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FORORD 
 
For ni år siden var jeg så heldig å være med på å etablere Tromboseklinikken ved Bærum 
sykehus. Som novise innenfor hjerte- og kar fikk jeg enestående opplæring fra en 
kunnskapsrik og pedagogisk lege, Arnljot Tveit. Jeg vil takke ham for den tilliten og 
oppfølgingen han har gitt gjennom prosjektet denne studien springer ut fra. Han har vært en 
tilstedeværende og utmerket veileder i denne masteroppgaven. 
Jeg vil også takke gode kollegaer ved Medisinsk poliklinikk og ved Avdeling for medisinsk 
forskning på Bærum sykehus for frihet, støtte og omtanke gjennom arbeidet.  
 
Det har vært en givende prosess å arbeide med mastergraden. Den har gitt meg kunnskap om 
større prosjekter og vitenskaplig arbeid hvilket har gitt meg en god plattform for videre arbeid 
innen forskning. 
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FORKORTELSER 
 
ALAT  Alanin aminotransferase (leverenzym) 
ALP  Alkaline phosphatase (leverenzym) 
ASAT  Aspartat aminotransferase (leverenzym) 
BMI   Body mass index 
CO2  Karbondioksyd 
CRP  C-reaktivt protein 
CT   Computertomografi 
GFR  Glomerulær filtrasjonsrate 
ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 

helseproblemer  
INR   Internasjonal normalisert ratio 
KI  Konfidensintervall 
KOLS  Kronisk obstruktiv lungesykdom 
LD  Laktat- dehydrogenase  
LMVH   Lav molekyl vekt heparin 
MR   Magnettomografi 
O2  Oksygen 
OR   Odds ratio 
PCO2  Partialtrykket av karbondioksyd i blodet 
PSA   Prostata stimulerendehormon 
PVO  Personvernombudet 
REK  Regional etisk komite 
SR  Senkningsreaksjon  
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SAMMENDRAG 
Formål: Å undersøke forekomst av okkult kreftsykdom etter påvist idiopatisk venøs 
trombose, og i hvilken grad begrenset malignitetsutredning avdekker slik sykdom. 
 
Teoretisk forankring: Sammenhengen mellom kreft og venøs trombose er kjent, både med 
venøs trombose som en komplikasjon til kjent kreftsykdom og som første tegn på at det 
foreligger underliggende kreftsykdom. 
 
Metode: Alle pasienter med diagnosen venøs trombose ved Bærum sykehus i perioden 
1.1.2003 – 31.12.2008 der det ikke var noen direkte utløsende årsak til trombosen ble 
inkludert. Okkult kreftsykdom ble definert som opptreden av kreftsykdom innen ett år etter 
diagnosetidspunkt for venøs trombose. Data ble innhentet fra et prospektivt register og 
retrospektivt fra journaloppslag og utsendt spørreskjema. 
 
Resultater: Av 963 pasienter med diagnosen venøs trombose ved Bærum sykehus i perioden 
1.1.2003 – 31.12.2008 er 499 pasienter med idiopatisk venøs trombose inkludert i analysen. 
Okkult kreftsykdom ble påvist hos 47 av 499 pasienter (9.4 %). Begrenset 
malignitetsutredning avslørte 44 av disse 47 (93.6 %) og hadde en negativ prediktiv verdi på 
99 %. Pasientene med okkult kreft skiller seg ikke fra gruppen uten kreftsykdom verken når 
det gjelder kjønn, alder eller trombosens lokalisasjon.  
 
Konklusjon: Okkult kreftsykdom ble påvist hos 9.4 % av pasientene med idiopatisk venøs 
trombose. Begrenset utredning med tanke på okkult kreftsykdom etter funn av idiopatisk  
venøs trombose avdekket 93.6 % av disse.  
 
 
 
ABSTRACT 
Purpose: To investigate the incidence of occult cancer in patients with idiopathic venous 
thrombosis, and whether a limited search for malignancy is adequate.  
 
Literature review: The relationship between cancer and venous thrombosis is well known, 
both with venous thrombosis as a complication to known cancer and as the first sign of an 
occult cancer that has not been diagnosed at the time of thrombosis. 
 
Method: All patients diagnosed with venous thrombosis at the Bærum Hospital during the 
period of 1.1.2003 – 31.12.2008 without a plausible cause were included. Occult cancer was 
defined as previously unknown cancer diagnosed during the first year after diagnosis of the 
venous thrombosis. The data were obtained from a prospective register and retrospectively 
from patient records and a questionnaire. 
 
Results: Occult cancer was detected in 47 out of the 499 patients with idiopathic venous 
thrombosis (9.4 %). A limited search strategy for occult cancer detected 44 of 47 cases (93.6 
%) and had a negative predictive value of 99 %. These patients did not differ significantly 
from the patients without cancer with regards to age, gender or localization of the thrombosis. 
 
Conclusion: Occult cancer was detected in 9.4 % of the patients with idiopathic venous 
thrombosis. A limited search strategy for occult cancer after detecting idiopathic venous 
thrombosis revealed 93.6 % of these.  
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1.0 INNLEDNING 
Venøs trombose (blodpropp i venesystemet) er en hyppig forekommende sykdom, som kan 
være utløst av forhold som for eksempel skader, operasjoner eller hormonbehandling. Slike 
tromboser oppstår imidlertid også ofte uten sikker utløsende årsak, og kalles da gjerne 
idiopatisk venøs trombose.  

Opptil 20 % av tilfellene med venøse tromboser er assosiert med kreftsykdom, og det 
har lenge vært kjent at en venøs trombose kan være forbundet med bakenforliggende 
kreftsykdom. Det er imidlertid uenighet, både nasjonalt og internasjonalt, om hvor omfattende 
utredning med tanke på underliggende malign sykdom bør være. I denne diskusjonen blir 
både hensyn til pasienten, ressursene i offentlig helsevesen og samfunnsøkonomi trukket 
frem. 

Tidligere ble alle pasienter med venøs trombose innlagt på sykehuset for behandling 
og oppfølging av trombosen. Pasienter med store tromboser med sentral beliggenhet og 
pasienter med lungeemboli legges fremdeles inn for oppstart av behandling og videre 
oppfølging. De senere årene har imidlertid pasienter som har fått diagnostisert dyp 
venetrombose ved akuttmottaket i større grad blitt behandlet poliklinisk. Ved poliklinisk 
behandling bor pasienten hjemme og kommer til korte konsultasjoner ved sykehuset. Ved en 
slik omstrukturering av pasientoppfølgingen er det viktig at pasienten får tilstrekkelig 
informasjon og trygg behandling. I tillegg er det viktig at det blir foretatt nødvendige 
vurderinger og undersøkelser som kan avdekke eventuell underliggende kreftsykdom. For å 
sikre dette ble det ved Bærum sykehus i 2003 opprettet et spesielt poliklinisk 
behandlingstilbud til pasienter med trombosesykdom kalt Tromboseklinikken. I 2008 ble det 
utarbeidet detaljerte behandlingslinjer for diagnosene dyp venetrombose og lungeembolisme.  

Som sykepleier ved Tromboseklinikken, Bærum sykehus, har jeg jobbet med 
forebygging og behandling av venøse tromboser siden 2003. Tromboseklinikken er del av 
medisinsk poliklinikk og drives av sykepleiere og leger med spesialkompetanse. Klinikken 
har som formål å gi pasientene et behandlingsmessig tilbud med høy kvalitet som inkluderer 
god og systematisk informasjon og opplæring, både når det gjelder diagnose og behandling. 
 
 
 

1.1 Hensikt med studien 
Hensikten med denne studien er å undersøke:   

• forekomst av underliggende kreftsykdom hos pasienter som får diagnostisert venøs 
trombose uten sikker utløsende årsak ved Bærum sykehus 

• om begrenset utredning er tilstrekkelig for å utelukke slik okkult kreftsykdom 
• om pasientgruppen som fikk påvist okkult kreft har noen kjennetegn som indikerer at 

det er nødvendig med mer omfattende utredning  
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2.0 BAKGRUNN  

2.1 Venesystemet 
Kroppens blodsirkulasjonssystem består i grove trekk av hjertet, som har pumpefunksjon, og 
et tredelt blodåresystem, arterier, kapillærer og vener. Arteriene bringer oksygenrikt blod fra 
hjertet og ut til kroppen og i kapillærene foregår utvekslingen av gasser (oksygen og 
karbondioksid), væske, næringssubstanser, elektrolytter og hormoner. Venene fører 
oksygenfattig blod tilbake til hjertet. Fra hjertet bringes blodet, via det lille kretsløpet, til 
lungene for en utveksling av næringsstoff/avfallsstoff (figur 1). 
 
 

 
Figur 1: Kroppens blodåresystem markert med røde åretegninger for arteriesystemet, til venstre, og med blått 
for venesystemet, til høyre. (Kilde; http://o.oolco.com/artikkel/medisinsk-behandling-av-vaskulaere-sykdommer) 
 

Venesystemet deles inn i overflatiske og dype vener. Blodstrømmen her har lav 
hastighet sammenliknet med blodet som pumpes ut fra hjertet til arteriene. De dype venene 
har stor diameter (lumen) og på grunn av til tyngdekraften (når mennesket er oppreist/sitter) 
og avstanden tilbake til hjertet er det nødvendig med mekanismer i og omkring venene som 
bidrar til å få pumpet blodet tilbake til hjertet. Basis for slik pumpeaktivitet er veneklaffene og 
muskel-venepumpen. I både over- og underekstremitetene er venene utstyrt med fleksible 
veneklaffer som sørger for at blodet sirkulerer i riktig retning. De fungerer som 
tilbakestrømningsventil og hindrer at blodet som skal føres tilbake til hjertet renner ned i 
foten/arm på grunn av tyngdekraften (figur 2). 
 
 

 
Figur 2: Illustrasjon av veneklaffens funksjon. Til venstre vises åpen veneklaff som tillater blodet å sirkulere i 
retning av hjerte. Til høyre vises lukket klaff som forhindrer blodet i å sirkulere tilbake i distale deler. 
(Kilde; http://www.sigvarisus.com/leg-health/our-amazing-circulatory-system) 
 
 

http://www.sigvarisus.com/leg-�
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Bare i leggene er det over hundre klaffer. De er plassert tettest sammen distalt1

 

 i 
området rundt anklene, der trykket er lavest, og gradvis lengre fra hverandre høyere opp i 
benet (figur 3). I armene er det færre klaffer. 

 
Figur 3: Illustrasjon av veneklaffenes beliggenhet i underekstremitetene. Hovedandelen av klaffene (>> 100 
klaffer) er i legg og fot.(Kilde; Stranden, E. Kapittel i nordisk lærebok. Vensjukdomar. Studentlitteratur ) 
 

Muskel-venepumpen bidrar til å øke sirkulasjonen i venesystemet i samarbeid med 
veneklaffene. Ved bruk av muskulaturen i ekstremiteten klemmes deler av venen sammen og 
presser blodet videre i venesystemet. Veneklaffen(e) distalt for det veneområdet som blir 
klemt sammen lukker seg, mens klaffen(e) proksimalt2

 

 åpner seg og lar blodet sirkulere i 
retning av hjertet (figur 4). 

 

 
Figur 4: Illustrasjon av muskel-venepumpen. Til venstre vises benet med relaksert leggmuskulatur, åpen vene og 
lukkede klaffer i to nivåer. Til høyre vises aktivert muskulatur i leggen som fører til at blodet i leggnivå pumpes i 
retning av hjerte og veneklaffene proksimalt for sammenklemningen av venen åpner seg. 
(Kilde; http://nhi.no/sykdommer/hjerte-kar/illustrasjoner/vener-og-venepumpen-217.html) 
 

2.2 Koagulasjonssystemet 
Helt tilbake i år 2650 f.k. skrev Huang Ti om koagulasjon av blodet, dog på arteriesiden. De 
første tekstene skrevet om symptomer, kliniske tegn og forklaringsmekanismer rundt 
koagulasjon i venesystemet er signert av både Hippokrates og Aristoteles. Allerede da var 
man blitt klar over at det fibrine materialet hadde betydning i prosessen. I dag vet vi at dette 
er den siste og viktigste byggestenen i hemostasen (se kap 2.2.1). På denne tiden så man 
særlig en sammenheng mellom blodpropp og okklusjon av venesystemet hos gravide kvinner 
eller kvinner som nylig hadde født. Dette ble omtalt som ”phlegmasia alba dolens” eller 
”phlegmasia cerulea dolens”. I dag brukes disse uttrykkene i litteraturen om massiv dyp 
venetrombose henholdsvis uten eller med nedsatt oksygentilførsel til omkringliggende vev 
(ischemi), hvilket kan gi vevsskade (1). 

                                                 
1 Lengst bort fra midtlinjen (hjertet) 
2 Nærmest midtlinjen (hjertet)  
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Prosessene i kroppen som stopper blødning på grunn av en skade i blodårens vegg 
kalles hemostasen. Denne omfattende prosessen deles inn i to trinn; primær og sekundær. Den 
primære hemostasen består i korte trekk av at blodåren rundt skadestedet trekker seg sammen 
og blodplatene dekker skadestedet i form av en såkalt plateplugg.  
Den sekundære hemostasen, kroppens koagulasjonssystem, får blodet til å koagulere (levre 
seg) ved hjelp av koagulasjonskaskaden. Kaskadens viktigste funksjon er å stoppe blødninger 
der det er gått hull på blodårer (se kap 2.1.1). 

Kroppen har også et trombolytisk system som skal løse opp levret blod når det er 
hensiktsmessig. Normalt er disse to systemene i balanse, men det kan av ulike årsaker oppstå 
ubalanse som kan gi blødning eller blodproppdannelse. 
 

2.2.1 Koagulasjonskaskaden  
I kroppens blodårer er det til enhver tid koagulasjonsfaktorer i inaktive forstadier som ved 
behov aktiveres i en kjedereaksjon. Denne kjedereaksjonen omtales som 
koagulasjonskaskaden (figur 5). Hovedmålet for kaskaden er å stoppe blødning fra en skadet 
karvegg. 

Tradisjonelt har oppbygningen av koagulasjonskaskaden blitt beskrevet med en ytre 
og en indre vei, som møtes i slutten av kaskaden. I den senere tid har man erkjent at disse to 
veiene påvirker hverandre tidligere i forløpet. Jeg velger her å beskrive kaskaden ut fra 
tradisjonell tankegang. 

Den indre veien i kaskaden har som oppgave å reparere en karskade generelt. Den ytre 
veien aktiveres ved traumer, har en raskere innsettende effekt (ved å påvirke 
koagulasjonsprosessen lenger ut i forløpet) og har som formål å forsterke arbeidet den indre 
veien står for. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Illustrasjon av koagulasjonskaskaden. Kaskaden er en kjedereaksjon hvor koagulasjonsfaktorer 
aktiveres som et resultat av påvirkning fra en annen aktivert faktor. Den består av en indre og ytre vei som ender 
opp i en felles kjedereaksjon som fører til koagulasjon. 
(Kilde; http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=26899675) 
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Irritasjon eller skade i karveggene oppstår jevnlig og er helt normalt. Når dette skjer 

vil reaksjonene i kaskaden aktiveres. Negativt ladede celler i karveggen aktiverer blodplater 
slik at de klistrer seg til karveggen og danner en midlertidig lukking av skaden. Et 
plasmaprotein kalt Von Willebrand faktor forsterker platenes sammenklistring på skadestedet. 
Deretter skjer en serie reaksjoner i cellemembranen på det aktuelle skadestedet. Der aktiverer 
en faktor en annen inaktiv faktor som i sin tur aktiverer en ny. I siste del av kjeden aktiveres 
faktor V som påvirker protrombin til å omdannes til trombin. Trombin fremmer 
levringsprosessen ytterligere ved å omforme fibrinogen til fibrin. Fibrintrådene er den siste og 
viktige byggestenen i en solid hemostatisk plugg. 

Når skaden er reparert vil blodsirkulasjonen og det trombolytiske systemet med 
koagulasjonshemmere begrense ytterligere koagulasjon både i omfang og lokalisasjon.  
Slik fungerer koagulasjonssystemet under normale omstendigheter selvregulerende for å 
hindre uhensiktsmessige reparasjoner. Koagulasjonshemmerne i det trombolytiske systemet er 
sentrale for å forstå mekanismen for trombofilitilstander og virkningen av vitamin K-
antagonister (Warfarin) (se hhv. kapittel 2.2.2 og 2.6.1.2): 
 

• APC – Aktivert Protein C; proteinet omdannes til enzym ved aktivering. Det anvender 
protein S som kofaktor, inaktiverer to koagulasjonsfaktorer (VIIIa og Va) og hemmer 
tromboseveksten  

• Antitrombin – hemmer effekten av trombin (FIIa) og FXa og bryter dermed 
reaksjonskjeden i siste fase 

 

2.3 Trombose 
Trombose er konsekvensen av en uhensiktsmessig hemostaseaktivering som er forårsaket av 
ubalanse i kroppens koagulasjonssystem. 

Den tyske patologen Rudolf Virchow utviklet i 1852 en modell som beskriver tre 
faktorer som er nødvendige for dannelsen av en trombose (1).  

• Irritasjon eller skade i karvegg – eksempelvis ved operasjon, skade, betennelse, 
åreknuter. 

• Endret blodsirkulasjon – på grunn av nedsatt blodsirkulasjon eller avklemming 
(stase) som for eksempel ved sengeleie, gips, dehydrering, venøs insuffisiens, hindring 
pga. tumor, overvekt eller svangerskap. 

• Aktivert koagulasjonssystem – med forhøyet konsentrasjon av koagulasjonsfaktorer 
i blodet, trombofili, infeksjon, svangerskap, bruk av hormonpreparater eller lignende 

 
Denne modellen er senere kalt Virchow`s triade da en faktor alene medfører kun en liten 

risiko for trombose, mens to eller tre faktorer samtidig øker risikoen progressivt (figur 6).  
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Figur 6: Virchow`s triade. Modellen viser tre faktorer som betinger dannelsen av en trombose. En faktor alene 
gir liten til middels høy risiko for dannelsen av en trombose. Hvis to faktorer er overlappende til stede er det 
middels til høy risiko, mens det ved tilstedeværelse av tre faktorer er svært høy risiko for dannelse av trombose. 
 
 
 

En slik trombosering kan foregå enten i kroppens arterier eller vener. I arteriene 
dannes trombosen ved at blodplater fester seg lagvis i det skadde området som en flat 
fortykkelse. Fibrintråder danner et nett over fortykkelsen som fanger opp blodceller. En 
arteriell trombose kalles ofte for en hvit trombose fordi den inneholder mye blodplater, særlig 
der trombosedannelsen begynner. Når trombosen over tid blir større og skaper langsommere 
blodstrøm fester det seg også røde blodceller og den omdannes til en rød trombose.  

