer, kan 
det være at legen din tester deg på CMV. Man måler da om det er økt forekomst av antistoffer mot CMV i 
blodet. Personer som er smittet med HIV, bør kanskje få kontrollert at viruset ikke har infisert øynene, særlig 
dersom de har synsforstyrrelser. 

Finnes det behandling mot CMV? 

Anti-virus midler kan hemme formeringen av virus, og kan ha effekt spesielt hos immunsvekkede. (Cymvene 
intravenøst.) Behandling av gravide er foreløpig på eksperimentstadiet. 

Ingen spesielle tiltak er nødvendig ved enkelttilfeller eller utbrudd. Det er ikke grunnlag for ekstra tiltak rundt 
en kjent CMV-utskiller. Dette gjelder også dersom det er gravide i nærmiljøet. Men gravide som ikke har 
antistoffer mot CMV (seronegative) bør unngå pass av barn under ett år med symptomgivende medfødt CMV-
infeksjon. God håndhygiene er viktig for personer, f.eks. sykepleiere, som ferdes i miljøer med mange CMV-
utskillere. 

Det finnes ingen vaksine mot CMV. Fordi CMV er et virus, virker heller ikke antibiotika. Hvis ditt immunsystem 
er normalt, klarer kroppen din selv å ta kontroll over infeksjonen. Hvis du har et svekket immunsystem, kan det 
være aktuelt å bruke spesialmedisin som for eksempel Cymvene. 

 

Vannkopper 

Vannkopper er en meget smittsom sykdom som spesielt rammer barn. Den gir ofte kløende hudutslett med 
blærer, men forløpet er som regel godartet. Sykdommen skyldes et virus med navnet varicella-zoster.  
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Man smittes med varicella-zoster virus. Smitten skjer fra person til person dels i form av direkte kontakt med 
de sprukne vannkoppeblærer, dels i form av luftbårne dråper. En person er smittsom fra ca. tre dager før 
utslettet bryter ut og til det er dannet sår på alle blærene. Det går ca. 10-20 dager fra man er smittet med 
vannkopper til sykdommen bryter ut (inkubasjonstid). 

Tegnene på vannkopper?  

Det typiske ved vannkopper er at det finnes utslett av forskjelligalder/stadie (prikker, blærer/vesikkel, skorpe) 
ved undersøkelse. 

 Utslett, som regel først på overkroppen og i ansiktet. Siden kan det spre seg til hårbunn, armer og ben. 
Det kan også spre seg til slimhinnene, spesielt i munnen og på kjønnsorganene  

 Utslettet er ofte kløende  
 Utslettet begynner som små røde prikker som i løpet av noen timer utvikler seg til blærer. Etter en til 

to dager omdannes en blære til skorpe  
 Det kan oppstå nye blærer i tre til seks dager  
 Antallet blærer er veldig varierende fra person til person  
 Eventuelt feber  
 Barn er ofte kun lett medtatt  
 Voksne er vanligvis sykere enn barn  
 Opp til sykdomsutbruddet kan man ha feber og sløvhet  

 Hvem er spesielt utsatt? 

 Gravide som ikke har hatt vannkopper  
 Personer med nedsatt immunforsvar, for eksempel barn med leukemi og personer med HIV  
 Likeledes skal personer som får immunitetsnedsettende medisin være oppmerksomme  
 Hvis mennesker med særlig risiko utsettes for smitte med varicella-zoster virus, kan man gi varicella-

zoster-immunoglobulin.  

 Gode råd  

 Vær oppmerksom på at personen er smittsom inntil det er skorpe på alle blærene og det ikke kommer 
nye. Den syke skal derfor holdes hjemme.  

 Unngå å klø på blærene p.g.a. risiko for betennelse  
 Klipp neglene helt kort eller bruk hansker  
 Vær omhyggelig med personlig hygiene  
 Kalde omslag kan lindre kløen  
 Hold den syke i kjølige omgivelser ettersom varme og svette kan utløse kløe  

Hvordan stiller legen diagnosen? 

Diagnosen stilles ut i fra sykdomstegnene. 

 

Hva er prognosen? 

 Forløpet er normalt godartet. Sykdommen varer som regel syv til ti dager hos barn og lenger tid hos 
voksne.  

 Likedan får voksne oftere komplikasjoner enn barn; men komplikasjoner er sjeldne. 
 Hvis man en gang har hatt vannkopper, er man livsvarig immun overfor sykdommen. Men det kan 

senere oppstå helvetesild. 
 En person med helvetesild kan smitte en annen person slik at denne får vannkopper. 
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Hvilke komplikasjoner kan oppstå? 

 Det kan gå betennelse i blærene med bakterier  
 Man kan få øyebetennelse eller lungebetennelse  
 I meget sjeldne tilfeller kan vannkopper kompliseres med blant annet hjernebetennelse (encephalitis), 

hjertebetennelse (myocarditis) eller Reyes syndrom  

 

Hvordan behandles vannkopper? 

Behandlingen er hovedsakelig lindring av symptomer. Kløen kan lindres som nevnt under "Gode råd" ovenfor. 
Likeledes finnes det forskjellige former for kløestillende medisin til utvortes bruk, blant annet zink liniment 
("hvitvask") som fås reseptfritt på apoteket, og lokalbedøvende stoffer. Kløestillende medisin gir noen timers 
lindring. Ved anvendelse av lokalbedøvende stoffer skal man være oppmerksom på at det kan svi en kort stund  

Ved utbrudd av vannkopper med en så voldsom kløe at barnets nattesøvn ødelegges, kan man eventuelt gi 
antihistamin med kraftig sløvende virkning. Antihistaminer er midler som anvendes mot allergiske sykdommer, 
reisesyke og søvnløshet. 

Ved alvorlige tilfeller av vannkopper, især hos personer med nedsatt immunforsvar, kan man behandle med 
medisin som heter aciclovir som virker spesifikt mot virus 

Varicella-zoster immunglobulin 

Immunglobulin med høyt innhold av antistoff mot vannkopper (varicella-zoster 
immunglobulin - VZIG) kan hindre utbrudd av vannkopper hvis det gis kort tid etter 
smitteeksponering, innen 72 timer. VZIG framstilles av plasma fra personer som 
nylig har gjennomgått vannkopper eller helvetesild. Plasmaet testes for å sikre 
fravær av hepatitt B-virus, hepatitt C-virus og hiv. I tillegg er det prosesstrinn i 
produksjonen som inaktiverer virus.  

Indikasjoner  

Preparatet må gis innen 72 timer etter smitteeksponering og er indisert for 
følgende grupper: 

 Seronegative personer med grunnsykdom som gir risiko for livstruende forløp av vannkopper. Den 
viktigste gruppen er personer med medfødt eller ervervet immunsvikttilstand, inkludert 
medikamentell immunsuppresjon.  

 Nyfødt barn av seronegativ mor, hvis mor får utbrudd av vannkopper nær fødselen eller barnet 
eksponeres for vannkopper inntil en uke etter fødselen. Risikoen for alvorlig sykdom er størst hvis mor 
får utbrudd av vannkopper mellom fire dager før og to dager etter fødselen. 

 Premature barn som utsettes for vannkoppesmitte før hjemreise fra sykehus, uavhengig av om mor 
har hatt vannkopper. (Den vesentlige del av overføring av antistoffer skjer i siste del av 
svangerskapet).  

 Gravide har høyere risiko for alvorlig forløp av varicella. VZIG kan derfor vurderes for ikke-immune 
gravide som eksponeres for betydelig varicella-smitte (10). Det er ikke dokumentert at VZIG 
forebygger viremi, og det forebygger derfor verken medfødt varicella-syndrom eller varicella hos 
barnet. Indikasjonen er å beskytte kvinnen mot alvorlig forløp av sykdommen.  
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Bivirkninger  

 ømhet på injeksjonsstedet  
 generelle symptomer (feber, uvel følelse, meget sjelden) 

Anbefalt doseringsregime for varicella-zosterimmunglobulin: Minimum 0,2 ml immunglobulin per kg 
kroppsvekt gis innen 72 timer etter smitteeksponering.  

Det anbefales å fordele volumet på forskjellige injeksjonssteder hvis dosen er over 2 ml hos barn opptil 20 kg 
og over 5 ml hos personer over 20 kg. Beskyttelsen varer i ca. 6 uker. Dette gis ved sprøyter i låret, og av og til i 
begge lårene avhengig av barnets vekt. 
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Blodet 
 

 

 

 

 

 

Blodet vårt inneholder blodvæske, røde og hvite blodceller. Blodet utgjør 7-8 % av kroppsvekten.  

Blodet og sirkulasjonssystemet sin oppgave er å sikre rask stoff- og varmetransport mellom de ulike delene av 
kroppen. Når vann og oppløste stoffer beveger seg mellom blodet og væsken som omgir cellene, vevsvæsken, 
sørger blodet for at cellene i kroppen befinner seg i et stabilt miljø. Blodanalyser gir derfor viktig informasjon 
om den kliniske tilstanden til pasienten. 

 

Transporten omfatter blant annet gassene O2 og CO2, energikilder og 
byggesteiner som glukose, aminosyrer og fettstoffer, samt avfallsstoffer som 
urinstoff. Siden blodet også transporterer varme har det en viktig rolle i 
temperaturreguleringen. Hormonene transporteres også til kroppens celler 
hovedsakelig med blodet. Blodet består altså både av en væske, plasma, og av 
celler som er fordelt i væsken. Det skiller seg fra andre vevsvæsker ved at det 
inneholder mer enn 50 % vevsvæske, og er i bevegelse hele tiden. Det er tre 
hovedtyper av celler i blodet: 

• Erytrocytter (røde blodlegemer) 
• Levkocytter (hvite blodlegemer) 
• Trombocytter (blodplater) 

 

Funksjonen til erytrocyttene er å transportere O2 og CO2, mens levkocyttene har viktige oppgaver i kroppens 
forsvarssystem. Trombocyttene har en sentral rolle i hemostasen.  
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Blodprøvesvar 

Blodprøver er viktig for legene i en sykdomsperiode og i etterkant for å kunne finne ut om kroppen har det bra. 
Når man er på sitt sykeste, og for eksempel ligger på intensivavdelingen tas blodprøver ofte, og du kan bli 
ganske opphengt i svarene selv om du kanskje ikke egentlig forstår hva de betyr. Under her nevner jeg noen av 
de som er viktige.  

C-reaktivt protein (CRP) 
CRP er et protein som finnes i blodet. Mengden av CRP stiger i den akutte fasen av en del sykdommer. Det 
kalles derfor et "akuttfaseprotein". 

Normalverdi - under 10. 

Tolkning av prøvesvar 
Høye verdier er tegn på akutte infeksjoner og andre betennelser. Infeksjoner med bakterier gir som regel 
høyere CRP enn infeksjoner med virus.  
 
Virusinfeksjoner: CRP er ofte normal eller bare litt forhøyet tidlig i en virusinfeksjon. Etter 3-6 dager er CRP 
mellom 20 og 50 vanlig. Enkelte virus kan likevel føre til enda høyere CRP-verdier.  

Bakterieinfeksjoner: CRP kan stige til over 50 (helst over 100) i begynnelsen av en bakterieinfeksjon. Det kan 
også være normalt hvis det er tatt for tidlig i sykdomsfasen. Etter noen dager faller verdien igjen. 