De opprinnelige eierne av navnet røde tromboser er de venøse trombosene, som 
kjennetegnes ved at de er rødere i fargen enn de arterielle. Årsaken til dette er at de består av 
betydelig færre blodplater og fibrinnettet lettere fanger opp røde blodlegemer når blodet 
passerer med lavere hastighet, hvilket er tilfelle i venene. Venøse tromboser oppstår i de aller 
fleste tilfeller først i leggen hvor blodgjennomstrømningen er langsom. 

Venøs trombose er et samlebegrep for tromboser (blodpropp) i dype vener (dyp 
venetrombose) eller i lungekretsløpet (lungeemboli). Disse tilstandene henger nært sammen 
og utløses av de samme mekanismene. I studier der man har undersøkt både 
underekstremiteter og lunger ved funn av venøs trombose har man sett at det ofte foreligger 
trombose begge steder selv om det kun er symptomer enten i ben eller lunge. Hos omtrent 
halvparten av pasientene med dyp venetrombose har man ved radiologiske undersøkelser 
funnet lungeemboli som ikke har gitt symptomer (asymptomatisk). I motsatt tilfelle har man 
ved radiologisk undersøkelse av pasienter med symptomgivende, objektivt påvist lungeemboli 
funnet forekomst av dyp venetrombose hos hele 70 % (2).  

Dyp venetrombose oppstår oftest i underekstremitetene, men kan i mer sjeldne tilfeller 
oppstå i overekstremitetene, på halsen, i vena cava (store hulvene) og andre dype vener (3). 
Små blodpropper distalt i underekstremiteten gir i mange tilfeller lite plager og kan være 
asymptomatiske i kortere eller lengre tid. Symptomene øker derimot jo mer proksimalt i benet 
trombosen setter seg og jo større den er. Trombosemassen legger seg langsmed veneveggen 
og forsnevrer åren hvilket medfører dårlig gjennomstrømning i venen. Som et resultat av dette 
øker venetrykket distalt for trombosen slik at væske siver ut i vevet og gir hevelse og smerte. 
Det oppstår også en betennelsesreaksjon i veneveggen ved veneklaffene, som medfører at 
klaffene mister sin elastisitet og ikke lukker seg tilfredsstillende. Denne lokale 
betennelsestilstanden kan gi symptomer i form av ømhet, rødhet og varme lokalt (4). 
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 Dyp venetrombose i overekstremitetene oppstår mer sjelden enn i 
underekstremitetene. Deres epidemiologi, utredning og behandling er i stor grad lik som ved 
dyp venetrombose i underekstremitetene. I denne oppgaven vil det kommenteres spesielt der 
utredning og behandling er annerledes enn dyp venetrombose i underekstremitetene. 
Ved trombose i dype vener blir en stor del av det oksygenfattige blodet med avfallsstoffer 
hindret i føres tilbake til lungene for gassutveksling og blir istedenfor værende i 
ekstremiteten. Blodet forsøker å returnere i mindre, overflatiske vener som da får større 
belastning enn de er beregnet for. Dette kan sees som struttende overflatiske vener og 
åretegninger. 

Trombosen er vanligvis festet til vev i åreveggen og i mange tilfeller starter dannelsen 
av en den på oversiden av en veneklaff, hvor blodet sirkulerer som i en bakevje (figur 2). Det 
kan løsne en del fra den dype venetrombosen. Dette skjer i størst grad hvis den venøse 
trombosen forblir ubehandlet og dermed får anledning til å vokse seg større. Denne delen 
følger da blodstrømmen, som en emboli (vandrende blodpropp).  
 Lungeemboli oppstår i de fleste tilfeller ved at en del av en dyp venetrombose løsner, 
vanligvis fra en underekstremitet, og følger blodstrømmen gjennom høyre hjertehalvdel og ut 
i lungekretsløpet. Der tilstopper den lungearterien eller dens grener, avhengig av trombosens 
størrelse. Normalt sirkuleres blodet forbi lungenes minste blærer (alveolene) hvor det skjer en 
gassdiffusjon der oksygen tilføres blodet som bringes videre til lungevenene, gjennom hjertet 
og ut til kroppens organer. Motsatt diffunderer karbondioksid fra arterieblodet over til 
lungene via alveolene. Denne gassdiffusjonen er avhengig av et riktig forhold mellom 
væskevolum, trykk og areal i blodåren (figur 7). En lungeemboli forårsaker ubalanse i 
sirkulasjonen og gassutvekslingen i lungearterien. Reduksjon i gassdiffusjon kan resultere i 
tungpustenhet på grunn av mangelfull oksygentilførsel. Det kan også oppstå 
respirasjonsavhengige smerter i thoraxområdet som resultat av at embolien fører til irritasjon 
av pleura (lungehinnen). Lungeembolisme oppstår ofte 3-7 dager etter dannelsen av dyp 
venetrombose og i 10 % av tilfellene utvikler lungeemboli seg til å bli fatal i løpet av en time 
(2). 
  
 
          

 
 
Figur 7: Illustrasjon av en lungeblære og en omkringliggende blodåre. Mellom lufta i lungeblæren og blodet 
foregår det ved diffusjon en gassutveksling der oksygen går fra lungeblæra til blodet, mens karbondioksid går 
fra blodet til lungeblæra. 
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2.4 Epidemiologi Venøs Trombose 

2.4.1 Forekomst 
Forekomsten av venøs trombose i Norge per år er antatt å være 1.5 per 1000 innbyggere.  
Insidensen er lavere hos unge, men stiger eksponensielt fra 40 års alder. Ved 20 års alder er 
insidensen 1:10.000, stigende til 1:1000 ved 50 års alder og høyest ved 80 års alder på 1:100. 
Dyp venetrombose forekommer hyppigere enn lungeemboli, fordelt med henholdsvis 2/3 
tilfeller dyp venetrombose og 1/3 tilfeller lungeemboli (5, 6). 

Dyp venetrombose i overekstremitetene oppstår mer sjeldent enn i 
underekstremitetene og utgjør om lag 10 % av venøse tromboser. Dette tilsvarer en forekomst 
på 0.4-1:10.000. I de fleste tilfeller er vena axillaris eller vena subclavia berørt. Blant dem 
som rammes av dype venetrombose i overekstremitetene er det ofte pasienter som er yngre, 
slankere og har en høyere hyppighet av samtidig kreft, mens de sjeldnere innehar familiær 
eller ervervet trombofili (7). 
 Det er ingen betydningsfull kjønnsmessig forskjell i forekomst av venøs trombose (8) 
(9). Studier som har sett på raserelatert insidens har vist at de med asiatisk og latinamerikansk 
avstamning har lavere risiko for venøs trombose enn europeere og afroamerikanere. 
Årsakssammenhengen er uklar, men forklares delvis med høyere forekomst av genetisk 
trombosedisposisjon hos europeere (8). Årlig behandles ca 4.500 mennesker med venøs 
trombose på norske sykehus (6). 
 

2.4.2 Utløsende årsaker og risikofaktorer 
Venøse tromboser kan oppstå med eller uten utløsende faktorer. I over 80 % av tilfellene kan 
man finne en årsak til trombosen (5, 6). Når det foreligger en åpenbar utløsende årsak i 
forkant av trombosen omtales den som en situasjonsutløst venøs trombose. Da behandlingen 
av trombosen, og eventuelt videre utredning, varierer noe med årsakssammenhengen er det 
viktig å kartlegge hva som utløste trombosen. Situasjonsutløste venøse tromboser kommer 
ofte som følge av en kombinasjon av to eller flere utløsende faktorer. En faktor forsterker ofte 
en annen, enten den er samtidig innsettende eller allerede tilstedeværende. Cushman viser til 
at dette er tilfelle i 65 % av de situasjonsutløste venøse trombosene og at hospitalisering (52 
%), kreft (48 %) og operative inngrep (42 %) er de hyppigste årsakene (5). 
Årsakssammenheng består dessuten oftest av både utløsende årsaker og tilstander som øker 
risikoen generelt.  
 Utløsende årsaker til venøs trombose er mange og man kjenner neppe alle. I listen 
under ser man at noen årsaker er styrt av indre faktorer hos pasienten som ikke lar seg påvirke 
slik som de ytre utløsende faktorene kan (5, 6). 

 
• Immobilitet 

Nedsatt blodsirkulasjon synes å være årsak til økt risiko for venøs trombose ved 
immobilitet. Eksempler på dette kan være sengeleie, gips og lammelser på grunn av 
annen sykdom. Studier i utlandet har vist noe økt forekomst av venøs trombose i løpet 
av vintermånedene. Dette antas å være forbundet med et lavere aktivitetsnivå i 
befolkningen generelt på den tiden av året. Det er få og små studier som har vist dette 
og ytterligere studier er nødvendig på dette området (8). 

• Kreftsykdom 
Det er kombinasjonen av ulike faktorer som gjør at kreftsykdom øker risikoen for 
venøs trombose. Se kapittel 2.7 for beskrivelse av dette punktet.  

• Kirurgi og traume 
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Ved kirurgi og traumer utløses en naturlig koagulasjonsprosess som følge av skadede 
kar og stase av kar, hvilket utgjør to av tre faktorer i Virchow`s triade. I tillegg vil 
operasjonen eller skaden ofte aktivere koagulasjonssystemet. Risiko for trombose ved 
operative inngrep varierer med inngrepets art og pasientens karakteristika. 
Ortopediske inngrep, og da i særdeleshet kne- og hofteoperasjoner, er blant de 
hyppigste årsakene av venøs trombose, i tillegg til kreftoperasjoner (10).  

• Infeksjon 
Akutte infeksjoner øker risikoen for både dyp venetrombose og lungeemboli. Det er 
noe usikkerhet om det er en respons på den akutte inflammasjonen i seg selv, en 
samtidig immobilisering eller begge deler som er årsaken til denne mekanismen. 
Smeeth et al har i sin studie vist at generelle systemiske infeksjoner, som 
luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner øker risikoen for både dyp venetrombose og 
lungeemboli, spesielt de første ukene etter infeksjon. Mekanismen bak er uklar, men 
de understreker sammenhengen mellom infeksjon og inflammasjon, og mener 
systemisk infeksjon kan utløse trombosedannelse (11). 

• Dehydrering 
Viskositeten i blodet øker ved dehydrering og påvirker dermed blodsirkulasjonen. 
Som vist i kapittel 2.3 med Virchow`s triademodell øker risikoen for venøs trombose 
ved nedsatt blodsirkulasjon. I tillegg oppstår dehydrering ofte samtidig med en eller 
flere utløsende faktorer. 

• Østrogensubstitutt og p-piller 
Kvinner som bruker p-piller har 3-4 ganger så høy risiko for å erverve venøs trombose 
som ikke-brukere (12). Kvinner som bruker østrogensubstitutt relatert til 
overgangsalder har 2-4 ganger så høy risiko for venøs trombose (13). Årsaken til 
denne økte risikoen er at konsentrasjonen av fritt protein S i blodet og den 
fibrinolytiske aktiviteten faller ved bruk av p-piller og østrogensubstitutt. I tillegg øker 
nivået av koagulasjonsfaktorene II, VII, VIII og X. Kroppens evne til å hemme 
koagulasjonen vil da synke (14). 

• Svangerskap/fødsel 
Ved svangerskap/fødsel utsettes kroppen for alle tre faktorene i Virchow`s triade. 
Bekkenvenen fra venstre underekstremitet krysser vanligvis bekkenarterien, og kan 
komme i klem mellom en voksende livmor og arterien. Dessuten vil livmoren ofte 
trykke mot bekkenvenen i siste del av svangerskapet. 
Under svangerskap vil hormonell påvirkning gi en hyperkoagulant tilstand med 
økning av koagulasjonsfaktorene (II, VII, VIII og X), reduksjon av 
koagulasjonshemmeren protein S samtidig som fibrinolysen svekkes. Dette er en 
naturlig forberedelse til å forebygge blødning under fødsel. Sirkulasjonen i 
underekstremitetene reduseres gjennom svangerskapet. Dette skyldes både 
hormonrelatert veneutvidelse og avklemming av vener som nevnt over (14, 15). Under 
fødselen oppstår det dessuten skader i karveggen og fører til høyere risiko for venøs 
trombose under og etter fødselen.  

50 % av venøs trombose i forbindelse med svangerskap og fødsel oppstår 
første 6 uker etter fødsel. Lungeemboli er mest vanlig i denne perioden. De resterende 
50 % oppstår under svangerskapet og da spesielt i første og siste trimester. I denne 
perioden sees dyp venetrombose hyppigst, særlig i venstre underekstremitet. 
Hos gravide kvinner med overvekt, som er immobile, har store blødninger og/eller 
alvorlige infeksjoner er risikoen for venøs trombose høyest (15, 16). 

• Trombofili 
Den norske legen Olav Egeberg påviste i 1965, som den første, hvordan en arvelig 
svikt i kontrollen av blodets koagulasjon kan føre til sykdom. Han kalte denne evnen 
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til økt trombosetendens for trombofili. Fra 60-tallet, og frem til 1996, har man påvist 
flere tilstander som gir en økt tendens til å danne tromboser, både arvede og 
ervervede. Oppdagelsen av trombofili har gitt en dypere forståelse av Virchows 
triademodell ved å ha tilført en ny dimensjon inn i triadens del som omhandler 
”aktivert koagulasjonssystem” (10). Trombofili utredes ved hjelp av blodprøver. De 
vanligste trombofilitilstandene kan deles inn i arvelige og ervervede typer. 

Arvelig trombofili gir økt koagulasjonsaktivitet relatert til henholdsvis mangel 
på koagulasjonshemmere (inhibitor) og unaturlig økt aktivitet i koagulasjonsfaktorer 
som er katalysatorer i levringsprosessen. Disse er: 

• Antitrombinmangel  
• Protein C-mangel 
• Protein S-mangel 
• Protrombinmutasjon 
• Faktor V Leiden mutasjon 

 
Ved ervervet trombofili er det antistoffer som forstyrrer koagulasjonsprosessen. 

Denne gruppen består av: 
• Antikardiolipin antistoff  
• Lupus antikoagulant 
 

  Effekten av trombofili blir forsterket når en person har to eller flere 
trombofilitilstander. Dessuten vil det ved dobbelt gensett som koder for en enkelt 
trombofilitype (homozygot variant) være vesentlig høyere risiko for å utvikle venøs 
trombose. 30-40 % av pasientene som har fått diagnostisert venøs trombose hvor det 
ikke foreligger en tydelig årsakssammenheng får påvist trombofili (17). Blant alle 
tilstandene er Faktor V Leiden mutasjon den hyppigste med 25 %. Trombofili er 
hyppigst forekommende i den kaukasoide populasjonen, og sees sjelden i andre 
etniske grupper. 

• Venøs trombose i familien 
Hvis pasientens foreldre eller søsken har hatt idiopatisk venøs trombose eller gjentatte 
venøs tromboser vil pasienten ha økt risiko for trombose. Dette gjelder selv om 
trombofiliutredningen ikke viser positive funn (6). 

• Tidligere venøs trombose 
Pasienter som tidligere har hatt venøs trombose har økt risiko for residiv på 5-7 % 
årlig. Risikoen vil naturligvis være avhengig av årsakssammenhengen til den første 
venøse trombosen. Hvis den var utløst av kreft vil det være høyest risiko for residiv, 
mens hvis trombosen var utløst av en midlertidig utløsende årsak som kirurgisk 
inngrep vil risikoen være lavest (5). 

• Flyreise 
Alle typer reiser gir potensiell økt risiko for venøs trombose, men reisens varighet er 
avgjørende. Studier viser at reiser på mer enn fire timer dobler risikoen i fire uker 
etterpå. Videre vil hyppige flyreiser foretatt med kort mellomrom øke risikoen 
ytterligere, på samme måte som kombinasjonen lang reise og andre risikofaktorer gjør 
det. I studier på området trekkes det spesielt frem overvekt, bruk av p-piller, ekstrem 
kroppshøyde og trombofili som slike risikofaktorer. Det er omdiskutert hvorvidt 
flyreiser øker risikoen ytterligere sammenlignet med andre reisetyper. Mekanismen 
rundt dette er fremdeles uviss, men det er spesielt tre faktorer som menes å øke 
risikoen ved flyreiser: Redusert oksygenmetning i flykabinen kombinert med redusert 
lufttrykk, redusert blodsirkulasjon i underekstremitetene på grunn av sittestilling og 
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passiv vene-muskelpumpe og til sist dehydrering relatert til lav luftfuktighet og inntak 
av alkohol og kaffe/te (18-20). 

• Røyking 
Studier fra 1970-tallet og frem til i dag viser motstridende resultater i forhold til 
røyking som risikofaktor for venøs trombose. Flere studier tidlig i denne perioden 
viste en lavere risiko, men disse var ikke korrigert for alder. De studier som har 
korrigert for alder viser maksimal risikoøkning på to-tre dobling hos dem som røyker 
mest (> 35 sigaretter daglig). Noen studier viser at røyking som risikofaktor forsterkes 
hos kvinner som samtidig bruker østrogenholdige p-piller og ved røyking før eller 
under svangerskap. Også her vises det kun en risikoøkning på to–tre dobling. Dette er 
beskjedent sammenliknet med for eksempel alder (se eget punkt) (21-23). 
 
I tillegg til de nevnte utløsende årsakene er det andre faktorer som kan øke risikoen for 

utvikling av venøs trombose generelt. Det typiske med disse er at det ikke er noen absolutt 
grense for når de gir økt risiko for å utvikle en trombose, i motsetning til de utløsende 
årsakene. 

 
• Alder 

Som vist i beskrivelsen over er forekomsten av venøs trombose økende med alder. 
Høy alder regnes derfor som tilstand forbundet med økt risiko; om lag 30-50 ganger 
fra 20 års alder til 70 års alder. (21) Dette sees av flere forskere i sammenheng med at 
eldre oftere har høyere BMI, er mer immobile, har andre/flere sykdommer som 
disponerer for trombose, at alderen i seg selv gjør dem mer trombogene og en 
kombinasjon av disse faktorene (5, 10). 