 

Hemoglobin (HB) 
Hemoglobin er et protein som finnes inne i de røde blodcellene, og som frakter oksygen (surstoff). Når blodet 
sirkulerer gjennom lungene, binder oksygenet seg til hemoglobinet. Senere, når blodet kommer ut i kroppen, 
frigjøres oksygenet til vevene. Hemoglobin angis enten som antall gram hemoglobin per dl blod, eller som et 
prosenttall.  

Normalverdier 

Alder/kjønn Normalverdi (g/100 ml) Tilsvarende blodprosent  
0 - 7 dager 15.0 - 22.1 101 - 149 %  
8-27 dager 12.7 - 18.5 86 - 125 %  
28 - 41 dager 10.1 - 17.9 68 - 121 %  
42 - 59 dager 10.0 - 16.6 68 - 113 %  
2 - 3 måneder 9.8 - 13.7 67 - 93 %  
4 - 8 måneder 10.0 - 12.7 68 - 86 %  
9 mnd - 3 år 10.6 - 12.7 72 - 86 %  
4 - 5 år 11.9 - 14.8 81 - 100 %  
6 - 13 år 12.1 - 15.6 82 - 105 %  
Over 14 år/menn 12.5 - 17.0 85 - 115 % 
Over 14 år/kvinner 11.5 - 16.0 78 - 108 % 

 

Tolkning av prøvesvar 

Lave verdier er tegn på blodmangel (anemi). Høye verdier er tegn på en tilstand der det er for mange røde 
blodlegemer i blodet (polycytemi). 
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Hvite blodlegemer 
Medisinsk betegnelse: leukocytter. 

De hvite blodlegemene dannes i beinmargen og sendes derfra ut i blodet når de er blitt modne. De har mange 
viktige funksjoner, blant annet i kroppens forsvar mot infeksjoner.  

Normalverdier 

Alder Normalverdier(x 109/liter)  
0 - 7 dager 8.1 - 25.0 
8-20 dager 4.2 - 20.2 
21 - 11 mnd 3.8 - 19.0 
1 – 2 år 4.0 - 17.2 
3 – 5 år 4.1 - 14.1 
6 – 8 år 3.7 - 13.3 
9 – 13 år 3.5 - 12.7 
Over 14 år 3.3 - 11.0 

 

Tolkning av prøvesvar: 

Høye verdier skyldes oftest infeksjoner forårsaket av bakterier. For mange hvite blodlegemer kan også skyldes 
røyking, bruk av kortison, ondartede svulster, blodkreft eller at milten er blitt fjernet (ved operasjon). 

Lave verdier kan være et tegn på at beinmargen er hemmet av en eller annen grunn, slik at produksjonen av 
hvite blodlegemer går langsomt. Årsaken kan være visse medisiner, cellegiftbehandling, visse kjemiske stoffer 
eller kreftspredning til beinmargen. 

 

INR 
Måler blodets evne til å koagulere/levre seg.Koagulasjon av blod betyr at blodet levrer seg. Kroppen vår har ett 
innebygd system for blodlevring, og ett system for å løse opp blodlevrer. Normalt er disse to systemene i 
balanse. Ved skader på innvendige blodårer kan kroppen selv stanse eller hindre blødninger, og kroppen kan 
selv løse opp blodpropper som gjør skade. Brukes bl.a. for å dosere blodfortynnende medisiner. Sier noe om 
leverfunksjonen.  

Normalverdien er 0,8 – 1,2. 

 

Bilirubin 
Bilirubin er et pigmentstoff som dannes når røde blodlegemer 
går i stykker. Røde blodlegemer har vanligvis en levetid på 120 
dager, deretter brytes de ned og skilles ut gjennom leveren til 
gallen. Økt mengde bilirubin i blodet fører til hud og den hvite 
delen av øyet blir gult. Det kalles gullsott (ikterus). 

Hvis leveren er syk, blir utskillelsen av bilirubin redusert, og 
bilirubinet hoper seg opp i blodet. Leverbetennelse, 
alkoholisme, medisiner og giftstoffer kan skade leveren og 
føre til økt mengde bilirubin i blodet.  
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Fra leveren skilles bilirubinet videre ut av kroppen gjennom gallen. Blir galleveien stengt av en gallestein, eller 
av en kreftsvulst i galleblæren, leveren eller bukspyttkjertelen, fører det til opphopning av bilirubin i blodet.  

Nedbrytningen av røde blodlegemer kan gå raskere enn vanlig i forbindelse med store skader, noen typer 
blodmangel og blodoverføring med feil blodtype. Den økte nedbrytningen kan føre til økt mengde bilirubin i 
blodet. 

Normalverdi: Under 20 mikromol per liter. 

Tolkning av prøvesvar 

Høye verdier ses ved leverbetennelse (hepatitt), hindringer i galleveiene (gallestein eller kreft) og økt 
nedbrytning av røde blodlegemer (hemolyse). Økt mengde bilirubin hos spedbarn skyldes at mange røde 
blodlegemer går i stykker etter fødselen, samtidig med at leveren er umoden og arbeider langsomt. 

 

Senkingen 
Medisinsk betegnelse: senkningsreaksjonen (SR).  

Senkningen måles for å oppdage sykdom eller for å følge effekten av behandlingen av sykdom med høy 
senkning. 

ALAT 

Normalverdier: 

Kjønn/alder:  Normalverdier (mm): 

Menn under 50 år  Under 15  

Menn over 50 år   Under 20  

Kvinner under 50 år  Under 20  

Kvinner over 50 år  Under 25  

Tolkning av prøvesvar: 

Senkningen er en lite spesifikk prøve. Hvis den er høy, vet man at det er sykelige forandringer i kroppen, men 
prøven sier ikke noe om hva årsaken kan være. Det kan dreie seg om blodmangel, betennelse, infeksjon eller 
en annen tilstand. 

 

Forkortelse for alaninaminotransferase. Synonym: GPT.ALAT er et enzym som særlig finnes inne i levercellene. 
Hvis leveren overbelastes eller utsettes for skade, lekker enzymet ut av cellene og kan finnes i blodet hvis man 
tar en blodprøve. 

Normalverdier: 

Menn 50 U/l  Kvinner 35 U/l  

Tolkning av prøvesvar: Høye verdier er blant annet typisk ved leverbetennelse (hepatitt), leverskade på grunn 
av leverskadelige stoffer, kyssesyke (mononukleose) og hindringer i galleveiene (for eksempel gallestein). 
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ASAT 
Forkortelse for aspartataminotransferase. Synonym: GOT. 

ASAT er et enzym som først og fremst finnes inne i levercellene og hjertecellene. Hvis leveren eller hjertet 
utsettes for skade, lekker enzymet ut av cellene og kan finnes i blodet hvis man tar en blodprøve. 

 

Normalverdier: 

Menn 50 U/l  

Kvinner 35 U/l  

Høye verdier ses ved:  

- Hjerteinfarkt. Mengden av ASAT er størst 2 døgn etter at hjerteinfarktet oppstod.  

- Leverskade, på grunn av leverbetennelse (hepatitt), leverskadelige stoffer eller hevelse i leveren.  

- Forhøyede verdier kan også skyldes muskelsykdommer og blodpropp i lungen (lungeembolisme).  

ASAT-nivået kan også stige uten at det skyldes sykdom. Etter kraftig fysisk aktivitet kan verdien stige med 10-20 
U/liter. P-piller kan føre til en stigning på opptil 10 U/liter. I siste del av svangerskapet kan verdiene øke til 45 
U/liter. 
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Immunforsvaret 

 
 

 

Verdens mest unike og intelligente forsvarssystem finner du ikke i noen militærtropp, men i din egen kropp. 
Her får du en kort innføring i hovedtrekkene om celler og proteiner som er på evig jakt etter inntrengere, 
dreper dem, husker dem, og stadig ruster opp i rekkene. 

Immunsystemet består av spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler som beskytter kroppen vår mot 
bakterier, virus, sopp og infeksjoner. Immunsystemet jobber kontinuerlig for å holde uønskede "inntrengere" 
på avstand. Ettersom menneskekroppen er ideelle omgivelser for en rekke mikrober, jobber disse hardt for å 
forsøke å komme seg inn i kroppen vår. 

Immunsystemet spiller også en sentral rolle ved betennelsessykdommer som ikke skyldes mikrober. Dette er 
såkalte inflammatoriske sykdommer. Eksempler er leddgikt, de kroniske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og 
Crohns sykdom, multippel sklerose, optikusnevritt etc. 
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Flere beskyttelsesmekanismer 

Før mikrobene møter immunforsvaret, har du flere beskyttelsesmekanismer. Den ytterste barrieren er huden 
vår - som er tett, vannfast og slik holder fremmedelementer borte - med mindre vi har sår eller rifter hvor 
bakterier kan trenge seg inn. Dernest har vi slimhinner som inneholder antistoffer og flimmerhår i halsen, 
lungene og nesen, som gjør at vi blant annet kan hoste ut fremmedelementer. Får vi i oss mikrober gjennom 
mat eller drikke, dreper magesyren vår de aller fleste mikrobene. Kroppsvæsker som tårer, hudolje fra 
talgkjertler og spytt inneholder antibakterielle enzymer som kan redusere infeksjonsrisikoen. 

 

Patruljerer og varsler 

Når en "inntrenger" kommer inn i kroppen, er det en gruppe proteiner - kalt komplementsystemet, som først 
møter inntrengerne. Disse proteinene flyter fritt i blodet og varsler andre celler om inntrengeren. De utløser 
også betennelse, dekker antigenene med et belegg som gjør dem mer fristende for makrofager, og tiltrekker 
seg disse. I tillegg kan de også selv drepe inntrengere. En inntrenger som utløser en immunreaksjon, kalles et 
antigen. Dette kan være fragment fra en bakterie, et virus, en celle som kroppen selv ikke produserer, 
proteiner fra fremmede organismer, parasitter, sopp eller MHC-marker protein. 

En typisk reaksjon fra immunsystemet når det oppdager et antigen, er at vi får feber. At kroppstemperaturen 
vår øker kan i mange tilfeller være alt som skal til for å ta knekken på enkelte mikrober. Feberen trigger også 
kroppens reparasjonsprosess. 

Når et sår blir infisert, beveger de hvite blodcellene seg til såret og begynner å "spise" bakteriene. Puss og 
sårsekret er rett og slett en blanding av døde mikrober og døde hvite blodceller. Fagocytter er en gruppe 
immunceller som har spesialisert seg på å finne og "spise" bakterier, virus og døde eller skadde kroppsceller. 

 

Finner og angriper inntrengere 

Immunsystemet har sitt utspring i det som kalles lymfeorganene. Lymfesystemet består av lymfeårer, 
lymfeknuter, milten og annet lymfevev i ulike organer. Det er en bestemt type hvite blodceller (lymfocyttene) 
som er nøkkeloperatørene i immunsystemet vårt. Lymfocyttene blir produsert i beinmargen, men vokser, 
utvikles og har viktige funksjoner i lymfeorganene. Lymfocyttene reiser gjennom kroppen i blodårene og 
lymfesystemet. Noen lymfocytter blir såkalte B-celler, andre blir T-celler. Disse utgjør to store grupper 
lymfocytter som gjenkjenner og angriper infeksiøse mikroorganismer (mikrober som kan forårsake infeksjoner). 