• Overvekt 
I litteraturen defineres overvekt med en BMI > 30 kg/m2.  Cushman viser til at 
overvekt ut fra denne definisjonen vil gi to til tre ganger så høy risiko for venøs 
trombose. Videre påpeker hun at alvorlig overvekt, BMI > 40kg/m2, gir en ytterligere 
økt risiko for trombose. Hva som utløser denne mekanismen er ikke godt nok kartlagt. 
Det er imidlertid kjent at overvektige bl.a. har økt koagulasjons- og 
inflammasjonsaktivitet, samt redusert fibrinolyse. I litteraturen nevnes det at 
overvektige har økt nivå av koagulasjonsfaktorene VIII og IX (10). Dette i 
kombinasjon med større belastning på den venøse tilbakestrømningen, som resultat av 
stor kroppsstørrelse, kan være medvirkende til økt risiko for venøs trombose (5). Da 
det i vår vestlige verden sees en sterk økning i andel overvektige er dette en 
risikofaktor det er viktig å vie oppmerksomhet. Blann viser til en studie der 38 % av 
pasientene var overvektige (24) 
 
Dyp venetrombose i overekstremitetene er i de aller fleste tilfeller utløst av en årsak 

forut for trombosen. De hyppigst utløsende årsakene er implantasjon av pacemaker eller 
sentralt venekateter, injeksjon via sentralt venekateter, langvarig statisk arbeid med armen, 
ekstremt tungt arbeid som gir traume i armområdet eller kreftsykdom. Trombosen kan 
dessuten utløses av unormal anatomi omkring kravebenet som klemmer av venen (venøs 
thorax utløp syndrom). Det sees en økende forekomst av dyp venetrombose i 
overekstremitetene som relateres til hyppigere bruk av sentralt venekateter og pacemaker. 
 Venøs trombose som oppstår spontant, uten noen åpenbar utløsende årsak, omtales 
som idiopatisk venøs trombose. I en amerikansk studie sammenlikner White en rekke 
epidemiologiske studier og viser at 26-47 % av tilfellene med venøs trombose var idiopatiske 
(8). Den store variasjonen var forklart av ulike definisjoner av begrepet idiopatisk. I tilfeller 
hvor man ikke finner en utløsende årsak til trombosen kan det foreligge en asymptomatisk 
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malign tilstand eller ukjent trombofili. Dette vil det være interessant, og i mange tilfeller 
viktig, å utrede videre for. 
 

2.4.3 Symptomer og kliniske tegn på venøs trombose 
Symptomene på venøs trombose må sees i sammenheng med trombosens lokalisasjon.  
Ved dyp venetrombose er de vanligste symptomene; 

• Hevelse i deler eller hele den affiserte ekstremiteten; som følge av hindret venøs 
tilbakestrøm på grunn av økt venetrykk som igjen gir væske i vevet 

• Smerte i den affiserte ekstremiteten; primært som følge av betennelsesreaksjon i vevet, 
men også på grunn av hevelsen i seg selv når den blir betydelig 

• Rødhet i huden i den affiserte ekstremiteten; som følge av betennelsesreaksjon i vevet 
• Varmeøkning i den affiserte ekstremiteten; som følge av betennelsesreaksjon i vevet 
• Nedsatt funksjon i den affiserte ekstremiteten 

Det kan også oppstå hevelse og ømhet langs selve venene, og mer sjeldent kan man få 
allmennsymptomer og feber. Det er svært individuelt i hvilken grad symptomene gjør seg 
gjeldende, men det henger oftest sammen med trombosens størrelse, lokalitet og hvor lenge 
trombosen har eksistert. Kliniske tegn som gir mistanke om dyp venetrombose er hevelse kun 
i ett ben, kollaterale3

 Symptomer og kliniske tegn på dyp venetrombose i overekstremitetene er i stor grad 
tilsvarende de som her er beskrevet for underekstremitetene. 

 overflatiske vener som gir venekartegninger og forringelse av huden 
(fargeendring og flassing). 

  
Symptomene ved lungeemboli er ofte ukarakteristiske. Det mest typiske er  

• Åndenød som kan komme enten gradvis og plutselig innsettende. Ved åndenød uten 
annen forklaring bør man alltid tenke på lungeemboli. 

• Respirasjonsavhengige smerter som oppstår alene eller i kombinasjon med åndenød. 
Smertene er som oftest forårsaket av små embolier langt ute i lungekarene som fører 
til irritasjon av pleura. 

• Andre symptomer som kan forekomme er hoste, blodig oppspytt, rask 
respirasjonsfrekvens, rask puls, besvimelse, svette og angst. Ved store sentrale 
embolier kan det oppstå akutt sirkulatorisk kollaps med sjokkutvikling, og eventuelt 
sirkulasjonsstans (3, 25). 
Kliniske tegn som kan øke mistanken om lungeemboli er rask hjertefrekvens > 

100/minutt, rask respirasjon > 20/minutt, objektive tegn på dyp venetrombose, feber > 38O C 
og/eller cyanose.  I tillegg kan store lungeembolier føre til hypotensjon og bevissthetstap. 
 

2.4.4 Komplikasjoner 
Venøs trombose medfører ofte komplikasjoner og forebygging av disse komplikasjonene er et 
av hovedmålene ved den primære behandlingen. 

1) Venøs trombose kan i ytterste konsekvens føre til dødsfall. Studier som inkluderer 
lungeemboli diagnostisert ved obduksjon viser at lungeemboli var dødsårsak i så mye som 30 
% av tilfellene. Dette er høyere tall enn ved klinisk diagnostisering da lungeemboli i mange 
tilfeller er asymptomatiske. Over 90 % av dødsfallene hos pasienter med lungeemboli oppstår  
på grunn av ubehandlet venøs trombose. 6 % av pasienter med dyp venetrombose døde innen 
en måned, mens tilsvarende tall for pasienter med lungeemboli var 10 %. Mortalitetsraten er 
høyest der venøs trombose oppstår i forbindelse med kreftsykdom, høy alder og 
                                                 
3 Åre som går parallelt med og fører blodet forbi vene med hindring 
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kardiovaskulære sykdommer (5). Risiko for død etter venøs trombose er tydelig assosiert med 
pasientens følgetilstand (systolisk arteriell hypotensjon, hjertesvikt, kreft, KOLS og alder over 
70 år) (8). 

2) Risikoen for residiv av venøs trombose er sterkt knyttet til årsaken til trombosen. 
Studier viser at residivfrekvensen ved kontroll to år etter trombosehendelsen var på 0 % hos 
kirurgirelatert venøs trombose, mens den var 19.4 % hos pasienter med idiopatisk venøs 
trombose (6). Pasienter med idiopatisk venøs trombose har altså en høyere risiko for residiv 
av venøs trombose enn pasienter med situasjonsutløst venøs trombose. Andre studier har vist 
en residivrisiko generelt hos pasienter med venøs trombose på 30 % etter ti år (25). Studier 
som har undersøkt kjønnsmessige forskjeller ved venøs trombose viser at menn har en 1.8 
ganger høyere risiko for residivtrombose enn kvinner, og da spesielt hvis 
førstegangstrombosen var idiopatisk (9). 

Det er i de studiene vi kjenner til ikke vist noen forskjell i risiko for residiv om man 
har dyp venetrombose eller lungeemboli. Murin et al. så imidlertid i sin studie, i likhet med 
andre randomiserte studier, at 86 % av residivtilfellene hos pasienter som tidligere hadde hatt 
dyp venetrombose var dyp venetrombose, mens lungeemboli pasientene fikk lungeemboli på 
ny i 66 % av residivtilfellene (8). Risikoen for residiv er imidlertid høyest 6-12 måneder etter 
avsluttet antikoagulasjonsbehandling, uavhengig av varigheten på den initiale behandlingen 
(5). 

Sannsynligheten for residiv vurderes grundig hos den enkelte pasient ved avslutning 
av antikoagulasjonsbehandlingen. Blodprøven d-dimer, som indikerer en generell økt 
levringsaktivitet i kroppen når den er forhøyet, anvendes noen steder til å evaluere risikoen 
for residiv. Studier har vist at denne blodprøven kan fortelle om det foreligger residivrisiko 
hos pasienten etter avsluttet antikoagulasjonsbehandling før det gir kliniske symptomer (5). 

3) Posttrombotisk syndrom er en langtidsplage som kan utvikles hos pasienter som 
har gjennomgått dyp venetrombose i ben eller arm. Det omfatter kroniske plager i den 
affiserte ekstremiteten med varierende alvorlighetsgrad. Symptomer er hevelse, smerter og 
tyngdefølelse i leggen samt kramper, kløe og uro. Det typiske er at symptomene blir forverret 
når pasienten står eller går og avtar i hvile, spesielt når ekstremiteten heves. Kliniske tegn ved 
posttrombotisk syndrom er hevelse, hudforandringer/eksem, åreknuter og teleangiektasier4

Sykdomsmekanismen bak posttrombotisk syndrom er ikke tilstrekkelig kartlagt. Ved 
en akutt trombose skjer det en inflammasjonsliknende reaksjon (se kapittel 2.3).  I tillegg kan 
det oppstå det en rekanalisering av venene i et forsøk på å opprettholde sirkulasjonen forbi de 
innsnevrede venene. Disse to hendelsene i kombinasjon fører til ødeleggelse av veneklaffene 
og det oppstår venøs refluks. Hvis denne tilstanden vedvarer over tid fører det til økt 
venetrykk som gir ødemer, oksygenmangel i vevet lokalt og i ytterste konsekvens 
sårdannelse. I tillegg vil skaden i veneklaffene ofte bli varig. 15 – 50 % av pasientene med 
symptomatisk dyp venetrombose utvikler posttrombotisk syndrom innen 1- 2 år, mens 
alvorlig form for posttrombotisk syndrom med utvikling av venøse sår utvikles hos 5-10 % 
(

 og 
venøse leggsår som det mest alvorlige utfallet. 

26). Det er varierende funn i ulike studier avhengig av det pasientutvalg, studiedesign og 
hvilken definisjon av posttrombotisk syndrom som er valgt. 
 I retrospektive studier har man sett en noe økt risiko for posttrombotisk syndrom ved 
økende alder, hos kvinner, ved bruk av hormonbehandling, ved økt kroppsvekt, ved 
mage/tarmoperasjoner og hvis pasienten hadde åreknuter. Den eneste påviste risikofaktoren i 
prospektive studier er residiv av dyp venetrombose i samme ekstremitet som tidligere, hvilket 
seksdobler risikoen (26). Prandoni et al så i sin studie at høy alder, svært proksimal trombose 

                                                 
4 Ansamling av utvidede småårer i huden (som en liten nettverk av sprengte blodkar) 
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og utilfredsstillende antikoagulasjonsbehandling også er prediktorer for utvikling av 
posttrombotisk syndrom (27). 
 Forebyggende behandling av posttrombotisk syndrom ansees som den viktigste form 
for behandling. I internasjonale guidelines er en kombinasjon av antikoagulasjonsbehandling 
og behandling med kompresjonsstrømpe anbefalt. Daglig bruk av kompresjonsstrømpe med 
oppstart umiddelbart etter diagnostisering av dyp venetrombose er viktig. Den senere tid har 
langvarig bruk av kompresjonsstrømpe (2 år) vist seg å ha bedre langtidseffekt for 
sirkulasjonen i den affiserte ekstremiteten enn kortvarig kompresjonsbehandling. God 
informasjon til pasienten om betydningen av strømpebruk og å heve bena med jevne 
mellomrom gjennom dagen, spesielt i akuttperioden, er viktig for et godt behandlingsresultat. 
Metaanalyser viser at posttrombotisk syndrom utvikles hos 46 % av pasienter med proksimal 
dyp venetrombose. Hos dyp venetrombose pasienter med kompresjonsbehandling av det 
affiserte benet var tilsvarende tall 26 %. Hos pasienter som brukte kompresjonsstrømpe daglig 
i lengre tid (to år) så man en reduksjon i risiko for å utvikle alvorlig grad av posttrombotisk 
syndrom (med tilstedeværelse av venøse sår) på 62 % (28). 

Varighet av den initiale antikoagulasjonsbehandlingen, og lav terskel for forebyggende 
behandling senere, er betydningsfull for forebygging av posttrombotisk syndrom. Nyere 
studier har dessuten vist at direkte kateterbasert trombolysebehandling gir gode resultater for 
reduksjon av tilfeller av posttrombotisk syndrom. CaVent studien sammenlignet 
konvensjonell trombosebehandling alene med tilsvarende behandling supplert med direkte 
kateterbasert trombolysebehandling hos pasienter med dyp venetrombose i lår/bekken. 
Trombolysesupplementet ga en absolutt risikoreduksjon på 14.4 % for posttrombotisk 
syndrom sammenliknet med konvensjonell behandling med Warfarin/lavmolekylært 
vektheparin (29). 
 Ved utviklet posttrombotisk syndrom er behandlingsalternativene begrensede. 
Symptomlindrende behandling i form av spesialtilpassende kompresjonsstrømper er 
førstevalget. Ved alvorlig dysfunksjon i klaffesystemet kan tilstanden behandles med en 
spesiell intermitterende kompresjonspumpe utenpå benet. Venøse leggsår krever nitidig og 
avansert sårbehandling. 

Studier viser at plager på grunn av denne senskaden etter dyp venetrombose er 
undervurdert, og derfor vel verdt økt oppmerksomhet (30). Posttrombotisk syndrom forringer 
i mange tilfeller pasientens livskvalitet med psykiske symptomer og begrensninger i det 
sosiale liv. Ved alvorlig posttrombotisk syndrom kan pasienten ha behov for bruk av 
hjemmesykepleie og det kan videre føre til arbeidsuførhet. Slik kan posttrombotisk syndrom 
gi både direkte og indirekte kostnader for pasienten og samfunnet. Det er derfor viktig å 
forebygge både venøse tromboser og posttrombotisk syndrom i størst mulig grad (26). 

Dyp venetrombose i overekstremitetene er forbundet med færre komplikasjoner enn 
dyp venetrombose i underekstremitetene, både når det gjelder risiko for lungemboli (6 % vs 
15-32 %), residiv av venøs trombose (2-5 % vs 10 %) og posttrombotisk syndrom (5 vs 55%) 
(7). 
 

2.4.5 Forebygging av venøs trombose 
Studier viser at halvparten av de venøse trombosene som påvises i aldersgruppen 18-65 år kan 
forebygges. I mer enn 1/3 av tilfellene i et prosjekt ledet av Tosetto hadde pasientene 
minimum to lett identifiserbare risikofaktorer som man mente utløste trombosen (22). Slike 
studier understreker betydningen av forebyggende behandling for å begrense både 
belastningen ved å få en venøs trombose for pasientene og de økonomiske og ressursmessige 
utfordringene det gir helsevesenet. Følgene av venøs trombose kan som kjent være morbiditet 
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med senskader som igjen kan føre til nedsatt livskvalitet, og mortalitet som ytterste 
konsekvens. 

Primær profylakse er behandling som forebygger venøs trombose før og under 
risikosituasjoner. Slike situasjoner er: 

• I forbindelse med enkelte kirurgiske inngrep; kne- og hofteoperasjoner i særdeleshet 
• I risikosvangerskap og eventuelt etter fødsel; spesielt hos pasienter som har hatt venøs 

trombose tidligere, har trombofili eller er sengeliggende 
• Hos kreftpasienter i visse situasjoner; operasjon, ved immobilitet som for eksempel 

ved sengeleie 
• Ved medisinske tilstander som medfører immobilisering (og det foreligger andre 

risikofaktorer) eller pareser 
 

Sekundær profylakse er behandling som igangsettes ved akutt venøs trombose og skal 
forebygge forverring/residiv av trombosen og senskader.  
 

2.5 Diagnostikk 
Diagnostikken avhenger naturlig nok av hvilken type venøs trombose man mistenker.  
Klinisk undersøkelse med grundig sykehistorie og vurdering av kliniske tegn kan gi nyttig 
førstehåndsinformasjon. For å unngå å belaste pasienten med unødvendige undersøkelser og 
for å bruke sykehusets ressurser på en riktig måte anvendes et skåringssystem kalt Well`s 
score. Dette systemet vurderer sannsynligheten for at det foreligger en venøs trombose. 
Videre tas det blodprøver som sammen med skåringssystemet er retningsgivende for videre 
diagnostikk. Er prøvene positive, eller det foreligger sterk klinisk mistanke om venøs 
trombose ut fra Wells score, utføres radiologiske undersøkelser.  
 

2.5.1 Well´s score 
Well`s score er et av flere skåringssystemer for å beregne sannsynligheten for at en venøs 
trombose foreligger. Well`s score er det best validerte og mest brukte systemet for 
diagnostikk ved mistanke om venøs trombose. Det gis poeng avhengig av om pasienten har de 
beskrevne kliniske karakteristika i tabellen, og poengene summeres. Det finnes en tabell for 
dyp venetrombose og en for lungeemboli. I tabellen for dyp venetrombose gir 0 poeng lav 
sannsynlighet for dyp venetrombose. 1-2 poeng og > 3 poeng gir henholdsvis middels og høy 
sannsynlighet for dyp venetrombose (tabell 1). 
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Tabell 1: Well`s score tabell for dyp venetrombose. Hvis pasientene har en eller flere karakteristika summeres 
respektive poengscore. Sannsynligheten for at det foreligger en dyp venetrombose avgjøres i henhold til 
poengscore gradering vist nederst i tabellen. 
Kliniske karakteristika Poeng  
Aktiv kreft (pågående, siste 6 måneder eller palliativ) 1 
Paralyse, parese eller nylig immobilisert i gips i underekstremitet 1 
Nylig sengeleie> 3 dager eller større kirurgi siste 12 uker med generell eller regional 
anestesi 1 
Lokal ømhet langs venesystemet 1 
Hele benet hovent 1 
Leggen hoven med omkrets 3 cm større enn asymptomatisk side (målt 10 cm nedenfor 
tuberositas tibia) 1 
Pittingødem bare på affisert ben 1 
Kollaterale overflatisk vener (ikke varikøse) 1 
Annen diagnose mer sannsynlig enn dyp venetrombose - 2 
Hvis begge ben er affiserte brukes mest affisert ben. 
Score  ≥ 3 poeng: Høy sannsynlighet for dyp venetrombose 
Score 1-2 poeng: Middels sannsynlighet for dyp venetrombose 
0 poeng: Lav sannsynlighet for dyp venetrombose  
 
 
 

I tabellen for lungeemboli skårer de kliniske karakteristika høyere og skårene ≤ 4 
poeng gir lav sannsynlighet for lungeemboli, mens > 4 poeng indikerer sannsynlighet for 
lungeemboli og derfor indikasjon for videre diagnostikk (tabell 2). 
 
 
Tabell 2: Well`s score tabell for lungeemboli. Hvis pasientene har en eller flere karakteristika summeres 
respektive poengscore. Sannsynligheten for at det foreligger en lungeemboli avgjøres i henhold til 
poengscore gradering vist nederst i tabellen. 