B-cellene er på konstant leting etter antigen (fremmed vev, inntrengere, f.eks. et virus) som de kan oppdage. 
Dersom B-cellene finner et fremmed antigen, utløses et signal. B-cellene får da hjelp fra proteiner utskilt fra T-
cellene for å bli fullt aktivert. Når det skjer, deler B-cellene seg og produserer to nye celletyper.  

Den ene celletypen - plasmacellen - produserer et antistoff som svarer til det antigenet som ble oppdaget. 
Disse antistoffene frigis slik at de kan finne inntrengerne og bidra til at de blir ødelagt. Antistoff kan binde seg 
til f.eks. virus eller bakterier. Dette fører til at også andre deler av immunapparatet - som makrofager, 
granulocytter (en annen type hvite blodceller) og komplement (et protein), blir aktivert. Makrofagene har en 
viktig rolle i destruksjonen av det fremmede vevet. Makrofager er små komponenter inne i cellene som kan 
destruere mikroorganismer som er identifisert og merket (antigen + antistoff) av immunsystemet. De renser 
opp, fortærer mikrober og rengjør vevet for skadelige stoffer.  
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Den andre typen B-celler som blir skapt, er såkalte hukommelses-B-celler. Disse husker de spesifikke 
inntrengerne, slik at immunforsvaret blir aktivert mye raskere dersom samme inntrenger siden dukker opp. Det 
er da vi sier at vi har blitt immune mot noe - for eksempel en virusinfeksjon (eksempel røde hunder).  

 

T- celler - hjelper og angriper 

T-cellene dreper infeksiøse mikroorganismer ved å drepe de av kroppens celler som er berørt. T-cellene frigjør 
også kjemikalier, kalt lymfokiner som utløser en immunreaksjon som blant annet skal bekjempe kreft eller 
virus. Det er flere typer T-celler. En av dem har som hovedoppgave å hjelpe til å aktivere B-cellene. En annen 
type T-celler er spesialisert i å angripe celler i kroppen som er infisert av virus og noen ganger av bakterier. T-
cellene kan også angripe kreftceller. T-cellene undersøker alle celler de møter. Om de er infiserte, blir de hurtig 
drept. 

Blodårene og lymfeårene er viktige deler av immunsystemet, ettersom det er de som frakter lymfocyttene 
rundt i kroppen. I tillegg finnes det ansamlinger av lymfevev (lymfeknuter) i mange deler av kroppen, særlig 
nær slimhinnene i fordøyelseskanalen, luftveiene og lungene. Disse er alle ulike inngangsporter for fremmed 
vev til kroppen. 

 

Immunglobuliner 

En fellesbetegnelse på alle antistoffer i kroppen, er immunglobuliner. Dette er store proteinmolekyler. Det 
finnes fem hovedtyper immunglobulin hos mennesker: IgM, IgD, IgG, IgA og IgE.  

 

IgM spiller en sentral rolle tidlig i en immunreaksjon, og det bidrar blant annet til aktivering av 
komplementsystemet. IgDs rolle er mindre kjent. IgG aktiveres etter IgM. Dannelsen av IgG-antistoffer skjer 
først etter vel en uke. IgG binder seg til antigenet og setter fart på destruksjonen av inntrengeren. IgG-
antistoffene mot et bestemt virus blir værende i sirkulasjonen og kan påvises med blodprøve. IgAer antistoffer 
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knyttet til kroppens slimhinner. IgE er antistoffer som reagerer på allergener. Ved allergiske lidelser vil det 
kunne måles økte mengder IgE. 

Immunglobuliner kan undersøkes med blodprøver, såkalte serologiske tester. Ved mistanke om smitte, f.eks. 
parvovirusinfeksjon i svangerskapet, er det viktig å klargjøre om den gravide har hatt infeksjonen før - om hun 
er immun - eller om hun har hatt en akutt infeksjon nå. Ved å måle om det finnes IgG-antistoffer mot 
parvovirus, får vi vite om den gravide er immun - da finnes dette IgG-antistoffet i blodet. Ved å ta en ny IgG-
prøve 7-10 dager senere, får vi vite om IgG-mengden er på samme nivå, eller om den har økt. Dersom den har 
økt, er det et tegn på nylig gjennomgått infeksjon. Er IgG-mengden uendret, er pasienten immun fra tidligere 
gjennomgått infeksjon. Tidlig i forløpet av en parvovirusinfeksjon vil mengden IgM være økt. Dette er et 
pålitelig funn om at det nettopp har forekommet en infeksjon. Etter en tid vil vanligvis IgM-antistoffene 
forsvinne. 

 

Livmoren - nøytral sone 

En viktig egenskap ved immunsystemet er at det kan skille mellom kroppens egne celler, og mikrober utenifra. 
Dette kalles selvtoleranse og er en lært tilstand. Dette betyr at immunapparatet vårt har lært seg å bli tolerant 
overfor kroppens egne celler og molekyler. Ettersom det hele tiden kommer til nye lymfocytter, er dette en 
prosess som pågår hele tiden. 

Dersom du får celler eller vev fra en annen person inn i din kropp (f.eks. en blodoverføring), vil det utløse en 
reaksjon fra immunsystemet. Det er derfor det hender at transplanterte organer av og til blir utstøtt, forkastet. 
For at kroppen skal tåle det nye organet, må immunsystemet altså først lære å bli tolerant overfor dette. 

Årsaken til at et foster ikke utløser noen reaksjon fra immunforsvaret - til tross for at det har fremmede 
antigener fra far - er at livmoren er såkalt "immunologisk privilegert". Morkaken fungerer som et filter mellom 
mor og foster, antigener fra fosteret kommer ikke over i mors blod og utløser derfor ingen immunreaksjon. 
Derimot kan IgG-antistoffer passere over fra mors blod til fosteret via morkaken. På den måten får fosteret 
overført de antistoffer som mor har bygd opp mot ulike bakterier og virus. Disse antistoffene beholder 
spedbarnet til det er blitt ca. et halvt år gammelt og er dermed godt beskyttet mot ytre farer i denne første 
fasen av livet. Senere må det utvikle sine egne antistoffer, noe som skjer gjennom hyppige infeksjoner i 
barneårene. 

 

Feil i immunsystemet - kroppen angriper seg selv 

Av og til fungerer ikke immunsystemet som det skal. Dette kan gi ulike plager eller sykdommer. Den mest 
kjente er allergi. Kroppen oppfatter et ufarlig stoff som en inntrenger, og immunforsvaret setter i gang en 
storstilt kamp mot dette. 

Ved auto immune sykdommer ser man ofte et toleransebrudd, som fører til at immunsystemet reagerer mot 
kroppens egne celler og vev. Dette kan bidra til flere sykdommer, for eksempel leddgikt og type-1 diabetes. 

AIDS er et eksempel på en immunsviktsykdom som er forårsaket av et virus som ødelegger hjelper T-cellene - 
slik at man dermed ikke har et fungerende immunforsvar. Et annet eksempel er alvorlig kombinert immunsvikt 
(SCID) - der kroppen verken produserer B eller T lymfocytter - noe som gjør at det er nærmest umulig for 
kroppen å bekjempe infeksjoner. 
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Kreft utvikles når immunsystemets overvåkingssystem brytes ned eller blir overveldet. Ved immunterapi av 
ondartede kreftsvulster ønsker man å bryte ned den toleransen kroppen har utviklet for kreftcellene, slik at 
lymfocyttene skal angripe og ødelegge kreftsvulsten. 

I de aller fleste tilfellene gjør immunsystemet den jobben det skal gjøre, og vi lever lykkelig uvitende om de 
mange millioner av bakterier, virus og parasitter som bekjempes og utryddes av vårt eget, intelligente 
forsvarssystem. 

 

Immunforsvaret og avstøtning for transplanterte 
Dette avsnittet er spesielt rettet mot transplanterte og utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg 
Reisæter, Rikshospitalet 2003. 

 

Hvordan er det mulig å transplantere et organ fra et menneske til et annet? 
Hvert menneske har en unik nedarvet vevstype. Når et organ transplanteres oppfatter mottakerens 
immunforsvar organet som noe fremmed. Immunforsvaret aktiveres for å ødelegge eller avstøte organet. Ved 
hjelp av medisiner kan immunforsvarets reaksjoner dempes, og organet har mulighet til å overleve og fungere 
hos mottaker. 

 

Hvordan fungerer immunforsvaret? 
Immunforsvaret er kroppens forsvarssystem mot for eksempel bakterier og virus, men også mot celler fra 
andre individer. Alle celler har individets vevstype som et slags personnummer på overflaten. Dette gjør at 
immunforsvaret kan skille mellom kroppens egne celler og fremmede celler. Når immunforsvaret oppdager 
fremmede celler aktiveres et komplekst forsvarssystem som angriper disse cellene. Ved organtransplantasjon 
kalles denne reaksjoner avstøtning eller rejeksjon.  

 

Immunforsvarets celler 
Hvite blodlegemer: Uskadeliggjør inntrengere og deltar i avstøtningsreaksjoner 

T-lymfocytter: ”Detektiver” som oppdager fremmede elementer og da aktiverer resten av 
immunforsvaret 

   ”Soldater” som angriper og ødelegger fremmede celler 

B-lymfocytter: Produserer antistoffer. Antistoffer gir beskyttelse mot infeksjoner. De binder seg til 
fremmede celler og fremskynder ødeleggelsen av disse. 

Granulocytter: Uskadeliggjør bakterier. 

Makrofager:  Renovasjonsceller som uskadeliggjør mikroorganismer og medvirker i 
avstøtningsreaksjoner. 

Når immunforsvaret ikke er aktivert sirkulerer disse ulike cellene fredelig rundt i kroppen. 
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Hva skjer ved en avstøtning? 
Hvis et fremmed organ transplanteres og kroppen får reagere uforstyrret, vil immunforsvaret reagere raskt. 
Detektivene dirigerer andre hvite blodlegemer til det transplanterte organet. Der har angrepscellene i oppgave 
å angripe inntrengeren direkte. Andre produserer antistoffer som binder seg til inntrengerens celler og 
ødelegger celleveggen.  

For at organet skal overleve i kroppen må immunforsvaret dempes. Dette skjer ved hjelp av medisiner som 
kalles immunsuppresjon, eller immundempende medisiner. Når du tar slike medisiner vil kroppens forsvar bli 
for svakt til å bekjempe det fremmede organet. Samtidig vil immunforsvarets evne til å bekjempe infeksjoner 
også være noe nedsatt.  

Det er viktig å finne en balanse hvor immunforsvaret er: 

1) Nok dempet til at organet kan fungere 
2) Ikke så dempet at kroppen blir plaget av infeksjoner 

Kroppen venner seg aldri til organet. For ikke å miste det må man alltid bruke de immundempende medisinene. 

Medisiner som demper immunforsvaret er: Prednisolon, Methotrexat, Imurel, Sandimmun, CellCept, Prograf 
og de biologiske legemidlene: Remicade, Enbrel, Humira, MabThera, Stelara. 

 

Utenfor Rikshospitalet i Oslo en vårdag i 2010. 
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Rettigheter som pårørende 
Et viktig nøkkelord her er sosionom. Du har rett til å få snakke med en sosionom som skal veilede deg og hjelpe 
deg i henhold til dine rettigheter. 

Som pårørende kan du ha forskjellige rettigheter f eks sykepenger ved egen sykmelding, velferdspermisjon, 
hjelpestønad, pleiepenger, pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid og omsorgslønn.  