 

2.5.2 Laboratorieprøver 
D-dimer er et nedbrytingsprodukt fra fibrinnettet og forteller oss om graden av 
levringsaktivitet i kroppen. Normalt skal denne være mindre enn 0.5 mg/L. Blodprøven er 
uspesifikk og kan derfor ikke alene diagnostisere en venøs trombose. En lav eller normal d-
dimer kan imidlertid med høy sannsynlighet utelukke en venøs trombose. Falskt negativt svar 
kan imidlertid forekomme hvis prøven tas tidlig i sykdomsforløpet eller pasienten bruker 
antkoagulasjonsbehandling. Falskt negativt prøvesvar kan dessuten forekomme ved dyp 

Kliniske karakteristika Poeng  
Kliniske tegn eller symptomer på dyp venetrombose: hevelse, ømhet, rødme, smerter, 
innskrenket bevegelighet 3 
Alternativ diagnose lite sannsynlig 3 
Hjertefrekvens > 100/minutt 1.5 
Immobilisering (> 3 døgn) eller kirurgi siste 4 uker 1.5 
Tidligere lungeemboli eller dyp venetrombose 1.5 
Hemoptyse 1 
Malignitet 1 
 
Score > 4 poeng: Lungeemboli sannsynlig 
Score ≤ 4 poeng: Lungeemboli lite sannsynlig  
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venetrombose i arm eller halskar. Falske positive prøvesvar kan skyldes betennelsestilstander 
og mange andre sykdommer, samt høy alder. D-dimer er også normalt forhøyet ved 
svangerskap og etter kirurgiske inngrep. 
 Arteriell blodgassanalyse måler oksygen- og karbondioksidnivået og surhetsgraden i 
blodet (pH). Er det mistanke om lungeemboli gjennomføres arteriell blodgassanalyse. Ved 
akutt lungeemboli er det vanlig med lav oksygenmetning, men også lav PCO2 på grunn av 
hyperventilasjon. 
 Hos pasienter under 60 år uten utløsende årsak til venøs trombose tas det blodprøver 
med tanke på trombofili (arvelig eller ervervet trombosedisposisjon). Dette gjøres som en del 
av utredningen for å forsøke å finne årsaken til trombosering. 
 

2.5.3 Radiologiske undersøkelser 
Ved mistanke om dyp venetrombose er ultralydundersøkelse den foretrukne 
billeddiagnostiske metoden (31). Med moderne utstyr og erfarne undersøkere er det en god 
metode som samtidig er skånsom for pasientene da de slipper stikk og innsprøyting av 
kontrast. Perifere tromboser i leggen er imidlertid vanskelig å finne med ultralyd. Hvis 
ultralyd er negativ, men det foreligger høy sannsynlighet for at det foreligger en dyp 
venetrombose (Well`s score > 3 og/eller uforklarlig høy d-dimer) vil det være aktuelt å 
supplere med venografi. Venografi er en radiologisk metode der kontrastvæske injiseres i 
vene på fotryggen før røntgenfotografering utføres (figur 8). 
 Hvis det foreligger mistanke om dyp venetrombose med annen lokalisasjon enn 
underekstremitetene er ultralyd den anbefalte radiologiske undersøkelsesmetodikken. Hvis 
den er negativ, og det foreligger høy mistanke om trombose, utføres venografi. 
 
 

 
Figur 8: Venografisk bilde av underekstremitet som viser dyp venetrombose i leggen. (Kilde; IllustrasjonsCD 
fra Astra Zeneca) 
 
 

Ved mistanke om lungeemboli vil den foretrukne billeddiagnostiske metoden være 
CT (computertomografi) av thoraxområdet (figur 9). Det er med dagens utstyr mulig å se 
trombosemasser tydelig, selv i små forgreinger av lungearteriene. Kontrast tilføres 
blodsirkulasjonen via venflon før billedtakning. 
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Figur 9: CT bilde av thorax som viser lungeemboli. (Kilde; Elektronisk kvalitetssystem, Bærum sykehus) 
 

 
 

Hos pasienter der man ønsker å unngå strålebelastning, for eksempel hos gravide, 
gjøres først ultralydundersøkelse av bena for å påvise trombosemasser som kan være indirekte 
tegn på lungeemboli. Ved negativ ultralyd vil allikevel CT vurderes. En vesentlig fordel med 
CT som metode er at den vil kunne avdekke eventuelle andre sykdomstilstander i thorax, hvis 
slike foreligger. 
 Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) kan i enkelte tilfeller være et nyttig diagnostisk 
redskap ved mistanke om lungeemboli. Ved massiv lungeemboli vil det kunne påvises 
utvidelse og/eller dysfunksjon av høyre ventrikkel som resultat av forhøyet lungearterietrykk. 
I noen tilfeller (4-18 %) vil man også se tromboser i høyre hjertehalvdel. 
Undersøkelsesmetoden har imidlertid begrenset sensitivitet (60-70 %), slik at en negativ 
ekkokardiografi ikke kan utelukke lungeemboli. Hos pasienter med moderat til stor 
sannsynlighet for lungeemboli har metoden derimot en høy spesifisitet (90 %). Hos kritisk 
syke pasienter kan det være akseptabelt å starte behandling på grunnlag av indirekte 
holdepunkter for massiv lungeemboli ved ekkokardiografi. Hos pasienter som ikke regnes 
som kritisk syke anbefales det å bruke diagnostikk som viser diagnosen direkte (2). 
 Røntgen thorax er vanligvis normalt ved lungeemboli, men tilstedeværelse av 
pleuravæske kan være et viktig tegn på at lungeemboli er tilstede (3, 6). 
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2.6 Behandling   
Behandling av venøs trombose har som mål å forebygge økt trombosering, lungeemboli og 
død, i tillegg til å forebygge senskader som residiv av venøs trombose og såkalt 
posttrombotisk syndrom (se kapittel 2.3.4). Behandlingen vil avhenge av om det foreligger en 
dyp venetrombose eller lungeemboli, og hvor utbredt trombosen er. Behandling av dyp 
venetrombose i overekstremitetene er den samme som for dyp venetrombose generelt, 
inklusive kompresjonsstrømpebehandling. Dyp venetrombose kan i de fleste tilfeller 
behandles poliklinisk uten innleggelse. Hvis det foreligger en proksimal dyp venetrombose i 
bekkenvener eller lungeemboli vil pasienten vanligvis bli lagt inn for oppstart av behandling. 
 

2.6.1 Antikoagulasjonsbehandling 
Antikoagulasjonsbehandling er den umiddelbare behandlingen ved akutt venøs trombose.  
All antikoagulasjonsbehandling vil øke risikoen for blødning, samtidig som det er vesentlig 
med god effekt av behandlingen for å oppnå ønsket resultat. Det er derfor viktig med god 
oppfølging av pasienter under slik behandling, både gjennom årvåkenhet rundt selve 
behandlingen og i form av grundig informasjon til pasienten. Det optimale målet ved slik 
behandling er å oppnå en god balanse mellom koagulasjon- og blødningsgrad (figur 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Illustrasjon på ballansen mellom blødning og trombosedannelse (koagulasjon) vi står ovenfor ved 
behandling og forebygging av trombose. Når vekten av disse motsetningene er i balanse oppnår vi optimal 
behandling. 
  

2.6.1.1 Heparin 
Ved mistanke om eller ved objektivt påvist venøs trombose startes det med Heparin 
umiddelbart. Dette hindrer at trombosen vokser og forebygger residiv av trombosen. Heparin 
har raskt innsettende virkning og er derfor optimal behandling ved oppstart av 
antikoagulasjonsbehandling. Medikamentet har en kort halveringstid og brukes når det er 
viktig å ha god kontroll over blødningsrisiko eller i forkant av inngrep og operasjoner. 

Heparin finnes i ulike former, men lav molekylvekt heparin (LMVH) er en form som 
ofte anvendes umiddelbart ved mistanke om venøs trombose og i oppstarten av 
antikoagulasjonsbehandlingen av pasienten (se kapittel 2.6.1.2). Den er enkel å bruke som 
selvinjeksjon og krever ikke monitorering (blodprøvekontroll). Den er derfor optimal å bruke 
for pasienter som behandles uten sykehusinnleggelse. LMVH stimulerer kroppens eget 
antikoagulante system via antitrombin. Dette fører hovedsakelig til økt hemming av aktivert 
faktor X (Xa) som i sin tur fører til redusert aktivering av fibrinogen til fibrin. LMVH 
hemmer koagulasjonsevnen i slutten av kaskaden, og effekten er derfor raskt innsettende (6).  
 Ved noen anledninger anbefales det at pasienten bruker LMVH som monoterapi i 
behandling av venøs trombose. Dette gjelder først og fremst hvis pasienten har en kjent og 



 30 

aktiv kreftsykdom, er gravid eller har planer om operative inngrep/større utredning av for 
eksempel malign sykdom. 

Medikamentet doseres ut fra vekt, enten i behandlingsdoser eller forebyggende doser. 
LMVH administreres som subcutane injeksjoner med 12 eller 24 timers intervaller, avhengig 
av dosering. Injeksjonssprøytene som selges ferdig opptrukket settes i en 45○ vinkel inn under 
huden, normalt i mageskinnet. Ved langvarig bruk av LMVH følges pasienten opp med 
blodprøver for å vurdere behandlingens effekt og eventuelle bivirkninger.   
 

2.6.1.2 Warfarin 
Warfarin er et antikoagulantium med historie tilbake i 1920-årene og som frem til i dag har 
vært dominerende på markedet for behandling av venøs trombose. 

På præriene i North Dakota, USA, og i Alberta, Canada, ble det oppdaget sykdom hos 
kyrne som spiste bearbeidet kløver. De fikk fatale blødninger både spontant og ved enkle 
inngrep. Veterinærene Roderick og Schofield påviste at kløveret hadde skadelig muggsopp i 
seg, og de kalte sykdommen ”søt kløver sykdom”. Sykdommen resulterte i at blodets 
levringsevne ble utsatt med 15 dager og medførte store, indre blødninger som ble fatale etter 
30-50 dager (32, 33). Denne kunnskapen ble videreutviklet på 1930-40 tallet slik at 
antikoagulasjonsmedisin så sitt første lys.  

Warfarin er på folkemunne kalt blodfortynnende. Dette er noe misvisende da det ikke 
påvirker «tykkelsen» eller viskositeten på blodet, men snarere reduserer mengden av 
koagulasjonsfaktorer i blodet. Warfarin er en såkalt vitamin K-antagonist, hvilket er stoff som 
kjemisk ligner på K-vitamin og som hemmer virkningen av dette vitaminet. Som vist i 
koagulasjonskaskaden er vitamin K nødvendig for utvikling av virksomme 
koagulasjonsfaktorer. Ved tilførsel av vitamin K-antagonist hemmes derfor blodets evne til å 
koagulere. Disse prosessene foregår i leveren (32).  

For å oppnå den ønskede effekten av Warfarin må behandlingsdosen tilpasses den 
enkelte pasient. Dette oppnås ved å monitorere ved hjelp av en blodanalyse kalt INR 
(Internasjonal Normalisert Ratio). INR verdien ligger på 0.8-1.2 hos mennesker som ikke 
bruker Warfarin. Ved behandling av venøs trombose er det ønskelig at INR verdien skal ligge 
mellom 2.0-3.0. Ved verdi på 2.0 tar det dobbelt så lang tid før blodet levrer seg 
sammenlignet med blod som ikke er påvirket av Warfarin. Ved verdier < 2.0 vil graden av 
koagulasjonshemmingen være begrenset og det vil være fare for videre utvikling av den 
venøse trombosen eller residiv i form av retrombosering. Den øvre INR grensen ved 
behandling av venøs trombose på 3.0 er valgt da det på dette nivået er en tilfredsstillende 
balanse mellom ønsket grad av koagulasjonshemming og risikoen for blødning. Jo høyere 
INR verdien er, jo større risiko for blødning vil pasienten være utsatt for. Denne behandlingen 
er stadig gjenstand for nøye balansering mellom koagulasjon og blødning. 

Fra oppstart av Warfarin og frem til INR er over 2.0 er pasienten i en prokoagulant 
fase. Protein C og S er såkalte koagulasjonsinhibitorer som hemmer/bremser levringen i 
koagulasjonskaskaden. Disse to proteinene er K-vitaminavhengige og har svært kort 
halveringstid. Da Warfarin er en vitamin K-antagonist vil konsentrasjonen av disse 
koagulasjonsinhibitorene falle ved oppstart av Warfarinbehandling, med det resultat at 
kroppen kan bli mer trombosedannende (prokoagulant) i en periode. Det er derfor nødvendig 
med samtidig oppstart av LMVH-behandling, eller annen Heparin. LMVH har raskt 
innsettende antikoagulant effekt og opprettholdes som behandling med subcutane injeksjoner 
til INR er over 2.0 og minimum i fem dager. 
 Warfarinens effekt blir redusert ved økt inntak av vitamin K, hvilket det er spesielt 
mye av i grønne grønnsaker. Alkohol øker effekten av Warfarin når det konsumeres mer enn 
to enheter (glass).  Pasienten må derfor begrense sitt inntak av alkohol og påse at inntak av 
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grønne grønnsaker er noenlunde stabilt. En del legemidler og visse naturlegemidler vil også 
kunne påvirke Warfarinets effekt. Alle disse faktorene vil gi seg utslag i synkende eller 
økende INRverdi. 

I Norge selges Warfarin under navnet Marevan®. 
 

2.6.1.3 Ny oral antikoagulasjonsbehandling 
Nye orale antikoagulantia har de siste årene blitt utviklet for å kunne gi pasientene en sikrere 
og bedre antikoagulasjonsbehandling når det gjelder å forebygge og behandle tromboser. De 
kommer som et alternativ til Warfarin som til nå har vært gullstandard for langvarig 
antikoagulasjonbehandling. Studier har vist at de er like effektive som Warfarin og gir færre 
blødninger, spesielt hjernebløding. Disse medikamentene hemmer faktorer lengre ut i 
koagulasjonskaskaden, og bare på den indre veien i kaskaden (figur 11). 

Fordelen med den nye generasjonen perorale antikoagulantia er at de er praktiske i 
bruk for pasienten og krever sannsynligvis mindre ressurser i helsevesenet. Det som spesielt 
trekkes frem er at disse medikamentene kan gis i fast dose slik at det ikke er nødvendig med 
verken individuell dosering eller hyppig blodprøvemonitorering. Det er dessuten færre 
interaksjoner med mat, drikke og medikamenter enn man har vært vant til fra 
Warfarinbehandlingen. Det er viktig å understreke at også disse medikamentene har som mål 
å forlenge levringstiden, og kan dermed gi blødning som bivirkning. 

Det er per dags dato tre nye per orale antikoagulantia; Dabigatran, Rivaroxaban og 
Apixaban. De har til felles at de virker direkte på det aktuelle enzymet og blokkerer den 
videre kjedereaksjonen i koagulasjonskaskaden. 
 Dabigatran (handelsnavn Pradaxa®) tilhører gruppen direkte trombinhemmer og 
begrenser altså koagulasjonsprosessen ved å hemme virkningen av trombin. Den har 
godkjenning for det norske markedet under indikasjonen forebygging av hjerneslag ved 
atrieflimmer og som venøs trombose profylakse i forbindelse med hofte- og kneprotesekirurgi 
hos voksne. Registrerte bivirkninger ved bruk av Pradaxa er blødninger (gastrointestinalt og 
neseblødninger), anemi, kvalme, diare, abdominalsmerter, dyspepsi. Det er registrert alvorlig 
blødning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og samtidig behandling med Pradaxa. 
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør derfor vurderes nøye før oppstart av medikamentet og 
bruke redusert dose. 
 Rivaroxaban (handelsnavn Xarelto®) er en direkte faktor Xa-hemmer. Det begrenser 
koagulasjonsevnen ved å hemme koagulasjonsfaktor Xa og virker altså inn noe tidligere i 
kaskaden. Dette medikamentet er nå godkjent i Norge for indikasjonen profylakse av venøs 
trombose i forbindelse med ortopediske operasjoner og av hjerneslag hos pasienter med 
atrieflimmer, i tillegg til å være det første medikamentet som er godkjent for behandling av 
dyp venetrombose. Bivirkninger foreløpig registrert for Xarelto er blødning, anemi, kvalme, 
diare, feber, perifert ødem og utslett/kløe i hud. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
anbefales det redusert dose. 
 Apixaban (handelsnavn Eliquis®) er i likhet med Rivaroxaban en direkte faktor Xa-
hemmer, som påvirker både fritt og trombosebundet faktor Xa. Ved å hemme faktor Xa i 
koagulasjonskaskaden hindrer Apixaban generering av trombin og dermed utvikling av 
blodpropp. Apixaban har ingen direkte effekter på blodplateaggresjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggresjon. Bivirkninger som er registrert er kvalme, lette blødninger 
i hud og slimhinner og anemi. I Norge er nå medikamentet godkjent til tromboseprofylakse 
hos voksne etter elektiv hofte- og kneprotesekirurgi. 
 Edoxaban er ytterligere en faktor Xa-hemmer under utvikling. Medikamentet er 
fremdeles under utprøvning og har ikke oppnådd godkjenning for salg. 
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Figur 11: Illustrasjon som viser hvor i koagulasjonskaskaden tradisjonell og ny generasjon antikoagulantia 
bryter kjedereaksjonen og virker hemmende på koaguleringen. De tradisjonelle medikamentene Vitamin K 
antagonist (Warfarin), lav molekylvekt heparin og ufraksjonert heparin retter seg inn mot ulike nivåer, mens den 
nye generasjonen medikamenter hemmer på ett spesifikt nivå. 
(Kilde; http://www.isrn.com/journals/hematology/2011/124610/fig1/) 
 

2.6.2 Kompresjonsbehandling ved dyp venetrombose 
Når det oppstår en trombose i venen forringes veneklaffenes funksjon. Fordi trombosen også 
lager et fysisk hinder i den affiserte, dype venen prøver blodet å ta andre, enklere, veier 
tilbake til hjertet. Dette resulterer gjerne i at overflatiske vener blir belastet. For å unngå 
opphopning av blod perifert i benet, opprettholde blodsirkulasjonen gjennom de dype venene 
(og dermed bidra til å skylle vekk blodproppen) og å avlaste det perifere venesystemet 
anbefales bruk av kompresjonsbehandling.  

Kompresjonsbehandling i form av elastisk strømpe er det vanligste. Det er viktig at 
strømpen har sterk nok kompresjon for at den skal gi behandlende effekt. Strømper med 
kompresjonsgrad 2 (30-40 mmHg) har behandlende effekt på trombosen. Støttestrømper med 
kompresjonsgrad 1 (18-23 mmHg) er kun egnet for forebyggende blodproppbehandling, for 
eksempel etter operasjon og ved flyreiser. 
 Kompresjonsstrømper er vevd slik at den har sterkest kompresjon over anklene og 
avtar oppover bena. Trykket i strømpen tilsvarer altså veneklaffenes lokalisasjon og virker 
som en ”ytre pumpe”. For å oppnå den ønskede effekten av strømpen er det derfor viktig at 
strømpen tilpasses med nøye mål av benet. 

Strømpen kommer i legg- eller lårlang modell. Tradisjonelt har trombosens 
lokalisasjon avgjort hvilken lengde som skal brukes. Prandoni et al viste imidlertid nylig i en 
randomisert studie at lårlange strømper ikke gir noen bedre beskyttelse mot posttrombotisk 
syndrom enn knelange. Dessuten er pasientene mindre tolerante i bruken av lårlange strømper 
og sluttet derfor tidligere å bruke dem (27).  

Strømpene brukes på dagtid og tas av om natten. Internasjonale guidelines anbefaler 
varighet av strømpebruk på minimum 2 år, og lengre hvis symptomer på posttrombotisk 
syndrom (se kapittel 2.4.4) er tilstede (34). Kompresjonsbehandlingen ansees som et viktig 
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supplement til antikoagulasjonsbehandlingen. Daglig bruk av slik behandling reduserer 
risikoen for posttrombotisk syndrom med 50 % (29). 

Hvis pasienten har sår på bena, eller det av andre årsaker er vanskelig å gjennomføre 
bruk av kompresjonsstrømpe kan det være aktuelt å bruke elastiske bind. Slike elastiske bind 
må legges slik at kompresjonen blir høyest i ankelnivå og avtar oppover leggen. For å oppnå 
ønsket effekt legges bindet med en særskilt teknikk som krever opplæring. 
 

2.6.3 Trombolyse 
Ved sterkt symptomgivende dyp venetrombose i lår og/eller bekken vurderes lokal 
kateterbasert trombolyse som et supplement til tradisjonell behandling. Målet med denne 
supplerende behandlingen er å bedre forebyggingen av posttrombotisk syndrom. Som vist i 
kapittel 2.4.4 er det et undervurdert problem for pasientgruppen.  

Ved trombolyse føres et kateter gjennom venen og inn i det tromboseaffiserte området. 
Via mange sidehull i hodet på kateteret tilføres Actilyse (alteplase), hvilket er et trombolytisk 
stoff som bidrar til å løse opp trombosen. Infusjonen pågår inntil tilfredsstillende trombolyse 
oppnås, maksimalt i 96 timer. Da dette er en lokal behandling der medikamentet tilføres 
direkte i trombosen anvendes begrensede mengder av medikamentet. Det er foreløpig en ny 
behandlingsform med lite evidens, men en fersk studie viser at pasienter som fikk lokal 
kateterbasert trombolyse som et tillegg til ordinær behandling hadde en risikoreduksjon på 
14.4 % for posttrombotisk syndrom sammenlignet med pasienter som kun fikk ordinær 
behandling (29). 

Ved massiv lungeemboli (objektiv påvist eller klinisk mistenkt) og samtidig truet 
sirkulasjon kan det være aktuelt med intravenøs fibrinolytisk behandling i akuttfasen. 
Forutsetninger for å vurdere slik behandling er at pasienten er hemodynamisk ustabil (har 
hypotensjon, uttalt respirasjonsvikt og/eller tegn til høyresidig hjertesvikt ved 
ekkokardiografi). Fibrinolytisk behandling fjerner raskt trombosemasse og har fordelaktig 
effekt på hemodynamikken. Det er en intravenøs, systemisk behandlingsform hvor Actilyse 
infunderes over to timer og dermed bryter ned trombosemasse. Behandlingen etterfølges av 
intravenøs Heparinbehandling med overgang til Warfarin/Fragminbehandling. Hvis det er 
kontraindikasjoner for trombolyse, mislykket trombolyse eller pasienten går i sjokk med høy 
risiko for død er det aktuelt å behandle pasienten med kateter-assistert embolektomi eller 
kirurgisk embolektomi (34).  
 

2.6.4 Behandling som avviker fra standardbehandling 
Pasienter med aktiv kreftskdom som får påvist venøs trombose blir som oftest anbefalt 
behandling med LMVH i monoterapi. Årsaken til dette er at denne pasientgruppen er 
forbundet med økt risiko for blødning, utilfredsstillende behandlingseffekt og residiverende 
venøs trombose ved Warfarinbehandling (8). Det er i mange tilfeller vanskelig å oppnå stabil 
INR innenfor terapeutisk nivå hos denne pasientgruppen blant annet på grunn av dårlig 
ernæringsstatus, nedsatt leverfunksjon og interaksjon med kreftmedisin. Dessuten viser 
studier at blødning oppstår hyppigere under Warfarinbehandling i denne pasientgruppen (35). 
Nyere LMVH behandling gir i tillegg lavere innsidens av residiverende venøse tromboser, 
som det er kjent at kreftpasienter har økt risiko for. I tillegg har forskning de senere årene 
antydet at antikoagulasjonsbehandling i form av LMVH kan fungere som kreftbehandling i 
seg selv da den muligens kan ha en viss hemmende effekt på selve kreftutviklingen.  Trombin 
og fibrin synes å spille en avgjørende rolle i tumorvekst og utvikling av metastaser, og 
antikoagulasjon kan derfor påvirke utviklingen av tumoren og metastaser (35). Denne 
pasientgruppen bør få antikoagulasjonsbehandling så lenge kreftsykdommen er aktiv. 
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Gravide som trenger forebyggende behandling eller får påvist venøs trombose 
gjennom svangerskapet blir i Norge ikke behandlet med Warfarin. Vitamin K-antagonister 
passerer placenta og kan medføre misdannelse i første trimester. I tredje trimester er det økt 
risiko for blødning hos fosteret og løsning av placenta som igjen kan medføre spontanabort. 
Monoterapi med subcutan LMVH (kap. 2.6.1.1) er den behandlingen som vanligvis anvendes. 
Fordi omsetning av lav molekylært vekt heparin i kroppen er annerledes i svangerskap enn 
ellers, måles effekten av LMVH ved analyse av faktor Xa i plasma regelmessig. 

Pasienter med alkohol- eller stoffmisbruk vil i mange tilfeller ha redusert compliance 
og følger opp Warfarinbehandlingen dårlig. Dessuten kan alkoholen gi økt, og ukontrollerte, 
INR verdier. Disse sidene gjør det i noen tilfeller fordelaktig å velge LMVH i monoterapi 
også for denne gruppen. 
 

2.6.5 Andre råd ved praktisk gjennomføring av behandling 
Pasienter som er mobile ved diagnosetidspunkt for perifer venøs trombose bør fortsette å være 
i normal aktivitet. Studier viser at det gir raskere reduksjon i ødemer og smerter (36). Ved 
sentrale venøse tromboser (lungeembolier og tromboser i bekkenvener) anbefales begrenset 
mobilitet til antikoagulasjonsbehandlingen er i gangsatt. 

Behandling av venøs trombose gjennomføres i stadig økende omfang poliklinisk. 
Pasientene blir i større grad ansvarlig for egen behandling og for å observere eventuell 
forverring av sykdommen. For å gjøre pasienten i stand til å ta dette ansvaret er det viktig at 
de får grundig informasjon om diagnose og behandling, både skriftlig og muntlig.  
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2.7 Venøs trombose og kreft 

2.7.1 Trousseaus syndrom 
Allerede på midten av 1800-tallet viste Armand Trousseau (1801-1867) en overhyppighet av 
venøs trombose hos kreftpasienter (37, 38). Fenomenet kalles følgelig Trousseau’ s syndrom. 
Som en kuriositet kan det nevnes at Trousseau selv døde av kreft, hvor første tegnet på 
sykdommen hadde vært trombose. 

Det var imidlertid først i 1935 at sammenhengen mellom venøs trombose og en skjult 
kreft ble beskrevet av Illtyd James og Matheson (38). Flere bekreftet tilsvarende funn, men 
disse baserte seg kun på kliniske rapporter og obduksjoner. I 1951 ble imidlertid den første 
kohortstudien på temaet publisert. Den var en retrospektiv studie som undersøkte prognose og 
sykelighet ved trombosesykdom. Studien brukte ikke objektive metoder i diagnostiseringen 
av dyp venetrombose og en stor del av pasientene var ”lost to follow up”. Denne studien ble 
etterfulgt av noen få publiserte studier som undersøkte sammenhengen mellom okkult 
kreftsykdom og venøs trombose. Det skulle imidlertid ta ytterligere 30 år før den første 
skikkelige kohortstudien forelå. 
 

Sammenhengen mellom utvikling av venøs trombose og kreft er ikke fullt ut kjent. De 
patogenetiske egenskapene regnes som komplekse og årsakssammenhengen er sammensatt av 
ulike faktorer. 

• Mange kreftsvulster produserer prokoagulante stoffer som kan aktivere 
koagulasjonssystemet. Tumorvekst og metastaser øker dette ytterligere. De mest 
sentrale er tissue factor og kreft prokoagulant, men også påvirkning av platemengde 
og reduksjon i naturlige koagulasjonshemmere bidrar til økt koagulasjonsevne. Ved 
blodprøveanalyser har det hos over 50 % med malign sykdom og opp til 90 % med 
metastaserende sykdom blitt påvist unormale koagulasjonsprøver, som for eksempel 
d-dimer. Det er allikevel ikke alle kreftpasienter med forhøyede verdier på disse 
markørene som utvikler venøs trombose. 

• Når tumorcellene utskiller prokoagulante stoffer svarer kroppen med en respons i form 
av inflammatoriske cytokiner. Ved siden av å føre til inflammasjon, igangsetter denne 
responsen økt fibrinolyse og reduksjon i den naturlige antikoagulasjon. Dette kan gi 
redusert effekt av behandlingen hvis den fortsettes uendret. 

• Tumorcellens evne til å feste seg til veneveggen ved hjelp av blodplater og fibrin kan 
medføre skade i endotelet. 

• Selve svulsten kan dessuten presse på vener slik at det oppstår stase som igjen 
medfører reduksjon i sirkulasjonen (39). 
 
Kreft kan med andre ord oppfylle alle tre faktorer i Virchow`s triade. Figur 12 

illustrerer hvordan dette komplekse samspillet består av ulike faktorer som med toveis 
vekselseffekt kan påvirke både på tumor- og trombosvekst. 
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Figur 12: Kreftsvulstens komplekse påvirkning på koagulasjonsmekanismen. (Kilde; 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842803002671) 
 
 
Okkult kreft er kreftsykdom som ikke var kjent da pasienten fikk påvist sin venøse trombose. I 
slike tilfeller kan venøs trombose være første signal om at det er en kreftsykdom tilstede. I 
denne oppgaven defineres okkult kreft som kreft diagnostisert de første 12 måneder etter 
påvisning av venøs trombose. 

En rekke studier viser til at okkult malign sykdom kan foreligge hos opptil 10 % (4-10 
%) av pasienter med venøs trombose uten åpenbare utløsende årsaker (38, 40). Trombosens 
lokalisasjon er forbundet med varierende grad av risiko for at det foreligger en okkult kreft. 
Bura et al fant okkult kreft hos 26 % av pasientene med bilateral dyp venetrombose og hos 70 
% av disse forelå det sykdom med spredning ved diagnosetidspunktet (41, 42). 
 Det er mye som tyder på at noen krefttyper er mer protrombotiske enn andre. Samtidig 
spiller faktorer som kreftstadium, sengeleie og behandlingsregime viktige roller i hvorvidt det 
utvikles venøs trombose. 

Krefttyper som har høyest innsidens av venøs trombose varierer noe fra studie til 
studie. De hyppigst nevnte i Caines studie er pancreas-, lunge-, livmorkreft og kreft i GI-
traktus (43), mens White et al konkluderer med kreft i bryst, colon, prostata, mage, urinveier 
og larynx som de hyppigste (44). Sørensen et al. fant kreft i lunge, prostata, colon, rectum, 
bryst og pancreas som de hyppigste diagnosene (45). Dette viser at kreft i GI-traktus er 
hyppig forekommende, etterfulgt av lunge, bryst, prostata og pankreas. 

En stor registerstudie på temaet venøs trombose og kreft, RIETE, viste at pasienter 
med venøs trombose og okkult kreft hadde høyere dødelighet på kort sikt (20 % versus 5.4 % 
innen 3 måneder sammenliknet med venøs trombose pasienter uten kreft). Videre hadde 
pasientgruppen med okkult kreft økt risiko for residiv av venøs trombose og alvorlig 
blødning. Dette er sammenfallende data med andre skandinaviske studier (42, 46). Det er 
imidlertid kjent at jo lengre tid det tar fra diagnostisert venøs trombose til kreftdiagnosen 
foreligger jo bedre prognose og lavere mortalitet sees. Dette til tross for metastasert kreft ved 
diagnosetidspunkt (45).  
 Litteraturen viser for øvrig at pasienter med idiopatisk venøs trombose har signifikant 
høyere risiko for å få påvist okkult kreft enn hvis trombosen er situasjonsutløst. Videre viser 
flere studier at eldre pasienter har høyere innsidens av okkult kreft enn yngre (44). 
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2.8 Videre utredning 
Ved funn av venøs trombose uten åpenbar utløsende årsak kan underliggende malign sykdom, 
okkult kreft, være utløsende (se kapittel 2.4.2 og 2.7). Det vil da være nødvendig å utrede 
pasienten med tanke på slik sykdom, og det kan gjøres både som begrenset og utvidet 
utredning. Hvilke undersøkelser og prøver som inngår i de to utredningsstrategiene varierer 
noe fra sted til sted. Ved Bærum sykehus innebærer begrenset utredning med tanke på okkult 
kreft følgende: 

• Ta opp god anamnese  
o allmenntilstand og sykdommer den senere tid 
o familiær opphopning av kreft eller tromboser 
o kjent, aktiv kreft hos pasienten 

• Vurdere B-symptomer 
o vekttap > 10 % siste seks måneder 
o persisterende eller residiverende temperatur > 38 grader siste måned 
o  gjentatt kraftig nattesvette siste måned 
o endret avføringsmønster eller blod i urinen 

• Utføre full kroppsundersøkelse med glandelundersøkelse og rektal 
eksplorasjon 

• Undersøkelse av testikler og prostata hos menn, og brystundersøkelse hos 
kvinner 

• Henvise til mammografi og gynekologisk undersøkelse hos kvinner 
• Rekvirere, eller tilse at følgende blodprøver er tatt: Hemoglobin, leukocytter 

med differensialtelling, trombocytter, elektrolytter, kreatinin, GFR, ASAT, 
ALAT, LD, ALP, SR, amylase, bilirubin, CRP, D-dimer og, hos menn, PSA 

• Utføre urin stix og hemofec i avføringen 
• Henvise til røntgen thorax (Hvis det ikke er utført CT thorax i den initiale 

utredningen)  
  

Utvidet utredning inkluderer i tillegg vanligvis CT thorax og abdomen og endoskopi. 
Flere steder gjennomføres utvidet utredning hvis det ved begrenset utredning er uforklarlige 
avvik. Hva en utvidet utredning innebærer blir da styrt av hva slags avvik en finner ved 
begrenset utredning. Hvis den nydiagnostiserte venøse trombosen omfatter idiopatisk bilateral 
dyp venetrombose, residiverende tromboser, store bekkenvenetromboser eller massiv 
lungeemboli er det spesielt aktuelt å foreta utvidet utredning direkte da alle disse 
lokalisasjonene er assosiert med kreftsykdom (41). 

For ikke å overse okkult kreft er videre utredning av stor betydning. Det er imidlertid 
stor uenighet om i hvor stor grad søken etter slik assosiert sykdom skal utføres (42, 47, 48). 
Nytteeffekten må veies opp mot hva som er fornuftig, både for pasientene og helsevesenet. 
Med utgangspunkt i forskning og erfaring vil de aller fleste være enige om at det er riktig, 
som et minimum, å utføre en begrenset utredning med tanke på malign sykdom hos pasienter 
uten åpenbar årsakssammenheng til den venøse trombosen. 

Tidligst mulig påvisning av kreft synes fornuftig da det vil kunne gi mulighet for tidlig 
igangsetting av kreftbehandling, og dermed ha mulighet til å bedre prognosen. Studier viser at 
man ved å utføre en omfattende utredning med tanke på underliggende sykdom hos 
nydiagnostiserte venøs trombose pasienter finner flere tilfeller av malignitet enn ved 
begrenset utredning (45). Den maligne sykdommen i disse tilfellene er imidlertid ofte mer 
avansert og har derfor dårligere prognose enn hos pasienter uten venøs trombose diagnose 
(38, 44). Det er derfor uklart om en slik søken etter kreft kun resulterer i en diagnose satt på et 
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tidligere tidspunkt eller om det vil gi pasienten gevinst i form av redusert sykelighet og økt 
overlevelse (44, 45). 

En eventuell gevinst for de få venøse trombosepasientene som har okkult kreft må 
også veies opp mot ulempene med strålebelastning for hele pasientgruppen som gjennomgår 
utvidet radiologisk utredning (49, 50) (se kapitel 2.9). I tillegg må tids- og ressursbruk for 
pasientene og helsevesenet ved en utvidet utredning av alle pasienter med venøs trombose tas 
med i vurderingen. En omfattende utredning av alle pasienter med idiopatisk venøs trombose 
pasienter er både ressurs- og tidsmessig belastende. Gevinsten, det vil si hvor mange flere 
som får avdekket kreftsykdom med bedret prognose som resultat, bør derfor være tydelig. Det 
har blitt utført få randomiserte studier på graden av screening som er nødvendig hos venøs 
trombose pasienter, da det er blitt ansett som etisk utfordrende (51). 

Ved Tromboseklinikken på Bærum sykehus har vi fulgt en systematisk, konservativ 
praksis når det gjelder slik utredning. Den innebærer omfattende utredning kun der kliniske 
eller laboratoriemessige avvik tilsier det, i motsetning til enkelte andre sykehus som gjør 
omfattende utredning rutinemessig.  
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3.0 METODE 
Grunnlaget for denne studien var dataene i et prospektivt tromboseregister. Registeret 
utgjorde en stor database med mange numeriske data som gjorde at det lå godt til rette for å 
utføre en kvantitativ studie. Ved å utføre journaloppslag og å sende pasientene spørreskjema 
fikk vi tilgang til ytterligere data av både prospektiv og retrospektiv karakter. Dette, sammen 
med de eksisterende dataene, gav oss mulighet til å følge de aktuelle pasientenes forløp fra 
første sykdomstegn til perioden etter trombosediagnosen. Dette er design som passet godt til 
studiens tre forskningsspørsmål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Design 
Studien er en kvantitativ, observasjonell klinisk forløpstudie. Den er ikke-eksperimentell da 
pasientene ikke ble eksponert for noen intervensjon 

Data er dels samlet inn prospektivt ved diagnosetidspunkt, dels retrospektivt ved 
spørreskjema og journaloppslag. Prospektive studier er studier som følger pasienten fremover 
i tid fra en spesifikk hendelse eller undersøkelse og innhenter data underveis i oppfølgingen. 
Retrospektive studier derimot undersøker hvilke eksponering pasientene har vært utsatt for 
bakover i tid med utgangspunkt i en avhengig variabel i nåtid. Spørreskjema med spørsmål 
angående trombosediagnosen, behandling av denne, senplager og eventuelle andre 
sykdommer etter trombosediagnosen ble tilsendt pasienter som levde ved 
utsendelsestidspunkt (vedlegg 5).  
 