 

Sykemelding av pårørende  

For at legen skal kunne skrive ut sykemelding, må den pårørende selv være syk. I mange tilfeller blir en faktisk 
syk av at ens kjære har en kreftsykdom, og den usikkerhet, behandling og bivirkninger dette innebærer. Snakk 
med fastlegen hvis det blir for tøft å være i fullt arbeid. Sykehuslegen kan vanligvis ikke sykmelde pårørende. 
Når det gjelder foreldre til syke barn, skriver legen ut en søknad om pleiepenger til NAV, og de avgjør om du 
kvalifiserer til å motta for eksempel pleiepenger. Vær oppmerksom på at, som ved andre søknader til NAV, kan 
behandlingstiden være lang.  

 

Syke barn 

Er du yrkesaktiv og må være borte fra arbeid på grunn av sykt barn gjelder følgende: 

Hvis barn under 12 år blir syke, har foreldrene rett til omsorgspenger i inntil 10 dager pr. kalenderår ved fravær 
fra arbeidet, og inntil 15 dager dersom man har omsorgen for mer enn to barn. 

For kronisk syke barn er aldersgrensen 18 år. Hvis barnet er funksjonshemmet eller alvorlig sykt, betales 
sykepenger i inntil 20 dager.  

Aleneforeldre har rett til sykepenger i inntil 20 dager (ved mer enn to barn er det 30 dager) og ved alvorlig 
sykdom eller funksjonshemming i 40 dager. 

Har barnet vært innlagt minst en dag i helseinstitusjon og etter utskrivning har behov for kontinuerlig pleie og 
tilsyn, kan det gis pleiepenger til en av foreldrene fra dag 8. 

Er barnet alvorlig sykt kan det gis pleiepenger fra dag 1. Det kan da også ytes pleiepenger til begge foreldrene 
samtidig. 

Det er ikke noen begrensning i hvor lang tid det kan ytes pleiepenger. Men er pleie/tilsynsbehovet av mer varig 
art, da skal det ikke ytes pleiepenger, men hjelpestønad. 

 

Velferdspermisjon 

En del arbeidsgivere vil kunne innvilge velferdspermisjon med lønn i en vanskelig sykdomsperiode for familien. 
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Hjelpestønad 

Den som trenger pleie og tilsyn fra pårørende i hjemmet, kan søke hjelpestønad fra trygdekontoret. Du kan få 
hjelpestønad når du har behov for særskilt tilsyn og pleie pga en lidelse som varer i 2-3 år eller lenger.  

 

Pleiepenger i livets sluttfase 

Ved pleie av nære pårørende i hjemmet ved livets sluttfase kan det ytes pleiepenger i opptil 20 dager for hver 
pasient. Pleiepenger ytes etter de samme bestemmelsene som sykepenger ved egen sykdom. 

 

Omsorgslønn 

Pårørende som har spesielt tyngende omsorgsarbeid kan søke omsorgslønn. Se kapitlene "Hjelpeordninger i 
hjemmet" og "Reise- og oppholdsutgifter".  

 

Nyttige nettsider: 

www.nav.no 

www.helfo.no 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html 

 

  

http://www.nav.no/�
http://www.helfo.no/�
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html�
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Medisiner og resepter 
Det er først og fremst viktig å vite hvem og hva HELFO er. 

HELFOs rolle og formål 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale 
helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen. 

Formål: 

 forvaltning av samfunnets helseøkonomi på en korrekt og effektiv måte innen de områder HELFO har 
ansvar for 

 ivareta kundenes rettigheter og yte profesjonell service 
 gi faglig grunnlag for statens styring og utvikling av samfunnets velferdsordninger på 

helsetjenesteområdet 
 være et aktivt utviklingsmiljø for å sikre kvalitet, serviceorientering og effektivitet innen 

helseøkonomiforvaltningen 

 

Blå resept 
Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for 
langvarig behandling. Har du en kronisk sykdom som du trenger behandling for i minst tre 
måneder i løpet av året, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger 
ikke å være sammenhengende. 

Blå resept direkte 

I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent 
refusjon. For det legemidlet du skal benytte er det kun bestemte diagnoser eller 
sykdommer som utløser denne retten. 

Blå resept etter søknad 

Er ikke vilkårene (sykdom eller preparat) for forhåndsgodkjent refusjon oppfylt, kan man søke om å få 
refundert utgiftene til medisiner på blå resept. Dette kalles individuell refusjon på blå resept. 

Hvordan søker du? 

Hvis du ikke oppfyller vilkårene om forhåndsgodkjent refusjon, kan legen din sende en søknad om individuell 
refusjon for deg. Legen kan benytte Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sine skjemaer for individuelle 
søknader. For å få individuell refusjon er det i praksis krav om at behandlingen skal være startet av spesialist på 
det spesielle sykdomsområdet. Dersom det legemidlet du skal bruke ikke er markedsført i Norge, må begrunnet 
søknad skrives av spesialisten. 

Søknaden må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og du vil få et skriftlig 
vedtak i posten. Får du innvilget refusjon, må du ta med vedtaket på apoteket når du henter ut medisinene. Da 
betaler du kun vanlig egenandel som på blå resept. 
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Hva kan du få? 

Du må betale en egenandel når du får medisiner eller sykepleieartikler på blå resept. Har du resepter som 
brukes flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders 
forbruk. 

Blå resept omfattes av ordningen med frikort. Betalte egenandeler føres i et egenandelskort før du eventuelt 
får frikort. 

Enkelte pasientgrupper er unntatt fra å betale egenandel. Dette gjelder:  

 Minstepensjonister (må framvise dokumentasjon hos apotek og bandasjist). 
 Barn under 16 år. 
 Personer med supplerende stønad (må framvise dokumentasjon hos apotek og bandasjist). 
 Personer med en allmennfaglig, smittsom sykdom. 
 Personer med immunsvikt. 
 Personer som trenger lindrende behandling i livets sluttfase. 
 Personer som avtjener verneplikt (må framvise dokumentasjon hos apotek og bandasjist). 

 

I tillegg er følgende pasientgrupper unntatt å betale egenandel for medisiner hvis de har vedtak om 
årsakssammenheng fra Nav: 

 Personer med godkjent yrkesskade. 
 Personer med godkjent krigsskade. 
 Egenbetaling når apoteket foreslår at du bytter legemiddel 

Når du kommer for å hente medisin på blå resept, kan apoteket foreslå at du bytter til et billigere, men 
likeverdig legemiddel. Pakningen, utseende, navn, smak og farge kan variere, men virkningen er den samme. 
Du kan derfor føle deg trygg ved bytte. Hvis du godtar å bytte til en billigere medisin, kan egenandelen bli 
lavere. På denne måten kan du spare penger. 

Du kan likevel kreve å få utlevert den medisinen som står på resepten. Da må du selv betale prisforskjellen. 
Denne prisforskjellen kan ikke føres på egenandelskortet eller refunderes hvis du har frikort. Dette gjelder for 
alle, også for dem som ellers er fritatt for å betale egenandel for medisiner på blå resept. 

Legen din kan skrive på resepten at du ikke kan bytte medisin. Da skal apoteket utlevere den medisinen som 
står på resepten, og du betaler bare vanlig egenandel. Reglene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Satser 

Egenandelstak 2012 gjeldende fra 1. januar 2012: 

 Type     Sats  

 Egenandelstak 1  kr. 1.980,-  

 Egenandelstak 2   kr. 2.560,-   
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På vei inn i ambulansen som kjørte oss til Flesland. 

I konfirmasjonen i Stavanger, hun er 
blitt litt gul i hud og i øynene, virker 
trøtt og slapp, men drikker mye. 

Sandra sin historie 
For de som kanskje lurer på hva som har inspirert meg til å lage dette hefte så vil 
jeg gjerne dele min historie. En vårdag i april 2010 var vi i konfirmasjon i 
Stavanger. Vi kjørte fra Bergen tidlig søndag morgen, så yngstemann, Sandra 
Madelene på nesten 4 måneder, ble forsiktig brakt fra sengen, sovende inn i 
bilen. Vi hadde kjørt et lite stykke da jeg oppdaget at hun var blitt ganske gul i 
huden og virket slapp og dårlig. Men hun sov en del og spiste godt,- noe jeg tror 
vil gjøre enhver mor litt mindre bekymret. Jeg både ammet og ga tillegg, og hun 
drakk og drakk.Utover dagen virket hun ikke særlig bra og rundt 16.00 tiden 
bestemte vi oss for å kjøre hjemover til Bergen igjen. Jeg prøvde å ringe 
barneklinikken på veien, men de tok ikke telefonen. Vi bestemte oss for å kjøre 
direkte til barneklinikken. Det er vi veldig glad for at vi gjorde. De «vanlige» 
undersøkelser ble gjort og vi ventet på svar på blodprøvene. Både faren og jeg 
var overbevist om at vi bare skulle få noe medisin og så reise hjem igjen. Det var 
ikke det som skjedde. Etter de første blodprøvene ble vi innlagt til overvåking og 
det første døgnet ble det tatt blodprøver hver 4. time og hun fikk K-vitamin 
jevnlig. Jeg begynte å skjønne at dette kunne være alvorlig, men akkurat hvor alvorlig, visste jeg ikke. 
Morgenen etter spurte en av legene om noen studenter kunne få komme innom og se på Sandra, og jeg tenkte 
selvfølgelig og sa ja til det. Jeg følte meg som midt i en episode av Greys Anatomy, bare med en litt annen 
standard på sykehuset, og på et mye mindre rom. Legen sto og snakket og fortalte om «Ikterus», spurte 
studentene litt spørsmål, og de svarte ivrig. Etterpå takket legen og at dette kom studentene aldri til å glemme, 
og gikk ut døren. Dette gjorde meg veldig bekymret, for hvorfor skulle de aldri glemme dette? Hun var gul, men 
ikke så gul? Hva var det han mente med det? 

Etter dette gikk det slag i slag. Vi fikk i løpet av formiddag beskjed om de ville sende oss til Rikshospitalet i Oslo 
for der sendte de alle som hadde leversykdommer, og det kunne bli snakk om en levertransplantasjon. Jeg 
husker at jeg tenkte det der bare sier de for å ha sagt det “verste”. Jeg skjønte ikke at det faktisk kunne skje. De 
ville uansett bli kjent med oss i Oslo, så derfor var det best å reise bort. Jeg tenkte, Oslo? Hvorfor kan de ikke 
dette i Bergen? Så får vi beskjed om at helikopteret er klart på Flesland ca kl 13, men bare en av oss kan være 
med i helikopteret. Den andre må ta rutefly. Jeg skjønte med en gang at jeg kunne ikke være med i helikopteret 
og ga fort beskjed om dette. Jeg visste at jeg ville være urolig og bare gråte, og det ville ikke hjelpe Sandra i det 
hele tatt. Selv om den ene legen nesten prøvde å få meg til å ombestemme meg ved å si at «det er ikke sikkert 
du synes det er best når du sitter på flyet». Faren hennes er en mye roligere mann som kunne gjøre henne 
tryggere og kanskje mindre redd. Det var i hvert fall det jeg tenkte, at hans påvirkning kunne være bedre enn 
min frykt. Hun hadde ikke sovet på lenge og hadde veneflon ut av hodet og på armene,og nålestikk rundt 
omkring på kroppen. Hun så helt forferdelig ut. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme. T.o.m. faren hennes, 
en stor og sterk mann som aldri gråter, brøt sammen nå, men tok seg 
raskt inn igjen. 