3.2 Populasjonsutvalg 
Populasjonen består av pasienter som har fått diagnostisert venøs trombose ved Bærum 
sykehus i perioden 1.1.2003-31.12.2008. 

Alle pasienter registrert med ICD-10 diagnosekoder for dyp venetrombose og/eller 
lungeemboli ved Bærum sykehus i den aktuelle perioden ble gjennomgått for å kontrollere at 
diagnosekoden var riktig. De aktuelle kodene er: 

• Hvor stor andel av pasientene med idiopatisk venøs trombose får påvist kreft i 
løpet av de første 12 månedene? 
 

• I hvilken grad vil en begrenset utredning med tanke på okkult kreft være i stand 
til å utelukke slik sykdom? 

 
• Har pasientene som fikk påvist kreft i løpet av de første 12 månedene etter venøs 

trombose noen felles kjennetegn ved diagnosetidspunktet for venøs trombose 
sammenliknet med gruppen som ikke fikk kreft? 

 
 



 40 

 
• I80.1 for flebitt og tromboflebitt i vena femoralis5

• I80.2 for andre dype kar i underekstremitetene 
 

• I80.3 for uspesifiserte tromboser i underekstremitetene 
• I80.8 for tromboser med annen spesifisert lokalisasjon 
• I80.9 for tromboser med uspesifisert lokalisasjon og/eller  
• I26.9 for lungeemboli. 

 
Pasienter som ikke oppfylte inklusjonskriteriene ble ekskludert fra analysen.  Dette var 

pasienter som ikke hadde reell diagnose etter utredning og de som hadde klar situasjonsutløst 
venøs trombose. Pasientutvalget ble sortert etter følgende kriterier: 
 
Inklusjonskriterier: 

• Pasienten har fått diagnostisert venøs trombose, dyp venetrombose eller lungeemboli 
ved Bærum sykehus i perioden 1.1.2003-31.12.2008 

 
Eksklusjonskriterier: 

• Venøs trombose assosiert med kjent kreftsykdom, operative inngrep, skader, 
immobilisering på grunn av sykdom, svangerskap/fødsel, østrogenbehandling (p-
piller og østrogensubstitutt), venøs trombose hos førstegradsslektninger, arvelig 
trombosedisposisjon (unntatt Heterozygot faktor V Leidenmutasjon), alvorlig 
infeksjon, alvorlig dehydrering eller intravenøst stoffmisbruk. 

 
Heterozygot faktor V Leidenmutasjon er unntatt fra eksklusjonskriteriene da den er en 

hyppig forekommende trombosedisposisjon, med en forekomst på 8-10 % i den generelle 
befolkningen og 25 % blant pasienter med venøs trombose (17). I tillegg er det usikkerhet om 
hvor trombosedisponerende heterozygot faktor V Leidenmutasjon er alene. På samme måte er 
flyreise og røyking også unnlatt fra eksklusjonskriteriene da det er usikkerhet om i hvilken 
grad disse faktorene utløser venøs trombose. Dessuten er fly en transportform som i dag 
anvendes av veldig mange mennesker, og en assosiasjon til venøs trombose kan være 
vanskelig å vurdere.  
 

3.3 Datainnsamling 
Pasientene som oppfylte inklusjonskriteriene og levde ved studiens oppstart fikk tilsendt en 
forespørsel som inneholdt informert samtykke og et spørreskjema. Besvarelsene på de 
returnerte spørreskjemaene, data fra et allerede eksisterende lokalt Tromboseregister (vedlegg 
6) og fra pasientenes elektroniske journaler utgjør datamaterialet. 

Spørreskjemaet omfatter flere temaer enn det som blir tatt opp i denne oppgaven da 
dataene fra skjemaene også blir brukt til andre understudier. 

Dataene ble samlet i et eget elektronisk register som anvendes som verktøy i 
forbindelse med innhenting og bearbeidelse av dataene. Registeret ble konvertert over i SPSS 
18.0 for analyse av dataene. Innsamlede data har blitt avidentifisert slik at helseopplysningene 
kun merkes med en kode, og registeret lagres på sykehusets dataområde for forskning med 

                                                 
5 Flebitt er betennelse i åreveggen. Tromboflebitt er årebetennelse i en vene, som ofte resulterer i venøs 
trombose. Betegnelsen var tidligere vanlig å bruke som en samlebenevnelse hvor venøs trombose hørte innunder. 
Derfor finner vi begrepene i bruk i diagnosekodene som benyttes på sykehus (ICD-10).  
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tilgangskontroll. Koblingsnøkkelen mellom pasientenes identitet og kode oppbevares innelåst 
separat fra registeret av personvernhensyn.  

Studien inngår i et større prosjekt som er godkjent av PVO (Personvernombudet) og 
REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) (Vedlegg 1 og 2). 
 
 

3.4 Variabler 
Avhengig variabel: 
Den avhengige variabelen er okkult kreft. Kreft defineres her som okkult kreft hvis den ikke 
var kjent da venøs trombose ble påvist, men ble kjent i løpet av de første 12 måneder etter 
diagnosetidspunkt for venøs trombose. Informasjon om disse dataene innhentes ved hjelp av 
selvrapportering gjennom spørreskjema og ved oppslag i pasientenes journaler. Variabelen er 
dikotom og angis som 0 (ingen kreft) eller 1 (påvist kreft) 
 
Uavhengige variabler: 
Den viktigste uavhengige variabelen er resultatet av undersøkelsene som gjøres ved begrenset 
utredning (se kap 2.6). Variabelen angis som 1 (positiv) hvis en eller flere av undersøkelsene 
som inngår er angitt som unormal i slik grad at utvidet utredning var indisert. Hvis det ikke er 
avvik som tilsier utvidet utredning angis variabelen som 0 (negativ). Denne variabelen er 
således også dikotom. 

Andre uavhengige variabler er alder, kjønn og trombosens lokalisasjon. Alder 
behandles som en kontinuerlig variabel med ett år som enhet. Kjønn håndteres som en 
dikotom variabel, mens lokalisering av trombosen angis som en kategorisk variabel med 3 
kategorier (distal venetrombose, proksimal venetrombose, lungeemboli). 

For utfyllende statistiske utregninger for problemstilling 1 ble tall for årlig opptreden 
(insidens) av kreftsykdom i den generelle befolkning innhentet fra Kreftregisteret. Tallene er 
alders- og kjønnsjustert for å samsvare med studiens populasjon. Kreftsykdom er her en 
dikotom variabel. 
 

3.5 Statistisk metode 
Hvilke statistiske metoder som er mulig å anvende avhenger av datamaterialets egenskaper. 
Datamaterialets datatyper (målenivå) sorteres under hovedgruppene kategoriske og numeriske 
data. Avhengig av om dataene er normalfordelt eller ikke velges parametriske og ikke- 
parametriske metoder for analysene. De tre problemstillingene i denne oppgaven fordrer 
følgelig ulike statistiske analyser. Teorien bak de metodene som er anvendt presenteres i dette 
kapittelet.  

Resultatene som presenters i kapitel 4.0 oppgis med konfidensintervall (KI) på 95 %, 
og en p-verdi på <0.05 anses signifikant. 
 
Problemstilling 1: 
Forekomst av okkult kreft vil bli analysert ved å dividere antall pasienter som har fått påvist 
okkult kreft, med det totale antall pasienter, angitt med 95 % konfidensintervall. For å kunne 
vise at forekomst av okkult kreft virkelig er hyppigere i vår populasjon enn i den generelle 
befolkning, vil vi sammenligne vår populasjon med et kjønns- og aldersmatchet utvalg fra den 
generelle befolkning med tanke på forekomst av ny kreftsykdom i løpet av et år. Til denne 
sammenligningen benyttes kji-kvadrat test. Forskjellen på risiko i de to gruppene vises i odds 
ratio. 
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OR = a/c:b/d 

 
 

Problemstilling 2: 
Når vi skal vurdere om en begrenset utredning med tanke på okkult kreft er tilstrekkelig, 
betrakter vi denne utredningen som en diagnostisk test og undersøker den negative prediktive 
verdien av en begrenset utredning med hensyn til okkult kreft.  
Vi vil også vurdere testens egenskap ved å beregne sensitivitet og spesifisitet. 
 
Problemstilling 3: 
I søken etter hvorvidt pasientgruppen med okkult kreft skiller seg fra pasientgruppen uten 
okkult kreft sammenlignes gruppene for hver enkelt variabel; alder, kjønn og lokalisering av 
trombosen. For alder vil vi bruke t-test for sammenligning hvis variabelen er normalfordelt, 
eller Mann-Whitney U-test hvis aldersfordelingen er skjevfordelt. For kjønn og trombosens 
lokalisasjon vil vi bruke kji kvadrat test for sammenligning av gruppene.  
 

3.5.1 Risikodifferanse, relativ risiko og odds-ratio 
Ved risikovurdering sammenliknes hyppigheten av et fenomen i to grupper. Dikotome utfall i 
en gruppe vurderes opp mot dikotome utfall i en annen gruppe. En slik sammenlikning av to 
grupper kan presenteres både som risikodifferanse, relativ risiko og odds-ratio. Den sistnevnte 
er hyppig anvendt i vitenskaplige statistiske analyser (52, 53). Risikodifferanse beskriver 
differansen i forekomsten av en hendelse mellom to grupper. Differansen oppgis i prosenttall. 
Risk ratio beregner forholdet mellom forekomsten av en hendelse i en gruppe sammenliknet 
med forekomsten i en annen gruppe. Ingen forskjell mellom gruppene indikeres med 1. 
 Odds-ratio sammenligner risikoen for en hendelse i to ulike grupper når det i hver av 
gruppene først er beregnet sjansen for den bestemte hendelsen i hver av gruppene. Odds 
beregnes ved å dele andelen som får en uønsket hendelse (f. eks kreft) med de som ikke får en 
uønsket hendelse i samme gruppe. Odds-ratio forteller da om forholdet mellom oddsen i de to 
gruppene. For å finne odds-ratio divideres oddsen i den ene gruppen med oddsen i den andre. 
Formelen for OR er da som følger: 
 
    
 
 

Bokstavene i formelen representerer det følgende; ”a” eksponerte med positivt utfall, 
”b” ikke eksponerte med positivt utfall, ”c” eksponerte med negativt utfall og ”d” ikke 
eksponerte med negativ utfall. I denne studien er pasienter med påvist idiopatisk venøs 
trombose definert som ”eksponert” og den generelle befolkningen definert som ”ikke 
eksponert”. Positivt utfall i denne studien er okkult kreft.  

Odds-ratioen oppgis med et forholdstall der 1 indikerer at det ikke foreligger noen 
forskjell. Slik risikovurdering vil være befestet med en viss usikkerhet og det regnes derfor ut 
konfidensintervall som angir usikkerheten i den statistiske risikovurderingen. 
 

3.5.2 Diagnostisk testing 
Ulike diagnostiske metoder anvendes ved utredning i helsevesenet. Det er av stor betydning 
for både pasienten og helsevesenet at de metodene som anvendes er gode og gir representative 
svar. De fleste diagnostiske tester i medisinen vil være forbundet med en viss usikkerhet og 
det kan være ulike retninger på denne usikkerheten. I tillegg til å vise sann negativ eller sann 
positiv test kan testen gi positivt svar selv om pasienten er frisk (falsk positiv) eller den kan gi 
negativt svar hos syke personer (falsk negativ) (52). Det sistnevnte vil være svært uheldig for 
videre sykdomsforløp og, i mange tilfeller, for prognosen da sykdom kan overses. Derfor er 
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Sann positiv test/syk = x % 
 

Sann positiv/ alle med positive funn = x % 
 

det av stor verdi at vi kjenner til de diagnostiske testenes egenskap til å gi sanne svar. Dette 
kan kontrolleres ved å regne ut testens evne til å avsløre at en person er syk (sensitivitet) og 
testens evne til å avsløre at en person ikke er syk (spesifisitet) 

Sensitiviteten regnes ut ved å dele det antall syke pasienter som har hatt positivt funn 
på testen med det antallet som faktisk viser seg å være syk: 
 
 
 
 
 

For å vurdere testens evne til å avsløre at en person er frisk regnes spesifisiteten ut ved 
å dele antall friske pasienter som hadde negativt utslag på testen med det antallet som faktisk 
er friske: 
 
 
   Sann negativ test/frisk = x % 
 
 

Teoretisk vil testens evne være optimal når den viser sensitivitet og spesifisitet på 100 
%. I praksis vil det være faktorer både hos pasienten og hos den som utfører testen som 
påvirker resultatet slik at dette sjelden oppnås. Testene ansees derfor å være gode når de viser 
sensitivitet og spesifisitet langt over 90 %. 
 Hvis testen gir negativt utslag er det interessant for oss å vite hvilken sannsynlighet 
det er for at pasienten faktisk er frisk. Til dette anvender vi negativ prediktiv verdi. 
 
 
   Sann negativ/alle med negativt funn = x % 
 
  
 

Hvis målet er å vurdere sannsynligheten for at en pasient virkelig er syk ved positive 
funn etter undersøkelse anvendes positiv prediktiv verdi, hvor det antall pasienter som faktisk 
er syke deles på alle pasientene som har positive funn på utredning. 
 
 
        
 
 

3.5.3 Sammenlikning av to grupper 
Når vi sammenlikner resultatene fra to grupper i eget materiale er det interessant å kunne si 
om disse resultatene kan generaliseres eller om resultatet er et tilfeldig utslag i eget materiale. 
I problemstilling 3 sammenliknes pasienter som fikk påvist okkult kreft med pasienter som 
ikke fikk påvist okkult kreft innenfor gruppe med idiopatisk venøs trombose. 

Ved sammenlikning av to pasientgrupper vil den statistiske metoden som anvendes 
avhenge av de variablene som er tilgjengelige i materialet. Hvorvidt det er tellevariabler 
(kategoriske) eller målevariabler (kontinuerlige) vil være bestemmende i så måte. Vi skiller 
dessuten mellom parametriske og ikke-parametriske metoder. Hvis observasjonene (dataene) 
som skal analyseres er normalfordelte benyttes parametriske metoder, mens dersom 
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observasjonene enten er skjevfordelte eller det foreligger et svært lite antall observasjoner 
anvendes ikke-parametriske metoder. 

De ikke-parametriske metodene er mer robuste og analyserer ved å ta hensyn til 
ordningsrekkefølgen av dataene fremfor å ta hensyn til verdiene direkte. Derfor vil for 
eksempel ekstremverdier ikke tillegges betydningsfull vekt. Ved sammenlikning av to 
uavhengige utvalg krever imidlertid ikke parametriske metoder at de to har samme form. Til 
sammenlikning anvender parametriske metoder observasjonenes verdier direkte og er derfor 
best egnet ved normalfordelte datasett hvor ikke ekstremverdier forstyrrer utregningene.  
 
Sammenlikning av gjennomsnitt i to grupper 
T-test anvendes ved sammenlikning av målinger i to utvalg (grupper), angitt i gjennomsnitt, 
forutsatt at målingene er uavhengige hverandre og at begge gruppene som målingene 
representerer er normalfordelte. I tillegg bør standardavvikene i de to gruppene (spredningen 
av resultatene i hver gruppe) ikke være svært forskjellige. Forskjellen mellom gruppene 
oppgis sammen med konfidensintervall for å uttrykke hvilket intervall den gjennomsnittlige 
forskjellen mellom gruppene ligger i. 

Hvis observasjonene er skjevfordelte, eller antall observasjoner er så få at det er 
vanskelig å si noe om normalfordeling, anvendes Mann-Whitney U-test. Dette er da altså en 
ikke-parametrisk statistisk test som brukes for å sammenlikne to uavhengige grupper, basert 
på rangering av observasjonene. 
 
Sammenlikning av tellevariabler i to (eller flere) grupper 
Kji-kvadrat test anvendes til sammenlikning av en variabel i ulike grupper. Matematisk tar 
analysen utgangspunkt i et forventet (E) antall tilfeller, beregnet ut fra at nullhypotesen er 
sann, og de observerte (O) tilfellene i datamaterialet. Testen presenterer en p-verdi. Jo lavere 
denne verdien er, jo mindre sannsynlighet er det at nullhypotesen er sann. Denne testen 
forutsetter at det er uavhengighet mellom gruppene og at det forventede antallet er minimum 
fem i den enkelte celle. 
 
Fisher`s exact test er en statistisk analysemetode, blant flere exact-tester, som anvendes hvis 
kriteriene til kji-kvadrat test ikke oppfylles, eller det totale antallet er lavt. Her oppgis også 
signifikansgrad som resultat på sammenlikningen av gruppene.  

Også i disse testene kan konfidensintervall regnes ut for å si noe om sikkerheten rundt 
likheten eller ulikheten i gruppene.  
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4.0 RESULTATER  
Det ble i perioden 1.1.2003 – 31.12.2008 registrert 1419 pasienter med diagnosen venøs 
trombose ut fra gjeldende ICD-10 koder (se kapittel 3.2) ved Bærum sykehus. Som ledd i 
kvalitetssikring ble det ved hjelp av journaloppslag kontrollert at pasienten hadde hatt 
diagnosen på det aktuelle tidspunkt. 

Som vist i flytskjema (figur 13) hadde 963 av pasientene reell venøs 
trombosediagnose i det angitte tidsrom. 57 av de resterende pasientene hadde fått 
diagnostisert venøs trombose før 1.1.2003. 342 pasienter hadde ikke en reell venøs trombose 
etter inklusjonskriteriene da ICD-10 koden enten var anvendt på tentativ diagnose eller på 
venøs trombose annet sted (sinus, øye, portvene). 16 pasienter ble diagnostisert eller fikk 
startet behandling annet sted enn Bærum sykehus, 39 pasienter ble ikke inkludert av andre 
årsaker (primært feiltastet diagnosekode) mens 2 pasientnummer ble ekskludert på grunn av 
duplisering. 
 Forespørsel om deltakelse i studien ble sendt ut til 767 av 963 pasienter. De resterende 
var døde før utsendelse. 594 pasienter returnerte spørreskjemaet hvilket utgjorde en 
svarprosent på 77.4 %. 649 pasienter har samtykket til deltakelse, enten i Tromboseregisteret 
eller i den aktuelle studien. Pasientene som ikke samtykket inkluderes som ledd i 
kvalitetssikring, og håndteres i tråd med godkjenning fra Personvernombudet. 

Av de 963 pasientene som hadde fått diagnostisert venøs trombose i den aktuelle 
perioden var det 48.2 % som hadde en utløsende årsak til trombosen i henhold til inklusjons- 
og eksklusjonskriteriene. De resterende pasientene (51.8 %) hadde idiopatisk venøs trombose 
da de ikke hadde en åpenbar utløsende årsak til trombose. Det er den sistnevnte gruppen de 
videre analysene tar utgangspunkt i. 
 

 
 

Figur 13: Flytskjema. Beskriver gangen fra første pasientutvalg til den endelige populasjonen til prosjektet, 
basert på eksklusjonskriterier. n= antall pasienter. 
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Det var omtrent like mange av hvert kjønn som fikk idiopatisk trombose, med marginalt flere 
menn (tabell 3). Den yngste pasienten som fikk påvist venøs trombose ved Bærum sykehus i 
studiens periode var 20 år og den eldste hadde fylt 97 år. Dette ga en aldersdifferanse på 77 år 
hvilket viser en stor spredning på alder i populasjonen. BMI-data forelå hos 55.3 % av 
pasientene. Disse pasientene hadde en gjennomsnittlig BMI på nær 26, hvilket indikerer en 
marginal overvektig gruppe. 

Litt over halvparten av pasientene fikk påvist venøs trombose i form av lungeemboli. 
Nær halvparten fikk objektivt påvist dyp venetrombose i underekstremitetene. Nesten tre av 
fire var lokalisert i knehas, lår eller lyske (proksimalt6), mens en drøy fjerdedel av de dype 
venetrombosene i underekstremitetene hadde en lokalisasjon begrenset til leggen (distalt7). 
Trombosene i underekstremitetene oppstod omtrent like hyppig i begge ben, med marginalt 
noe hyppigere forekomst i venstre ben. En pasient fikk påvist dyp venetrombose i begge 
underekstremitetene. 17 pasienter fikk påvist trombose annet sted enn lunge eller 
underekstremitet og dette var primært i overekstremitetene. 15 pasienter hadde dyp 
venetrombose i overekstremitetene, en i vena jugularis interna8 og en i vena iliaca9

 
. 

 
 

Tabell 3: Beskrivende demografi av pasienter med idiopatisk venøs trombose.  n= 499 

Pasienter med idiopatisk venøs trombose n (%) 

Alder (år), Median (Min, max) 75 (20, 97) 
BMI, Gjennomsnitt (SD) 25.9 (4.5) 
Kjønn 

- Kvinne 
- Mann 

 
233 
266 

 
(46.7) 
(53.3) 

Dyp venetrombose, underekstremitet 
- Lår 
- Legg 
- Høyre 
- Venstre 
- Bilateral 

245    
175 
  69 
113 
135 
    1 

49.1 
35.1 
13.8 
46.3 
55.3 
 0.2 

Lungeemboli 274    54.9 
Venøs trombose annet sted   17     3.4 

SD - Standard avvik BMI – body mass index (kg/m2)   
 
 

                                                 
6 Proksymal dyp venetrombose er lokalisert fra vena poplitea (knehasen) og opp til og med lyske 
7 Distal dyp venetrombose er lokalisert i leggen 
8 Vene på siden av hals 
9 Vene ovenfor lyskenivå 
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4.1 Problemstilling 1 
”Hvor stor andel av pasientene med idiopatisk venøs trombose får påvist kreft i løpet av de 
første 12 månedene?” 
 
Av totalt 499 pasientene med idiopatisk venøs trombose fikk 47 pasienter påvist kreft innen 
12 måneder etter diagnostisert trombose. Dette tilsvarer 9.4 % (95 % KI 7.1 - 12.3) av alle 
pasientene med idiopatisk venøs trombose.  

Det var flere menn enn kvinner i gruppen som fikk påvist okkult kreft med 
henholdsvis 29 menn (61.7 %) og 18 kvinner (38.3 %). Mennene var gjennomgående yngre 
med en aldersmedian på 69 år (23, 88) sammenliknet med kvinnene som hadde en 
aldersmedian på 79 år (46, 91). 

Pasientene hadde en aldersmedian på 75 år med en spredning på 68 år (min, max 23, 
91). Som vist i figur 14 var 27 pasienter 70 år eller eldre (57.4 %). Den absolutt hyppigste 
forekomsten fant vi i aldersgruppen 80-89 år (14 pasienter) med 29.8 % av pasientene, tett 
etterfulgt av aldersgruppen 70-79 år (12 pasienter) som utgjorde 25.5 % av materialet. 
 
 
 

 
Figur 14: Aldersfordeling hos pasienter med okkult kreft etter idiopatisk venøs trombose. Aldersgrupper inndelt  
i 10-år. n= 47. 
 

I populasjonen med okkult kreft forekom det flere ulike krefttyper. Vi har valgt å 
gruppere diagnosene i til sammen 14 grupper basert på organsystem. Dette for å tydeliggjøre 
hvor kreften oppstår hos pasienter med okkult kreft etter idiopatisk venøs trombose. 
Bakgrunnen for en slik gruppering var å se om det er noen krefttyper som utpeker seg hos 
denne pasientgruppen som gjør det nødvendig å utrede visse deler av kroppen grundigere. 
Hyppigst forekomne var kreft i lunge, i prostata, med ukjent opprinnelsessted og i pankreas, 
etterfulgt av brystkreft og kreft i nedre og øvre GI tractus. Krefttyper som forekom med kun 
ett eller to tilfeller i vårt materiale var kreft i urinveiene, gynekologisk kreft, leukemi, 
lymfom, sarcom, malignt melanom og kreft med annet utgangspunkt (tabell 4). 
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Tabell 4: Okkulte krefttilfellers lokalisasjon. Antall tilfeller av okkult kreft inndelt etter organsystem  
med fordeling mellom kjønnene. n=47 

Krefttype 
(lokalisasjon) Antall tilfeller % Kjønnsfordeling 

kvinne/ mann* 
Lunge 10 21.3 2/8 
Prostata 7 14.9 -/7 
Ukjent 
utgangspunkt 7 14.9 4/3 

Pankreas 5 10.6 1/3 
Bryst 3 6.4 3/0 
Nedre GI tractus 3 6.4 0/3 
Øvre GI tractus 2 4.3 0/2 
Urinveier 2 4.3 1/1 
Gynekologisk 2 4.3 2/- 
Leukemi  2 4.3 2/0 
Lymfom 1 2.1 1/0 
Sarcom 1 2.1 0/1 
Malignt melanom 1 2.1 1/0 
Annet 
utgangspunkt 1 2.1 0/1 

*antall pasienter 
 

Kreft i lunge og gastrointestinaltraktus forekom i vårt materiale hyppigere hos menn 
med henholdsvis 27.5 % og 17.2 %. Kvinner hadde en forekomst av lungekreft på 11.1 %, 
mens det ikke var noen kvinner som fikk påvist okkult kreft i gastrointestinaltraktus. Bortsett 
fra de kjønnsrelaterte krefttypene som prostata, gynekologisk og, til en viss grad, bryst er det 
ingen av de andre lokalitetene som utpeker seg som hyppigere forekomne hos det ene eller 
andre kjønnet (tabell 4). Det tok gjennomsnittlig 81 dager (95 % KI 54.4- 107.6) fra den 
venøse trombosen var diagnostisert til en okkult kreft var påvist. Pasienten som hadde kortest 
tidsrom mellom trombosefunn og kreftdiagnose fikk sin kreftsykdom diagnostisert allerede 
dagen etter venøs trombose. Han fikk påvist lungekreft med skjelettmetastaser. Pasienten med 
lengst tidsrom mellom de to diagnosene fikk diagnostisert tykktarmskreft etter 329 dager. 
 
 

Tabell 5: Tilfeller av okkult kreft med spredning på diagnosetidspunkt, inndelt etter organsystem 
(lokalisasjon av kreftsykdommens opprinnelse). n= 23 

Krefttype (lokalisasjon) 
Antall krefttilfeller med 

spredning på 
diagnosetidspunkt 

% av 
lokalisasjonsgruppen 

Malignt melanom 1 100.0 
Ukjent utgangspunkt 7 100.0 
Lunge 6 60.0 
Gynekologisk 1 50.0 
Øvre GI tractus 1 50.0 
Prostata 3 42.9 
Pankreas 2 40.0 
Bryst 1 33.3 
Nedre GI tractus 1 33.3 
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48.9 % av pasientene med okkult kreft hadde spredning ved diagnosetidspunkt for 
kreftsykdom. Dette tilsvarer 23 pasienter, hvor pasienter med ukjent urigo er medregnet. 
Forekomsten av spredning ved diagnosetidspunktet for de ulike krefttypene varierer noe. I 
enkelte av våre egeninndelte krefttypegrupper er det få pasienter og prosentandelen bør derfor 
vurderes med forsiktighet. Kreft med ukjent utgangspunkt er i seg selv en spredning fra et 
ukjent tumor opprinnelsessted. Dette er årsaken til at prosentandelen er så høy som 100 %. 
Sett bort fra disse gruppene var spredning hyppigst forekommende hos pasientene med lunge- 
(60 %), prostata- (42.9 %) og pankreaskreft (40 %) (tabell 5). 

For å vise at forekomsten av okkult kreft i vår populasjon virkelig er hyppigere enn i 
den generelle befolkningen i Asker og Bærum sammenliknet vi vår populasjon med tall 
innhentet fra Kreftregisteret. Tallene fra Kreftregisteret er alders- og kjønnsinndelte 
krefttilfeller i Asker og Bærum med årlig innsidens i perioden 2003-2009, oppgitt i rate per 
100.000 personer. Ved hjelp av disse tallene har vi beregnet gjennomsnittlig årlig 
kreftinsidens i hver aldersgruppe og for hvert av kjønnene. Etter å ha inndelt krefttilfellene i 
vår egen populasjon i tilsvarende grupper er insidensen i de to gruppene multiplisert og 
deretter dividert på 100.000. Samlet får vi gjennomsnittlig antall nye krefttilfeller per år i 
befolkningen når den er kjønns-, alders- og områdematchet med vår populasjon. Denne 
andelen er på 9.3 krefttilfeller per år hvilket tilsvarer 1.9 % av befolkningen (95 % KI 0.9 – 
3.5) (tabell 6).  
 
 

Tabell 6: Antall pasienter med og uten kreftsykdom i blant pasienter med idiopatisk venøs trombose, 
 og estimert kreftforekomst i den generelle befolkningen (alders-, kjønns-, og områdematchet). 

 
 
 
 
 

*Antall observerte pasienter i vår populasjon  **Antall tilfeller  forventet i en alders- og 
kjønnsmatchet gruppe fra den generelle befolkning i Asker og Bærum 
 

 
 

Ved hjelp av kji-kvadrat kalkulator sammenlignes den estimerte forekomsten (1.9 %) 
av nye krefttilfeller i den generelle befolkningen, med utgangspunkt i Kreftregisterets tall, 
med den observerte forekomsten (9.4 %) i egen populasjon. Denne viser en signifikant høyere 
forekomst av kreft i egen populasjon sammenliknet med den generelle befolkningen (tabell 
7). 
 
 

Tabell 7: Sammenlikning av årlig kreftforekomst hos pasienter med idiopatisk venøs trombose 
og i den generelle befolkningen. P-verdi oppgitt med 95 % konfidensintervall. 

 
 
 
 
 
 

 
Dette viser en odds-ratio (OR) på 5.5, hvilket vil si at pasienter med idiopatisk venøs 

trombose har mer enn fem ganger så høy risiko for å få kreft i løpet av det første året etter 

 Idiopatisk venøs trombose Generell befolkning 

Ikke påvist kreft 452* 490** 

Påvist kreft 47* 9.3** 

 Idiopatisk 
venøs trombose 

Generell 
befolkning p-verdi 

Kreftforekomst 9.4 % 1.9 % 0.001 
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trombosediagnosen sammenliknet med de som ikke har hatt idiopatisk venøs trombose, når 
risikoen internt i hver gruppe er beregnet. 

4.2 Problemstilling 2 
”I hvilken grad vil en begrenset utredning med tanke på okkult kreft være i stand til å 
utelukke slik sykdom?” 
 
Begrenset utredning kan defineres som diagnostisk test. For å undersøke denne 
utredningsstrategiens evne til å avdekke malign sykdom i kjølevannet av en idiopatisk venøs 
trombose har vi utført vurdering av den diagnostiske testen ved å beregne negativ prediktiv 
verdi. Antall pasienter som hadde negativ utredning og ikke påvist okkult kreft (sann negativ) 
ble trukket fra det totale antall pasienter med negativ utredning. Differansen gir tre pasienter 
med falsk negativ utredning, det vil si at de fikk okkult kreft innen 12 måneder til tross for 
negative tester ved begrenset utredning (tabell 8) 
 
 

Tabell 8: Utfall av begrenset utredning av pasienter med idiopatisk venøse trombose. n = antall. 

 Negative funn ved 
begrenset utredning 

Positive funn ved 
begrenset 
utredning 

Totalt 

Ikke påvist kreft 3541 983 452 
Påvist kreft 32 444 47 
Totalt 357 142 499 

1Sann negativ, 2Falsk negativ, 3Falsk positiv, 4Sann positiv 
 
 

Dette gir en negativ prediktiv verdi på 99 % hvilket viser at negativ begrenset 
utredning gir høy sannsynlighet (99 %) for at pasienten ikke har kreft. Begrenset 
utredningsstrategi har imidlertid svak evne til å fortelle at det faktisk foreligger kreftsykdom 
hos pasienter ved positiv begrenset utredning, da positiv prediktiv verdi er på 31 %.  

Den begrensede utredningen har en sensitivitet på 94 % og dermed en sterk evne til å 
oppdage sykdom som er i tråd med den høye negative prediktive verdien. Spesifisiteten var 
noe lavere, 78 %, men allikevel på et nivå som ansees som høy og det må dermed kunne sies 
at testen har en sterk evne til å utelukke sykdom.  

I malignitetsutredning er det i teorien ønskelig at alle tilfeller avdekkes, hvilket tilsier 
100 % negativ prediktiv verdi. I vårt materiale var det et avvik på tre pasienter. I det følgende 
vil jeg derfor kortfattet beskrive disse pasientenes forløp. 
 

Pasient 1 er en mann på 79 år som etter 3 uker med smerter og ødem i leggen fikk 
påvist dyp venetrombose i leggen. Han hadde ingen utslag ved begrenset utredning og det ble 
derfor ikke utført videre, utvidet utredning. Pasienten tok selv kontakt med lege på grunn av 
redusert allmenntilstand og vektreduksjon. Det ble påvist tykktarmskreft (sigmoideum) to 
måneder etter tromboembolien. Pasienten fikk behandling og ble frisk. Fikk deretter residiv 
av sin tykktarmskreft, operert og kom deretter i full remisjon. 

Pasient 2 er en mann på 78 år som fikk illebefinnende hjemme, og senere samme 
kollapset hos fastlegen med spørsmål om hjertestans. Han ble da innlagt og det ble 
diagnostisert lungeemboli. Det ble ikke mistenkt malignitet ved den begrensede utredningen 
og utvidet utredning ble følgelig ikke utført. Pasienten tok senere kontakt med fastlege på 
grunn av blodig avføring og magesmerter. Kreft i øvre del av rectum ble påvist 11 måneder 
etter tromboembolien. Han døde 14 måneder etter dette. 
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Disse to pasientene var begge nærmere 80 år, hvilket er en alder der kreftsykdom er 
hyppig forekommende. De fikk begge påvist kreft i nedre gastrointestinaltraktus, hvilket er 
registrert som en av de vanligste kreftformene i Norge. 
 

Pasient 3 er en kvinne på 52 år som etter 3 dager med smerter og ødem i leggen fikk 
påvist dyp venetrombose i leggen. Det ble ikke påvist positive utslag på den utredningen som 
ble utført. Oppfølgingen av denne pasienten fulgte imidlertid ikke rutinene som nå er 
standardisert i behandlingslinjer ved sykehuset. Hun ble ikke tilsett ved akuttmottaket etter 
fastsettelse av diagnosen og følgelig ble ikke samtlige undersøkelser som kreves i begrenset 
utredning utført, blant annet ble det ikke utført røntgen thorax eller foretatt rektaleksplorasjon. 
Pasienten ble imidlertid samtidig fulgt opp ved et annet sykehus for annen sykdom, og det ble 
der utført en CT thorax kort etter at trombosen ble diagnostisert og tumor ble funnet. 
Lungekreft ble diagnostisert 1 måned etter tromboembolien. Sykdommen var da langt 
kommet med utbredte metastaser. Hun døde etter 3 år. Det antas at vurderingen av pasienten 
til en viss grad ble overlatt til det andre sykehuset hvor pasienten hadde avtale rett etter 
diagnostisert trombose.  

 
 Ved begrenset utredning av pasienter med påvist idiopatisk venøs trombose, ble det 
gjort observasjoner som ga indikasjon for videre malignitetsutredning hos 142 pasienter (28.5 
%). Nær 95 % av alle pasientene som hadde fått positive utslag ved begrenset utredning ble 
utredet videre. 5.6 % ble ikke utredet videre til tross for positive utslag ved begrenset 
utredning. Totalt ble det utført utvidet malignitetsutredning hos 178 pasienter (35.7 %). 
 

4.3 Problemstilling 3 
”Har pasientene som fikk påvist kreft i løpet av de første 12 månedene etter venøs trombose 
noen felles kjennetegn ved diagnosetidspunktet for venøs trombose sammenliknet med 
gruppen som ikke fikk kreft?” 
 