Vi ble kjørt til helikopterplassen der ambulanseflyet sto klart med 
beredt mannskap; både lege og sykepleiere, og de tok godt i mot oss, 
og Sandra og faren gikk inn i flyet. Jeg synes det var betryggende at så 
mange kompetente mennesker var med i flyet. Ambulansen kjørte meg 
bort til inngangen på Flesland og en av ambulansepersonale fulgte meg 
inn til SAS automatene der jeg kunne hente ut billetten. Min søster 
møtte meg der og vi kom oss på flyet. Vi tok taxi fra Gardermoen, og det 
føltes som en evighet før vi endelig kom frem til Rikshospitalet. Heldigvis 
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kom vi bare 20 minutter etter Sandra og faren var komt til Rikshospitalet. 

I Oslo ble vi møtt med nye leger, sykepleiere, undersøkelser, blodprøver, ultralyd og røntgen. Dette var en helt 
annen garde enn vi ble møtt med på barneklinikken i Bergen, og de var fantastisk flinke til å forklare oss og ta 
vare på oss og oppi alt. Ikke bare Sandra, men faren, søsteren min og meg ble godt ivaretatt hele tiden. Det 
husker jeg overrasket meg veldig. Sykehuset var av en helt annen standard enn Haukeland, åpent og lyst, og 
lett å finne frem i. Atmosfæren var helt annerledes. Det var tillitsvekkende. 

Sandra havnet på intensivavdelingen i løpet av ettermiddagen. Første møte 
med avdelingen var vanskelig, og jeg begynte å skjønne at dette var alvorlig. 
Første reaksjonen min var at jeg ikke klarte å gå inn på rommet men rygget ut 
av rommet og bare gråt. Da hadde vi vært våken i nesten 2 døgn og jeg kjente 
at nå begynte det å bli tøft. Det er hardt å se så mange ukjente apparater og 
slanger, og ikke minst syke små barn koblet til dem. Takket være fantastiske 
sykepleiere, både de som hørte til på posten og spesialsykepleiere på 
intensivavdelingen, klarte jeg fort å omstille meg og heller begynte å spørre 
om hva alt var. Jeg merket at med en gang jeg klarte å forstå hva maskinene 
betydde og hva de gjorde, ble det litt lettere. Det var fullmåne den første  
kvelden, og den lyste inn på rommet vi sov på som om den lunefullt «passet på oss». 

Dagen etterpå, rundt formiddagen, ville leger, kirurger og anestesileger snakke med oss. De hadde vurdert alle 
prøvene som var tatt. Diagnosen var Fulminant leversvikt. Overlegen fortalte at de anså situasjonen som så 
alvorlig at hvis ikke Sandra fikk ny lever innen 3 dager ville hun ikke overleve. Hun ble nå satt på en hasteliste 
for levertransplantasjon. Det betydde at hun kom foran alle i køen og innen 3 dager skulle hun få en ny lever. 
Overlegen sa det var 70 % sjanse for at det skulle gå bra. Jeg tenkte kun på at det betydde 30 % sjanse for at 
det ikke skulle gå bra. Jeg husker at jeg fremdeles tenkte at dette ikke kom til å skje. Jeg trodde at det skulle 
snu, og leveren hennes skulle begynne å virke igjen. Dette var tirsdag. Onsdag ettermiddag får vi beskjed om at 
kirurgene ville snakke med oss. Da gikk opp for meg. Det kom faktisk til å skje. Babyen min måtte ha et nytt 
organ. De fortalte at de hadde en donor og forventet at operasjonen ville starte i løpet av kvelden.  

Sandra var hun koblet til alle mulige apparater og slanger. Etter hvert skjønte jeg at det var medisiner, sonde, 
og pulsmålere. Maskinen som blant annet måler pulsen pep konstant, både hos henne og hos de andre barna, 
og jegskvatt hver gang det skjedde. Jeg fikk holde henne kvelden før og husker jeg tenkte at dette kan være 
siste gang jeg holder henne. Jeg satt i to timer og strøk henne på hånden og kinnene. Den lille kroppen var full 
av slanger så jeg var veldig redd for å komme borti noe slik at disse alarmene jeg visste lite om skulle gå av 
igjen. 

Operasjonen begynte rundt vel 01-tiden om natten. Vi fikk faktisk  
sove litt denne natten og våknet i 08-tiden. Jeg tror kroppen gikk i  
en slags autopilot-modus. Vi gikk rett opp på intensivavdelingen og  
spurte hvordan det gikk. De sa det hadde gått bra så langt og det så  
ut som dette skulle gå rett vei. Det mest kompliserte var over, nå var  
det å koble alle årer og annet som jeg ikke vet, som gjenstod. Vi ruslet  
rundt på sykehuset og var på det lille rommet vi nå skulle bo i mange  
uker fremover da telefonen ringte. Operasjonen var nå over, alt var  
gått bra! Da pustet vi lettet ut og jeg visste at det verste var over.  
Selvfølgelig var det ikke lette dager som gjenstod, men magefølelsen  
min sa at det var operasjonen hun måtte overleve, så skulle resten gå  
bra.  

Sandra og pappa før operasjonen 

Gjennom disse dørene kjørte de henne til 
operasjonen. Det var et av de tøffeste 
øyeblikkene for meg.  
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Noen av apparatene hun var 
tilkoblet og som vi måtte ha med 
oss hvis vi skulle gå litt rundt på 
sykehuset.  

Kosedyrene ble flittig brukt. Vi 
oppkalte alle etter leger, kirurger 
og sykepleiere. Dette er Sandra 
og Line - etter kirurgen Pål Dag 
Line.  

Hun lå på intensivavdelingen i ca 3 uker. Det tok en uke før de kunne lukke igjen 
såret fordi leveren var så mye større enn hennes egen. Faktisk nesten 4 ganger så 
stor som hennes. Hun fikk en del av leveren tilen voksen mann. Derfor måtte hun 
fortsette med narkosemedisin og ligge med respirator i medisinsk koma til buken var 
helt lukket. Kirurgene mente at de ville bruke en uke på dette, i 3 eller 4 runder meg 
lukking av lag for lag. Dette var ganske skummelt for en som meg som aldri har hatt 
noe som helst med sår eller sykehus å gjøre. En av anestesisykepleierne visste ikke 
at jeg ikke ville se såret, og røsket opp lakenet som var dekket over og i splittdelen 
av et sekund så jeg det, men heldigvis så jeg bare en svamp som lå over såret. Men 
det er uansett tøft å se din egen lille baby ligge der med alle slanger, tuber og 
maskiner som piper hele tiden, og sykepleiere kommer med sprøyter og medisiner 

flere ganger i timen. I tillegg lå det 3 andre barn der, og ett på et eget lukket rom. 

Så var hun klar for å bli overført til post 3. Hun smilte hele veien ned! Her begynte hun 
sakte men sikkert avvenning av de sterke medisinene hun hadde trengt og opplæringen 
av oss begynte. Hun hadde to episoder med avstøtninger i tiden der, men heldigvis gikk 
 det og bra. Det er fantastisk dyktige mennesker som jobber der, og vi følte oss i trygge  
hender.  

Vi ble i Oslo i 2 måneder før vi reiste hjem 19. juni 2010. Dagen etter min bursdag. Det 
første året etter transplantasjonen var vi mye frem og tilbake på Haukeland. Hun måtte 
ha en del intravenøs medisin på grunn av CMV og EBV infeksjoner, og hadde mye 
hudproblemer. Heldigvis bodde vi nær Haukeland og kunne reise hjem på dag perm. 
Men det er slitsomt å måtte dra på sykehuset hver morgen og kveld i opptil 4 uker, og 
spesielt vanskelig i forhold til å skape rutiner. Det var også et par ganger vi måtte få satt 
inn ny CVK, og det betydde narkose og et lite opphold på sykehuset igjen. Det mest 
skremmende var når hun fikk infeksjon i CVK’en og måtte på intensivavdelingen for 
overvåkning. Da tenkte jeg at nå blir vi sikkert flydd tilbake til Oslo, og jeg ville faktisk 
det også! Men legen sa at vi er like god på bakterieinfeksjoner her som i Oslo! Så jeg 
begynte å føle meg tryggere, og intensivsykepleierne var veldig flinke på Haukeland og. 

Har fått en ny respekt for mennesker som jobber med dette yrket.  

Til sluttklarte den tøffe kroppen hennes å stå imot infeksjonene og begynte å danne 
antistoffer, og etter vi endelig kom til hos hudlege ble eksemen så å si borte. Når det 
gjelder huden hennes fikk vi kortison krem til huden og en annen type til hodebunnen, og smurte henne med 
Miniderm 20 % glyserol krem. Det var nesten ikke mer enn et par dager så var den lille kroppen og hodebunnen 
hennes helt fin!  

På slutten av 2010 valgte jeg å flytte fra faren hennes, og flyttet ut av det huset vi bodde i. Vi klarte dessverre 
ikke å fungere sammen i den nye hverdagen. Jeg merket at etter hvert som jeg begynte å ha det bra igjen, 
bedret formen til Sandra seg betraktelig, - så jeg tror virkelig det er en sammenheng mellom at vi som foreldre 
må ha det bra for at barna våre skal ha det bra. 

I dag går alt bra med henne. Blodprøvene er bra, både leverprøvene og INR er der vi ønsker, formen er bra, hun 
er begynt i barnehage og har all mulig grunn til å leve et helt «vanlig» liv med en annen sin lever.  

Det mest paradoksale oppi alt med dette er at jeg fra den dagen jeg leste om organdonasjon på legekontoret 
som 17 åring, har jeg vært veldig positiv og for det, alltid snakket om det til venner, og gått med donorkort i 
lommeboken min. Ikke skulle jeg vite hvor viktig det kom til å bli i mitt liv.  
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Det er vanskelig å beskrive hvor takknemlig jeg er for at alt er gått så bra og ikke minst uendelig takknemlighet 
ovenfor donoren og hans familie. Samtidig har jeg fått oppleve fantastiske sykepleiere, leger og kirurger og 
synes det er godt å vite at vi har så dyktige helsepersonell i dette landet. Selv om vi måtte til en annen by og bli 
der i noen måneder. 

 

  

En Diplom vi kommer til å ta godt vare på. Og en viktig påminnelse om hvor heldig vi er som fikk beholde Sandra. 
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Dette gjorde jeg for å håndtere Sandras tilstand: 

 Samlet informasjon 

 Snakket med venner og familie 

 Skrev ned tanker og følelser, skrev daglig stikkord om hva som hadde skjedd denne dagen 

 Ga slipp på hvorfor-tanker - jeg vil aldri få vite hvorfor hun ble syk 

 Meldte meg inn i Leverforeningen – der finner man andre i samme situasjon som kan relatere seg til det 

samme. Det kan være vanskelig for andre som ikke har vært oppi det samme www.leverforeningen.no 

 Fikk hjelp og støtte av healer Elisabeth Gallefoss både gjennom hele prosessen under sykehusoppholdet 

og etterpå - hun donerte faktisk healing maleriet «Livet» til avdelingen som Sandra lå på. Les mer om 

henne på www.gallefoss.nu/livet_3.htm 

 Leste bøker om å leve i nuet, kan spesielt anbefale Echart Tolle, «Det er nå du lever» 

 

Et av mine livsmål er at når jeg ser mulige forbedringspotensialer et sted, eller føler det er noe jeg kan bidra 
med for å hjelpe andre, ønsker jeg å gjøre det jeg kan for å iverksette det, - og derfor har jeg lagd dette heftet. 
En annen ting er at jeg selvfølgelig også ønsker å sette fokus på Organdonasjon. Så ønsker du å finne ut mer og 
kanskje bli organdonor - les mer på www.organdonasjon.no.

 

 

 

 

 

 

 En kropp kan redde 7 menneskeliv! 

 

  

En varm og deilig dag i mai 2012 Sandra og mamma oktober 2011 
 Hjertelig hilsen  

Lena & 

Sandra Madelene 

http://www.leverforeningen.no/�
http://www.gallefoss.nu/livet_3.htm�
http://www.organdonasjon.no/�
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Viktig og nyttig plakat som hang på oppvåkningsavdelingen på Haukeland.   
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Utfordring å bade med CVK 

Tiden etter sykehusoppholdet 
Vi var veldig glad når vi endelig kunne reise hjem igjen fra Oslo og gledet oss til å kunne være sammen med de 
andre søsknene hennes, og være hjemme igjen. For min del var det en vanskelig overgang. Jeg synes det var 
rart å komme hjem igjen, og gråt faktisk i tre dager. En av sykepleierne fra Oslo ringte meg for hun var så spent 
for å høre hvordan det hadde vært å komme hjem igjen. Jeg bare gråt og gråt på telefonen, og merket vel at 
det «trygge» vi hadde i Oslo var nå borte, og vi måtte forholde oss til Haukeland igjen, noe som ikke ga meg 
den samme tryggheten. 

Sandra gikk fremdeles på intravenøs medisin når vi kom hjem, og vi måtte derfor 2 ganger daglig ned på 
Barneklikken for å få dette. Vi bor heldigvis nær Haukeland så vi slapp å bli innlagt, men fikk såkalt dag perm. 
Immunforsvaret hennes var ganske dempet, og jeg synes det var utrygt å måtte være der det kunne være 
andre syke barn som kanskje kunne smitte henne med noe som kunne føre til komplikasjoner. 

Noe jeg også fort la merke til var at sykepleierne ikke kunne så mye om medisinene som hun skulle ta. De visste 
blant annet ikke at den ene ikke kunne blandes ut i plast, - da kan den trekke inn i plasten, og at hun må få 
medisinen innen 1 minutt så den ikke trekker seg inn i sprøyten, at hun skulle faste en time før og etter, og 
klokkeslettene på alle medisiner. I Oslo fikk vi se skjemaet de brukte for dosering og klokkeslett under 
medisinopplæringen vår, og det var ikke det samme i Bergen. Jeg ville trodd at det fantes et system for 
journalføring der Bergen kunne få ett innblikk i hva som hadde foregått i Oslo, som for eksempel å dette 
skjemaet som vi hadde brukt. Jeg må også av og til dobbeltsjekke med bioingeniørene at de tar blodprøve til 
takrolimusspeilet, i tilfellet dette ikke er registrert, fordi man må ha eget skjema for den prøven siden den 
sendes til Oslo. 

Har lyst å legge til at dette er kun mine synspunkter og erfaringer, og er kun ment som konstruktiv kritikk. 
Forhåpentligvis kan det kanskje være muligheter for forbedringer.  

 

Komplikasjoner 
 
Når en baby får et organ fra en voksen donor, vil det kunne oppstå 
komplikasjoner når det gjelder tidligere sykdommer som CMV og EBV 
virus. Sandra som bare var knappe 4 måneder hadde ikke kunne bygget 
opp antistoffer mot disse virusene og når de reaktiverte seg i kroppen 
hennes trengte hun intravenøs medisin, Cymvene, for å bekjempe de. 
Verste som kunne skje var at leveren ikke skulle tåle dem, så derfor var 
det viktig å følge legens ordre. Denne måtte gis intravenøst 2 ganger 
daglig, med 12 timer mellom, altså morgen og kveld. Den er så giftig å få 
på seg at det er skadelig om jeg skulle vært gravid, - da kunne jeg ikke 
skiftet bleier på Sandra engang fordi hun skilte det jo ut i urinen. Det var 
ikke akkurat kjekt å vite at hun fikk dette rett inn i blodet.  

Hun fikk også Sepsis - infeksjon i CVK inngangen. Siden hun ofte måtte ha intravenøs medisin det første året 
etter transplantasjonen, måtte hun et par ganger få CVK. Hver gang vi gledelig tok ut CVK’en kom blodprøvene 
tilbake positiv og hun måtte få ny satt inn. Dette medfører en liten risiko for at man kan få infeksjon i 
inngangen til CVK’en, noe Sandra fikk. Legene kaller det for sepsis - noen sa også blodforgiftning. Det medførte 
en dag på intensivavdelingen på Haukeland, og mange nye bekymringer, men som legen sa; Vi er like gode på 
bakterieinfeksjoner her som i Oslo! Og det ble en uke med innleggelse på BKB post 5, og antibiotika iv 3 ganger 
daglig.  
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Kontroller 
 
1 år etter transplantasjonen begynte vi med kontroll 1 gang i måneden. Kontrollene består av blodprøver og en 
vanlig legesjekk. Utfordringen her er at hun må være medisinfastende, og medisinen som hun får vanligvis  
kl. 07.00, må gis 12 timer før blodprøvene tas for at det skal vise riktig resultat. Det vil si at jeg må passe på at 
hun får medisinen kl. 21.00 kvelden før, og ikke kl. 19.30 som jeg pleier. Jeg endret i samråd med lege på 
klokkeslettet på denne medisinen for at dagene skulle bli lettere med tanke på leggetid og barnehagefrokosten, 
noe hun virkelig liker å få med seg, og når jeg begynte å jobbe igjen. 

Det kalles å sjekke «speilet» når det måles om hun har riktig mengde medisin i blodet. Det er den ene 
medisinen, Prograf, som måles jevnlig. Det ønskes at nivået skal ligge mellom 3-5, og hennes vanlige målinger 
er rundt 4. Blir det lavere enn 3, økes dosen. Blir det høyere enn 5, tas en ekstra blodprøve, og viser denne også 
høyere enn 5, reduseres dosen. Hvis speilet er for lavt er man bekymret for at immunforsvaret skal avstøte 
organet. Blir det for høyt er ikke immunforsvaret sterkt nok til å håndtere andre påvirkninger, som forkjølelser 
og andre «milde» bakterier. 

En gang per år reiser vi til RH i Oslo og tar litt mer undersøkelser samt snakker med lege. Da pleier jeg å ha 
notatboken med hvor jeg skriver ned ting jeg lurer på, for det er ikke alt legene i Bergen kan svare meg på siden 
alle leverbarn blir sendt til Oslo, og det er der man har ekspertisen. Jeg forstod nå på forrige kontroll at det er 1 
års kontrollen og 5 års kontrollen som er mest omfattende. Vi var nå i vår på 2 års kontroll og jeg ble overrasket 
over at det ikke var flere undersøkelser.  

 

Medisin dosett 

Etter hvert som det ble mindre medisiner kunne jeg ta i bruk medisin dosett. Det var en stor hjelp i forhold til 
den ene medisinen som skal tas annenhver dag.  
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Eksem og utslett 
 
Sandra hadde det første året mye eksem og utslett over hele kroppen, og i hodebunnen. Hun måtte sove med 
hansker på så hun ikke skulle klore seg til blods om nettene. Vi fikk mange velmenende råd som dessverre ikke 
fungerte, og gode råd på RH som heller ikke fungerte så bra. Senere fikk vi komme til på hudavdelingen på 
Haukeland. Her fikk hun diagnosen Atopisk eksem og vi fikk en behandlingsplan på 2 uker. Planen gikk ut på å 
smøre Sandra med hydrokortison salve om kvelden (de har oppdaget at det ikke har noen hensikt å smøre om 
morgenen) og senere smøre henne med Miniderm 20 % glyserol krem. I hodebunnen brukte vi først en 
flytende hydrokortison oppløsning, og deretter en fuktighetsgivende gele fra Aco. Jeg vasket håret hennes med 
Aco sin Shampo for tørr hodebunn. Jeg ble fortalt at årsaken til at hun fikk eksem kan være fordi jeg er allergisk 
mot bjørkepollen og dette kan igjen gi utslag i Atopisk eksem hos barna mine. Men det er håp for at det kan 
forsvinne for alltid. I skrivende stund er Sandra snart 3 år og vi har ikke lenger problemer med utslett. Sandra 
buker Miniderm kremen hver dag i ansiktet. 

 
Sandra 1 år 

Huden var ganske ru og tørr i ansiktet, på hendene og hodebunnen. Hun hadde også sterkt utslett på høyre 
hofte. Hun klarte lett å klore seg til blods. 

Atopisk eksem (barneeksem, atopisk dermatitt) er en tilstand med tørr, kløende og betent hud. Ingen 
behandling kan kurere atopisk eksem, men plagene kan lindres og forebygges. Hyppig bruk av fuktighetskrem 
er viktig i all behandling av atopisk eksem. 
 

Årsak til atopisk eksem 

Atopisk eksem er sterkt arvelig. Dersom en eller begge foreldre har atopisk eksem, øker risikoen for at barnet 
skal utvikle det til 60-80 %. I tillegg tror man at luftbårne stoffer (husstøvmidd, pollen og dyrehår), utendørs 
forurensning, klima, kosthold og forhold i spedbarnsalderen (blant annet infeksjoner, passiv røyking og 
amming) er medvirkende til utvikling av atopisk eksem. Atopisk eksem ses ofte sammen med astma og allergi. 
 

Forekomst av atopisk eksem 

Atopisk eksem er en vanlig hudsykdom. Ca 3 % av alle spedbarn får atopisk eksem og i skolealder finnes atopisk 
eksem hos 10-20 %, og forekomsten er økende. De fleste blir symptomfrie i ungdomsalder, men utvikler lettere 
astma, allergier og håndeksem i voksen alder. Forekomsten av atopisk eksem hos voksne er 2-3 %. 

 

Symptomer ved atopisk eksem 

• Tørr og kløende hud, ofte rødt utslett med hevelser og av og til væskende blemmer. 
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• Eksemet kan være på små eller store områder, flytte seg med alderen og gi kløe i varierende grad. 
Kløen fører ofte til kloring, noe som forverrer eksemet 

o Småbarns eksem (0-2 år): Ofte ses forandringer i ansiktet med røde, små nupper, vannholdige 
blemmer, væskende sår og sprekker. Etter hvert kan det komme utslett på kropp, armer og 
ben. 

o Barneeksem (opp til 12 år): Utslettet vil oftest være mest uttalt i knehaser og albuebøyer, 
samt håndledd og fotrygg. Mange har eksem bare på ett eller noen av disse stedene. Eksemet 
blir tørrere og klør. 

o Tenåringer og voksne: Utslettet kan fremdeles være tilstede i albuebøyer og knehaser. I 
tillegg er det ofte også utslett i ansikt, på bryst, hender og andre kroppsdeler. Huden er tørr 
og klør, og er ofte fortykket. 

 

Dette brukte Sandra i ansiktet og på kroppen: 

 

 

 

 

Locoid krem på utsatte steder     Miniderm fuktighetskrem  

 

I hodebunnen: 

 

 

 

 

 

Shampoo   Locoid 0,1 % kutanoppløsning  Acofuktighetsgivende gele 

 

Som barnesalve bruker Sandra en egenprodusert salve laget av Elisabeth Gallefoss. Denne har 
vært helt unik og hjelper alltid hvis det oppstår sår rumpe. Jeg bruker den også litt som 
forebyggende. Salven består av hvit vaselin og lavendelolje. Denne kan kjøpes på Bryggen. Les 
mer om den på http://gallefoss.nu/salven_3.htm.  

Lite tips: I Sverige selger de Minderm kremen til halve prisen av det den koster i Norge.  

http://gallefoss.nu/salven_3.htm�
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Astma 
 
Som en effekt av enten allergi eller medisiner har Sandra hatt mye hoste og oppkast om nettene. Etter råd fra 
legene prøver vi nå astmamedisinen Flutide med inhalator som man gir til barn med astma. Derfor legger jeg til 
et avsnitt om dette. 

Hva er astma? 

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i 
luftveiene. Dette gir en overfølsomhet i luftveiene som kan føre til 
gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, 
særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring 
kan pusten være normal. 

 

Hvorfor blir man tett? 

Astmaanfall utløses av en eller flere av følgende faktorer: 
allergifremkallende stoffer som pollen, muggsopp og husstøvmidd, 
tobakksrøyk, støv, forurensing, tåke, kulde, ulike gasser, sterke lukter, 
stress, medisiner, fysisk aktivitet, virusinfeksjoner og noen 
medikamenter. 
 

 
 

Hva skjer i luftveiene? 

Det er særlig tre faktorer som hver for seg forårsaker anfall; 

• Krampe i muskulaturen rundt luftveiene. 

• Irritasjon/betennelse (inflammasjon) i slimhinnene i luftveiene som ikke er forårsaket av infeksjon. 
Betennelsen fører til hevelse i slimhinne, luftveiene blir forsnevret, trangere og det blir tyngre å puste. 

• Slimopphopning i luftveiene. 
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Hvem får astma? 

Utviklingen av sykdommen astma er kompleks og sammensatt og skyldes faktorer både fra arv og miljø. Arvelig 
astma forekommer ofte sammen med eksem og allergi. Fedme kan være en risikofaktor ved astma. Gutter har 
større risiko for å få astma som barn. Ikke-arvelig astma kan skyldes ettervirkning av luftveisinfeksjoner, ulike 
stoffer i arbeidsmiljøet, forurensning i inne- og utemiljøet, ulike sider ved vårt kosthold og tobakksrøyk hos 
mennesker som er disponert (arvelige faktorer) for å utvikle astma. 

Behandling av astma 

Målsettingen med astmabehandlingen etter internasjonale retningslinjer(GINA)er: 

• Best mulig kontroll over daglige og nattlige plager 

• Minst mulig bruk av anfallsmedisin 

• Ingen begrensninger i de daglige aktiviteter 

• Tilnærmet normal lungefunksjon 

• Unngå alvorlige astmaanfall 

Det viktigste prinsippet er en individuelt tilpasset astmabehandling som gir færrest mulige plager og 
begrensninger i hverdagen. Alle bør ha en egenbehandlingsplan fra sin lege, som beskriver hvilke medisiner 
som skal ta tas, hvor ofte og hvordan man kan endre medisineringen i perioder hvor astmaen endrer seg. 

• Anfallsmedisin(korttidsvirkende beta2-agonist). Brukes når man blir tett og tungpustet. Virker i løpet 
av 1-5 minutter. Har effekt i 2-4 timer. 

• Anfallsforebyggende medisin (langtidsvirkende beta2-agonist). Virkningen varer i minst 12 timer. 

• Forebyggende astmamedisin. Kortison til inhalasjon tas daglig. Kortison gitt på denne måten, har ikke 
de uønskede bivirkningene som forbindes med kortison i tablettform. 

• Andre forebyggende astmamedisiner. Leukotrienantagonist finnes som tabletter eller granulat og tas 
en gang i døgnet. Den brukes også ved høysnue(allergisk rhinitt). Teofyllinpreparater finnes som 
tabletter. 

• Kombinasjonspreparater er en blanding av forebyggende og anfallsforebyggende medisin i en enkelt 
inhalator. 

• For den som har alvorlig astma kan det være nødvendig å bruke kortison i tablettform. Dette gis i form 
av kurer over 2- 4 uker eller en sjelden gang som vedlikeholdsbehandling ved særlig alvorlig astma. Slik 
behandling har en kraftig virkning på betennelsen i luftveiene. 
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Årsak/forebygging 

Utvikling av astma kan ha ulike årsaker. Allergi er en viktig faktor og det store flertall av barn med astma har 
samtidig allergi. Dette kan skyldes arvelige faktorer. Astma som debuterer i tidlig barnealder er ofte forskjellig 
fra astma som starter i voksen alder. 
 
Forskerne vet ikke nok om hvorfor forekomsten av astma øker. Dette kan skyldes både miljøfaktorer og livsstil. 
Hos folk som lever primitivt, er astma og allergi sjeldne plager. Hyppigheten øker med økt levestandard. Miljøet 
og livsstilen må derfor ha betydning. Men akkurat hvilke miljøfaktorer som spiller inn, og hvilke som er viktigst, 
er usikkert. 
 
De siste årene har den såkalte hygienehypotesen fått mye omtale. Den opprinnelige hygienehypotesen sier at 
infeksjoner beskytter mot astma og allergi. Denne hypotesen er man stort sett gått bort fra. Den nye 
hygienehypotesen sier enkelt sagt at det er sunt med bakterier og sopper, så lenge de ikke gir infeksjoner. 
 
Et viktig råd ved å forebygge at barn utvikler allergi og senere astma, er at de beskyttes mot passiv røyking. For 
barn i såkalte høyrisikofamilier der arv ser ut til å spille en viktig rolle for utvikling av astma og allergi, anbefales 
det fortsatt å unngå allergener (røyk, dyr, muggsopp pga. fukt, midd mm) i hjemmemiljøet. 

 

Les mer om Astma og forebygging, og se video 
her; http://www.naaf.no/no/subsites/fersking/svangerskap/Forebygge/Astma/. 

 

 

 

 

  

http://www.naaf.no/no/subsites/fersking/svangerskap/Forebygge/Astma/�
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Hånd, fot og munnsyke 
 
Dette klarte Sandra å få etter ca 1 år i barnehagen. Jeg var en stund bekymret for at det kunne være 
vannkopper, for utslettet kan minne om blemmene man får med vannkopper.  

Hånd-, fot- og munnsykdom er en virusinfeksjon med utslett i munn, hender og fotsåler. Den forekommer først 
og fremst hos barn under 10 år, er svært smittsom og kan opptre som mindre epidemier. 

 

Hva forårsaker hånd-, fot- og munnsykdom? 

Sykdommen skyldes oftest Coxsackie-virus A16, men den kan også forårsakes av enterovirus 71 (EV71)1 og i 
sjeldnere tilfeller andre typer coxsackievirus. Den varianten som vi ser av sykdommen (forårsaket av Coxackie-
virus A16) her i Norge, gir et mildt forløp. Ved sykdom forårsaket av enterovirus 71 kan forløpet være mer 
alvorlig blant annet med påvirkning av sentralnervesystemet og diaré. I Malaysia og på Taiwan var det i 97 og 
98 store epidemier forårsaket av EV71. 

Smittefare 

Det er ikke mulig å stille denne diagnosen før blemmene er tilstede. 

Sykdommen smitter først og fremst i startfasen av sykdommen og i perioden blemmene kommer fram. Det er 
ikke mulig å stille denne diagnosen før blemmene er tilstede. Dette betyr at når diagnosen blir stilt har smitte 
til omgivelsene allerede skjedd. Det anses derfor ikke å være nødvendig å holde barna hjemme fra barnehage 
eller skole hele perioden med blemmer. 

Barna kan være i barnehage eller skole så sant de ikke har feber over 38 grader eller redusert allmenntilstand. 

Sykehistorien 

Det tar 4-6 dager fra barnet smittes til sykdommen bryter ut (inkubasjonsperioden). Det utvikles feber og som 
regel allmennsymptomer med sykdomsfølelse og dårlig matlyst. Deretter oppstår sår hals og etter hvert små 
blemmer på slimhinnene i munn og tunge. Samtidig eller like etter, utvikles som regel ømme væskefylte 
blemmer på håndryggen, eventuelt i håndflatene. Ca. 1/3 utvikler også utslett på føttene og i seteregionen. 
Blemmene forsvinner i løpet av 1-2 uker. 

Utslettet i munnen finnes på kinnslimhinnen og tungen, men kan også spres til gane og mandlene. Den enkelte 
blemmen er fra 0,25 - 1 cm i størrelse. De er ofte ømme, starter som en rød ring som etter hvert utvikles til en 
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liten blemme. På hender og føtter kan det også være rød hud rundt blemmene. Blemmene kan briste raskt og 
danne små sår. 

 

Behandling 

Det finnes ingen effektiv behandling mot dette viruset. Eventuelt kan det være aktuelt å lindre plager med 
febernedsettende middel, f.eks. paracetamol eller ibuprofen. Lunka eller kjølige drikkevarer kan lindre 
ubehaget i munnhulen. 

Forløpet 

Sykdommen er ufarlig. Feberen går oftest over etter 2-4 dager. Hudforandringene tilheles vanligvis i løpet av en 
uke. Prognosen er god. 

Immunitet 

Gjennomgått sykdom gir livslang immunitet mot det viruset som forårsaket infeksjon. I Norge er det nesten 
alltid coxsackievirus A16. Men siden sykdommen også kan forårsakes av andre virustyper, er det en teoretisk 
mulighet for at sykdommen kan dukke opp senere. Det skjer imidlertid svært sjelden. 
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Praktiske ting 
 
Jeg lagde et skriv til barnehagen for å forklare viktigheten av at hun ikke smittes med vannkopper, og at det 
beste man kan gjøre er å fokusere på god håndhygiene. 

 

 

Dette kopierte barnehagen ut og ga ut til foreldre, og det hang også en stund rundt i barnehagen. I løpet av den 
tiden hun nå har gått i barnehagen, 9 måneder, har hun fått sprøyten for å hindre smitte 2 ganger. Hun har ikke 
vært noe mer syk enn litt forkjølet, og omgangssyke 2 ganger, men det er vanskelig å fastslå helt om det er 
omgangssyke, eller reaksjon på medisiner eller andre ting. Noen i barnehagen har til og med kommentert at 
andre barn er oftere syk enn Sandra, hun er blant de friskeste.  

Jeg lagde også et oppsett for barnevakter, ikke at det skjedde eller skjer så ofte, men jeg tenkte det uansett var 
greit å lage en oversikt på hvordan dagen hennes er, hva hun spiser, medisiner og rutiner - og i tilfelle noe 
skulle skje med meg.  

Se neste side. 
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Sandra liker: knekkebrød, brød, cheerios med melk,biola, appelsinjus, leverpostei, skinkeost, trønderfår, salami, ost, skinke, wienerpølse, 
mamma sin lapskaus (poteter, gulrot, kålrot, pølse, erter, løk kokt i kjøttbuljongvann), ytrefilet av svin, spaghetti og kjøttdeig i tomatsaus 
(av og til) vann, biola med blåbær, fruktpure, yoghurt, hveteboller (pass på at det ikke er penslet med egg/ inneholder egg) riskjeks, småfolk 
smoothie med banan og mango, Tom & Jerry kjeks, sjokolade, kroneis, vaniljeis, pin-up is.

Prograf  
Hensikt: immundempende  
Dose: 0,5 mg x 2 kl. 07.30 og 19.30 
Fremgangsmåte: 0,5 mg kapsel blandes ut i 0,5 ml vann i 

Sandra er allergisk mot egg og mandler. 

Medisinene 

eggeglass

Prednisolone 
Hensikt: immundempende  
Dose: 3 mg, annenhver dag kl 09.00 
Fremgangsmåte: Bland tabletten med 5 ml vann og trekk opp 3 ml i sprøyte og gi til Sandra 

 (ikke plast da medisinen trekker inn i 
plasten), trekk opp alt i sprøyte og gi til Sandra 

Baby Aspirin 
Hensikt: blodfortynnende  
Dose: 0,44 mg kl. 18.30   
Fremgangsmåte: En halv tablett blandes ut i 1 ml vann, trekk opp alt i sprøyte og gi til Sandra 

Magnesium 
Hensikt: skal hjelpe nyrene å fungere bedre, prografen kan slite på nyrene 
Dose: 2 tabletter - tyggetablett 120 mg annenhver dag i bhg 
Fremgangsmåte: Knuses i yoghurt morgen (2 tabletter) og kveld (1/2 tablett)  

Flutide Astma medisin 
Hensikt: skal forebygge hosting/oppkast om natten 
Dose: 1 dose - morgen kl 0800 og kveld 2000 etterfulgt av vann (for å unngå sopp i munnen)  
Fremgangsmåte: Ett trykk mens masken holdes inntil munnen og vi teller til 10 

  

KLOKKESLETT MAT / MEDISIN 

07.00 - 08.00 FASTER 

07.30 Prograf 0,5 mg 

08.00 Flutide astma medisin 

08.00 - 09.00 Frokost i barnehagen; skive og yoghurt med 2 tabletter magnesium - får som oftest 
cheerios og melk og litt skive før vi går i barnehagen 

11.00 Lunsj: lapskaus/spaghettiglass, vann 

14.00 Frukt i barnehagen: resten av maten fra lunsj, fruktpure, vann 

16.30 Middag 

18.20 Kvelds; skiver/cheerios, vann/melk/biola, 0,44 mg Baby Aspirin, 1 ss tran og biovit 

19.00 Prograf 0,5 mg 

18.30 - 19.30 FASTER 

19.30 Flutide astma medisin 

Telefon til BKB og dagpost: 55 97 52 00 / 55 97 52 16  Rikshospitalet: 23 07 45 45  Dato oppdatert: 27.10.2012 

«Jeg’lha is?»  

Sandra sin dag 
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Ordforklaringer 

Med en gang du kommer i en situasjon der du må tilbringe en del tid på et sykehus vil du garantert høre ord 
som du ikke helt vet hva betyr. Derfor samler jeg litt ord og begreper her. Et godt tips er å skrive ned ord som 
du ikke vet hva betyr og spørre legen om det. Spesielt epikriser kan inneholde vanskelig ord og begreper som 
lett kan misforstås - spør legen. Google er også en god informasjonskilde, men ikke alltid best i medisinske 
spørsmål. 

 

BKB - Barneklinikken i Bergen 

RH - Rikshospitalet 

Epikrise – sammendrag av behandling, vurdering av pasient 

Fulminant leversvikt - defineres som akutt debut av leversvikt med koagulopati, utvikling av encefalopati innen 
8 uker og ingen tidligere kjent kronisk leversykdom 

Iv - intravenøs, eks medisin som må gis direkte i blodet, ved enten CVK eller veneflon 

Veneflon - infusjonskanyle for å gi medisin direkte i blodet 

CVK (SVK) - sentralt vene kateter settes inn i blodåre som gjør at man kan ta blodprøver og gi iv medisin 

Antiviral - hemme eller stoppe vekst og reproduksjon av virus 

Avstøtning – når kroppen prøver å avstøte det nye organet 

Urea - urinstoff 

Hemostase - er fellesbetegnelsen på de prosessene i kroppen som stopper blødning som følge av en skade i 
blodårens vegg.  

Seponere – avslutte medisin/behandling 

Sepsis - infeksjon, blodforgiftning. Det er en alvorlig sykdom der bakterier er kommet over i blodet, og der 
infeksjonen har spredd seg til mange av kroppens organ. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, 
og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. 

Ikterus/Gulsott - (eng. jaundice) er gulfarging av sklera og hud grunnet høye nivåer av bilirubin i plasma. 
Bilirubinnivået er normalt under 26 μmol/L, klinisk kan man ofte ikke observere gulfargen før bilirubinverdien 
er nærmere 50 μmol/L. Ikterus sees ofte først på sclera og dernest på huden. Det er viktig med gode lysforhold 
når man undersøker for ikterus, og helst bør pasienten undersøkes i dagslys. 

Bilerubin - Bilirubin er et rødgult stoff som dannes ved nedbrytingen av gamle røde blodceller. Ved 
nedbrytingen, som særlig finner sted i milten, spaltes de røde blodcellenes hemoglobin til jern, globin (et 
protein) og bilirubin. Fritt bilirubin er giftig og uoppløselig, men det bindes straks til et blodprotein, albumin, 
som siden avgir bilirubin i leveren. 

Sclera - er det ugjennomsiktige, fibrøse, beskyttende ytre lag av øyet. Den er sammensatt av kollagen, elastiske 
fibre. Hos friske, voksne mennesker er sclera hvit, mens enkelte dyr, f.eks. hester, firfisler, m.fl. kan ha sort 
sclera. 
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Dine egne ord og forklaringer: 
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Etterord 

Jeg synes selv det har vært nyttig og bra å skrive dette heftet. Det er mye som løsner når man får mer konkrete 
svar på ord og begreper som man må forholde seg til i sykdomssituasjoner. Spesielt når det meste er nytt og 
man ikke vet hva som er hva. Selv har jeg ingen utdanning innen helse og hadde heller ingen erfaring med 
sykdom eller sykehus. Derfor var det en ny verden som møtte meg i Sandras situasjon. Jeg tror det gjelder 
mange flere enn meg. Jeg tror også det er behov for mer kommunikasjon mellom Helse Norge og pasienter og 
pårørende. Dette er mitt forsøk på å forbedre kommunikasjonen. 

Det er også viktig å bli hørt og kunne prate med andre i lik situasjon, for det er vanskelig for andre å forstå hva 
man har vært igjennom ved alvorlig sykdom. Vi er takknemlig for at Leverforeningen fins, og det er veldig bra å 
være en del av. Vi kommer utvilsomt til å delta på arrangementer og bidra med det vi kan fremover.  

 Alle emnene som jeg har nevnt her er aktuelle temaer som jeg har forholdt meg til, og visste omtrent ingenting 
om på forhånd. Målet har vært å samle det mest viktige, fortelle det kort og konkret, og at heftet skal kunne 
brukes som et oppslagsverk. Det er også et mål å sette fokus på organdonasjon, og få frem at det er viktig å ta 
stilling til dette mens man ennå kan.  

En stor takk til allmennlege Svein-Denis Moutte som har gått gjennom heftet og korrigert noe av det faglige. 

Jeg håper virkelig at heftet kan komme til nytte i flere omgivelser, og skape båndene mellom pasient, 
pårørende og helsepersonell sterkere. 

 

 

  

Synspunkter eller kommentarer? Kontakt meg gjerne: 
Lena Borge  
Tlf.: 412 34 878 
E-post: lenaborge@hotmail.com 
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Bøker: 

Menneskekroppen, Fysiologi og anatomi, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil haug, Jan G. Bjålie, Med. Ill. Kari C. Toverud, 
Gyldendal, 2. utgave, 1. opplag 2006. 

Epstein-Barr-virus. (2012-01-16) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/.sml_artikkel/Epstein-Barr-virus 

Mononukleose (2012-01-16) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/.sml_artikkel/mononukleose 

Rickson A. Epstein- Barr virus. Virus Res 2002; 82: 109-13 

 

Perm fra Rikshospitalet: Veien videre – informasjon til deg som har fått et nytt organ 

 

Internett: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Hemostase 

http://www.su.hio.no/sufag/forelesninger/veneflon.htm 

http://www.nettdoktor.no/helseraad/fakta/virusbakterier.php 

http://www.lommelegen.no/321586/c-reaktivt-protein-crp 

http://www.lommelegen.no/321584/hemoglobin-hb 

http://www.lommelegen.no/321587/hvite-blodlegemer 

http://www.lommelegen.no/321592/bilirubin 

http://www.lommelegen.no/321585/senkningen 

http://www.lommelegen.no/321589/alat 

http://www.lommelegen.no/321590/asat 

http://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/diverse/cytomegalovirus-8847.html 

http://nhi.no/livsstil/livsstil/diverse/immunsystemet-29146.html 

http://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/vannkopper.php 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4488:1:0:0:::0:0&MainLef
t_6039=6041:68714::1:6043:23:::0:0#eHandbook687141 

http://nhi.no/sykdommer/kreft/hjelpe-og-stotteordninger/parorendes-rettigheter-10484.html 

http://helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/bla-resept.aspx 

http://helfo.no/omhelfo/rolle-og-formal/Sider/default.aspx 

http://nhi.no/hjerte-kar/behandlinger/antikoagulasjon-marevan-1530.html 

http://www.lhl.no/Global/Veiviseren%20-%2009%20-%20normal%20versjon.doc 

http://www.helse-bergen.no/aktuelt/nyheter/Sider/informasjon-til-pasienter-med-immundempende-medisiner.aspx 
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http://www.journalwiki.no/Ikterus 

http://snl.no/fysiologi 

http://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/blodforgiftning-sepsis-1755.html 

http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/hand-fot-og-munnsykdom-9054.html?page=1 

gulsott (Store medisinske leksikon). () I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/.sml_artikkel/gulsott 

http://www.apotek1.no/hud-og-kropp/atopisk-eksem 

https://www.sykepleierforbundet.no/Content/118008/4.Leversvikt%20v.S.O.Frigstad.pdf  
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Private bilder tatt av Lena Borge 
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http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=3782 

http://www.remicade.no/Remicade/Immunologi/immunologi/index.asp 

http://laboratory-testing.org/immune-system/ 

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=viruses-theyre-alive-and-they-can-i-2008-08-08 

http://skole.osterlie.net/bio1/celler/bakterier%20og%20virus.html 

http://www.asm.org/Division/c/viruses.htm 

http://www.transfusion.com.au/blood_products/fractionated_plasma/immunoglobulins 

http://www.beltina.org/health-dictionary/bilirubin-definition-values-levels-high-normal.html 

http://www.hektoeninternational.org/Exhibition_medical_illustrations.htm 

http://www.blood-collection-tube.com/no/vacuum-blood-collection-tube.html 

http://www.fullthus.com/blogg/en-do-nazis-bekjennelser/ 

http://www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals/barneastma/ 

http://www.actimed.se/anabox_small.php 

http://www.aconordic.no/products/category/4549/20197/19964/19228/miniderm-20_-glycerol-krem-500g.aspx 

http://www.aconordic.no/products/4191/20035/0/19228/aco-special-care-sjampo-til-torr-hodebunn.aspx 

http://www.rxzone.us/product.cfm/rx/Locoid-Cream-01-45-Gm-151605.html 

http://www.kaboo.ro/brand/astellas-pharma-inc-japonia.html 

http://www.aconordic.no/products/category/4190/21042/19940/19228/special_care_gjenfuktende_hodebunnsgel_.aspx 
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