I streben etter å se hvilke pasienter med idiopatisk venøs trombose som kan være i risiko for å 
ha en okkult kreftsykdom, og for å lykkes med å avdekke slik sykdom, er det ønskelig å ha 
holdepunkter som gjør at vi kan identifisere de pasientene som bør ha en mer omfattende 
utredning. Ved å sammenlikne gruppen som har fått påvist okkult kreft med gruppen uten 
okkult kreft vil vi se om gruppene skiller seg fra hverandre på enkelte demografiske områder. 
 Pasientgruppene hadde samme aldersmessige fordeling (tabell 9). Da alder i 
datamaterialet ikke er normalfordelt ble Mann-Whitney U-test anvendt for vurdering av alder 
som kjennetegn. Dette viste ingen signifikant forskjell i alder mellom de som fikk og ikke 
fikk påvist okkult kreft. 
 Den kjønnsmessige fordelingen i de to gruppene var samsvarende, med noe flere menn 
enn kvinner i begge gruppene (tabell 9). Til tross for en tallmessig større andel menn enn 
kvinner i gruppen med okkult kreftsykdom viste analyser ved hjelp av kji-kvadrat ingen 
signifikant forskjell mellom gruppene. 
 I begge gruppene hadde omtrent halvparten av pasientene hatt dyp venetrombose i en 
underekstremitet. Det var like stor andel tromboser lokalisert distalt og proksimalt i gruppene. 
Sidemessig var det samme forhold mellom høyre- og venstresidige tromboser, men 
antydningsmessig noen flere venstresidige tromboser i pasientgruppen med okkult 
kreftsykdom. Den gruppen hadde også tilfelle av en objektivt diagnostisert bilateral dyp 
venetrombose. Til tross for disse tallmessige variasjonene sees ingen signifikant forskjell 
mellom gruppene ved analyse med hjelp av kji-kvadrattest og Fischers excact test. 
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 Pasientgruppene med og uten okkult kreftsykdom fikk begge påvist lungeemboli hos 
litt over halvparten av pasientene. Ved analyse med kji-kvadrat viste disse tallene ingen 
forskjell på lungeemboliforekomst mellom gruppene. Ved vurdering av dyp 
venetromboseforekomst andre steder (primært i overekstremitetene) synes det tallmessig som 
hyppigere forekommende i gruppen med okkult kreftsykdom. Denne tromboselokalisasjonen 
forekom hos dem med 6.4 % mot 3.1 % hos pasienter uten kreft. Analyse med Fischer`s exact 
test viste imidlertid ingen signifikant forskjell (tabell 8). 

For analyser av sammenhengen mellom den venøse trombosens lokalisasjon og okkult 
kreftstatus anvendte vi Fischer`s exact test for lokalisasjonene ”trombose annet sted” og 
”bilateral dyp venetrombose i underekstremitetene” da de hadde lavt forventet antall tilfeller i 
en datacelle. 
 
 
 

Tabell 9: Sammenlikning av beskrivende demografi på pasienter med idiopatisk venøs trombose med 
og uten okkult kreft etter venøs trombosediagnose. 

 Pasienter med okkult 
kreft (n=47) 

Pasienter uten okkult 
kreft (n= 452) p-verdi 

Alder (år)* † (˟) 75.0 (23, 91) 75.0 (20, 97) 0.95 
 antall % antall %  
Kjønn** 

- Kvinne 
- Mann 

 
18 
29 

 
38.3 
61.7 

 
215 
237 

 
47.6 
52.4 

 
0.23 

Dyp venetrombose** 
- Lår 
- Legg 
- Høyre 
- Venstre 
- Bilaterale *** 

24 
17 
7 
11 
14 
1 

51.1 
36.2 
14.9 
23.4 
29.8 
2.1 

220 
158 
62 
99 
121 
0 

48.7 
35.0 
13.7 
21.9 
26.8 
0.0 

0.76 
0.87 
0.82 
0.66 
0.81 
0.09 

Lungeemboli** 27 57.4 247 54.6 0.71 
Venøs trombose annet sted*** 3 6.4 14 3.1 0.21 

Analysert med * Mann-Whitney U-test ** Kji-kvadrat test ***Fischer`s exact test 
† Median  ˟ min, max 
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5.0 DISKUSJON 
Av 499 pasienter med idiopatisk venøs trombose fikk 47 (9.4 %) påvist kreftsykdom i løpet 
av det første året etter trombosen. Dette er mer enn 5 ganger så mange som en skulle forvente 
i den generelle befolkning i Asker og Bærum når en tar hensyn til alder og kjønnsfordeling. 
Den begrensede malignitetsutredning etter idiopatisk venøs trombose som anvendes ved 
Bærum sykehus har en høy negativ prediktiv verdi (99 %) og kan derfor anses å ha en god 
evne til å utelukke kreftsykdom hos pasientene. Dette styrkes ytterligere med utredningens 
sensitivitet på 94 % og spesifisitet på 78 %. Pasientene som fikk påvist okkult kreft etter 
idiopatisk venøs trombose skiller seg ikke i vesentlig grad fra pasienter som ikke fikk påvist 
kreftsykdom i løpet av det første året når det gjelder kjønn, alder og trombosens lokalisasjon.  

 
Forekomsten av okkult kreftsykdom i vårt materiale er i samme størrelsesorden som 

det vi kjenner til fra internasjonal litteratur (38, 54). Det er imidlertid, så vidt vi kjenner til, 
ikke tidligere publisert tilsvarende undersøkelser fra Norge. Den høye forekomsten av okkult 
kreftsykdom tilsier at denne pasientgruppen med venøs trombose bør utredes for å avdekke 
eventuell underliggende malign sykdom. 

Ved mistanke om malign sykdom synes det umiddelbart mest fornuftig å utrede 
pasienten grundig for å avdekke eller utelukke slik sykdom, men som vist i litteraturen er 
okkult kreft i mange tilfeller allerede kommet langt i sin utvikling ved funn av idiopatisk 
venøs trombose (35, 41) og mortalitetsraten kan derfor vanskelig reduseres med tidlig 
diagnostisert kreft (8, 38, 41). Det er derfor usikkert i hvilken grad pasienter med idiopatisk 
venøs trombose bør utredes i kjølvannet av trombosediagnosen. På bakgrunn av denne 
usikkerheten ønsket vi å evaluere om Bærum sykehus` begrensede utredningsstrategi er 
kvalitetsmessig tilfredsstillende for å utelukke malign sykdom etter idiopatisk venøs 
trombose. 44 av de 47 pasientene som fikk påvist okkult kreft fanget opp av Bærum sykehus 
utredningsstrategi. De siste tre pasientene fikk påvist okkult kreft til tross for negativ 
begrenset utredning initialt. Dette tilsvarer en svært liten del av alle pasientene som hadde fått 
diagnostisert idiopatisk venøs trombose i den aktuelle perioden (0.6 %). Men for å kunne 
evaluere kvaliteten på selve utredningsstrategien er det viktig å finne ut hvorfor disse tre 
pasientene ikke ble fanget opp av malignitetsutredningen. 

To av pasientene var bortimot 80 år gamle. De er således i en alder hvor det er høy 
risiko for å få kreft da halvparten av alle som får diagnostisert kreft i Norge er 70 år eller 
eldre. Krefttypene de to pasientene fikk påvist (tykktarmskreft og endetarmskreft) er begge 
blant de fem hyppigste kreftformene blant menn i denne aldersgruppen (over 70 år), med 
tykktarmskreft som den tredje hyppigste (55). Tykktarms- og endetarmskreft i denne 
aldersgruppen utgjør henholdsvis 9 og 5 % av alle tilfellene i den generelle befolkningen. For 
menn generelt er colorectal10 55 kreftsykdom den nest vanligste kreftformen i Norge ( ). 

I begrenset utredningsstrategi ved Bærum sykehus inngår rektaleksplorasjon og 
hemofec11

                                                 
10 Tykk- og endetarmsdelen av tarmen 

 som undersøkelse. Hvis undersøkelsene er negative, og det ikke foreligger andre 
spesifikke eller uspesifikke symptomer, utredes ikke pasienten ytterligere i 
mage/tarmområdet. Testing av okkult blod i avføringen ved malignitetsutredning er sentralt 
da tilstedeværelse av blod i avføringen kan være indikasjon på en svulst i tarmkanalen, men 
det kan selvfølgelig også være relatert til hemoroider og/eller annen tarmsykdom. Litteraturen 
beskriver imidlertid hemofec som en prøve med begrenset evne til både å påvise og utelukke 

11 Test som kan påvise okkult blod i avføringen.  
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malignitet da sensitiviteten og spesifisiteten er lav ved diagnostisering av kolorektal kreft 
(56). Grad av sensitivitet varierer i litteraturen fra 33 % til 70 %. 

Polypper kan være tidlig tegn på tarmkreft. Både polypper og tidlige stadier av 
tarmkreft lar seg operere med god prognose. På bakgrunn av dette er undersøkelse av tarmen 
en utredning som kan bidra til å avdekke – og i beste fall - forebygge forekomst av okkult 
kreft. Den vanligste utredningsformen er koloskopi, men også CT kolografi vil kunne avsløre 
malign sykdom. Dette er imidlertid undersøkelser som faller inn under utvidet utredning eller 
som gjøres ved positive funn ved begrenset utredning. 

Den tredje pasienten som fikk påvist okkult kreft til tross for negativ 
malignitetsutredning ved diagnosetidspunkt var en kvinne i begynnelsen av 50-årene. Hun 
fikk påvist lungekreft hvilket er den nest vanligste krefttypen for kvinner i alderen 50-69 år i 
Norge og utgjør i den aldersgruppen 10 % av alle kreftformer (55). Hennes trombotiske 
sykdomsbilde ga ingen mistanke om behov for videre utredning, med en distal trombose i den 
ene leggen. Hun fikk ikke tatt røntgen ved Bærum sykehus, som normalt gjøres som ledd i en 
begrenset utredningsstrategi. Hun ble imidlertid samtidig utredet ved nærmeste 
universitetssykehus der hun ble fulgt opp for en annen sykdom.  Der ble det påvist en svært 
utbredt sykdom med metastaser ved diagnosetidspunkt, kun en måned etter 
blodproppdiagnosen. Ut fra en totalvurdering ville nok ikke utvidet utredning for denne 
enkeltpasienten endret sykdomsforløp eller levetid. En kan stille spørsmålstegn ved om dette 
tilfellet kan anses å være oversett ved begrenset utredning, men vi har tatt det med fordi det 
illustrerer en del viktige forhold knyttet til utredningen. Det understreker viktigheten av å 
inkludere røntgenundersøkelse av brystkassen og lungene i en begrenset utredning. Hvis 
pasienten utredes flere steder er det viktig at man avklarer hvem som gjør hva, slik at man 
sikrer seg at nødvendige undersøkelser blir gjennomført. Dette blir mer og mer aktuelt nå i 
forbindelse med samhandlingsreformen, som innebærer at mer av utredning og behandling 
overføres til primærhelsetjenesten.  

 
Utredning av kreft bør kvalitetsmessig og etisk sett ikke gi rom for å overse noen 

tilfeller. Det må derfor sikres at utredningsmetodene som anvendes for å utelukke at det 
foreligger malign sykdom er adekvate.  Vi har anvendt analyser for diagnostisk testing for å 
vurdere om begrenset malignitetsutredning, slik den utføres ved Bærum sykehus, er 
tilfredsstillende. Analysene viste at begrenset utredning har svært god evne til å utelukke at 
pasienten er syk når utredningen er negativ (negativ prediktiv verdi på 99 %). Både 
spesifisiteten og sensitiviteten viser at utredningens evne til å avsløre når en person er frisk og 
når den er syk er god (henholdsvis 78 og 94 %). En lavere spesifisitet enn sensitivitet kan 
skyldes at det foreligger et relativt høyt antall pasienter med falskt positive funn ved begrenset 
malignitetsutredning. Totalt fikk 142 pasienter påvist positive funn ved begrenset utredning. 
Hos 98 av pasientene forelå det ingen malign sykdom. Den store andelen med falskt positive 
funn er nok relatert til at mange av undersøkelsesmetodene er uspesifikke og resultatene fra 
disse er således også av generell art som kan indikere andre sykdommer. For eksempel kan 
både anemi og redusert allmenntilstand ha annen årsakssammenheng enn malign sykdom. 
Ofte fant en andre plausible forklaringer på de positive utslagene. Ved spørsmål om 
malignitet er det derfor nødvendig at resultatene fra begrenset utredning trekkes inn i en 
sannsynlighetsvurdering for hvorvidt det foreligger kreftsykdom, og at utslaget av 
undersøkelsene er avgjørende for om pasienten skal henvises til videre utredning. Det er ved 
malignitetsutredning uansett mindre problematisk at det forekommer flere falskt positive enn 
falskt negative funn. Det er imidlertid de falskt negative funnene som det er naturlig å 
fokusere på i første omgang i streben etter å optimalisere utredningsstrategien for malign 
sykdom.  
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Begrenset utredning defineres noe ulikt i de ulike land, sykehus og i forskjellige 
studier gjort på området. Som beskrevet i kapittel 2.8 består begrenset utredning ved Bærum 
sykehus av god anamnese inkludert vurdering av B-symptomer, full kroppsundersøkelse med 
glandelundersøkelse og rektaleksplorasjon, undersøkelse av testikler og prostata hos 
menn/brystundersøkelse hos kvinner, blodprøveanalyser, urin stix og hemofecundersøkelse av 
avføringen. Pasienten henvises dessuten til røntgen thorax og kvinnelige pasienter blir henvist 
til gynekologisk undersøkelse og mammografi hvis ikke gjort nylig. 

Andre steder definerer de mammografi- og gynekologisk undersøkelse som en utvidet 
malignitetsutredning på samme måte som endoskopi og CT undersøkelser av lunge, mage 
og/eller bekken. Slik avgrensing vil ha betydning for hvor stor del av trombosepopulasjonen 
som får påvist underliggende malign sykdom, og for tyngden i argumentasjonen for og imot 
begrenset utredning. 

I Norge i dag har vi screeningprogram for brystkreft og livmorhalskreft, i tillegg til et 
pilotprosjekt for tykktarmskreft som startes opp i disse dager. Erfaringer fra eksisterende 
program, spesielt for brystkreft, er at det avdekkes en stor andel falskt positive funn og at det 
overdiagnostiseres en del sykdommer som er av en art som ikke ville fått klinisk betydning 
(55). En nylig publisert artikkel undersøkte andelen overdiagnostiserte brystkrefttilfeller hos 
pasienter som fulgte og ikke fulgte screeningprogram i to ulike aldersgrupper. Det var 
signifikant høyere andel overdiagnostiserte i gruppen som fulgte screeningprogrammet både i 
aldersgruppen over og under 69 år (57). Utfordringen med overdiagnostisering i denne 
sammenheng er at kreften i noen tilfeller ikke vil være i et stadium der den vil utvikle seg til å 
gi kliniske symptomer som skal behandles. I andre tilfeller vil kvinnene på grunn av alder 
eller annen sykdom dø før kreftsykdommen gir kliniske symptomer. Forfatterne understreker 
at overdiagnostisering kan medføre betydelig etisk dilemma og være belastende både for 
pasienten og helsevesenet.  

Malignitetsutredning i vår populasjon skiller seg fra kreftscreening ved at 
pasientgruppen som utredes for kreft etter venøs trombose har over fem ganger så høy risiko 
for å ha kreft som personer i en tenkt screeningpopulasjon (den generelle befolkningen). På 
den annen side er det mange fellestrekk mellom malignitetsutredning og screening som jeg vil 
se nærmere på her. 

Målet med kreftscreening generelt er å redusere belastningen som kreft i befolkningen 
kan påføre den enkelte og samfunnet ved å avdekke asymptomatisk sykdom og behandle den, 
eller forstadier av den, på et tidlig tidspunkt. Dette er sammenfallende med målet for 
malignitetsutredning som er ønsket om å redusere belastningen som kreft i venøs 
trombosepopulasjonen, og følgende av den, kan påføre den enkelte og samfunnet. 

Ved screening blir mennesker, uten symptomer, undersøkt og vurdert for å avgjøre om 
det er sannsynlig eller ikke sannsynlig at den aktuelle sykdom er til stede.  Som vist i denne 
oppgaven måles evnen til diagnostiske tester når det gjelder å avdekke eller utelukke sykdom 
ved hjelp av sensitivitet og spesifisitet. I praksis vil det alltid være noen personer som 
opplever å få en falsk negativ test og noen som opplever å få en falsk positiv test. Ved 
screening vil det i større grad enn ved malignitetsutredning være ønskelig å redusere falske 
tester i begge retninger. Bakgrunnen for dette er at personene som screenes er, per definisjon, 
friske med lav risiko for å ha kreft. Det vises i litteraturen til at hvis sykdommen det screenes 
for er sjelden vil vi hyppigere se en større andel falskt positive tester. Dette til tross for høy 
spesifisitet på testen. Falsk positiv test kan gi personene unødvendig psykisk belastning og 
unødvendig utredning og/eller behandling for pasienten og helsevesenet. Falsk negativ test er 
en kvalitetsmessig utfordring for screeningrutinene, gir personen falske forhåpninger om å 
være frisk og kan, i verste fall, gi økt morbiditet og mortalitet. Uansett må omfanget av disse 
uheldige utfallene vurderes opp mot de fordelene screeningprogrammet/-rutinen gir. 
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En forutsetning for å kunne utføre screening er at sykdommen det søkes etter har en 
preklinisk fase hvor den er påvisbar før symptomene gjør seg gjeldende. Denne perioden 
kalles for ”sojourn- tiden” og vil avhenge av den enkelte person, tumoren og de anvendte 
screeningtestene. I litteraturen hevdes det at det kan ta ca to år for en celle å utvikle seg til en 
fullutviklet tumorcelle, og ytterligere to år før kreften har utviklet seg til å være symptomatisk 
(38). 

Hovedproblemet i screeningprogrammet for brystkreft tilskrives den lave spesifisiteten 
for mammografiundersøkelsen. Dette har ført til debatter i samfunnet på grunn av store 
konsekvenser for de kvinnene som får påvist falsk positiv brystkreft, starter opp behandling 
og, i ytterste konsekvens, får fjernet brystet. Dette understreker betydningen av krav til 
utredningsmetodens kvalitet, inkludert metodens evne til å avdekke sykdom. 

Ved utredning av malign sykdom etter påvist idiopatisk venøs trombose vil vi stå 
overfor mange av de samme utfordringer som ved generell screening. Konsekvensene for 
pasientene som fikk påvist falsk positiv test i vår studie var ikke i samme grad graverende 
verken for pasienten eller helsevesenet sammenliknet med pasienter beskrevet i 
brystkreftprogrammet. De fleste av disse pasientene fikk utført svært få supplerende 
undersøkelse (en eller et fåtall) og det dreide seg primært om CT, endoskopi eller cytologiske 
prøver. Med nydiagnostisert idiopatisk venøs trombose hadde de dessuten en sykdomsmessig 
årsak til videre malignitetsutredning, og hadde dermed i utgangspunktet en høyere risiko for å 
ha en underliggende kreft. Dette skiller denne pasientgruppen tydelig fra en 
screeningpopulasjon. 

 
Hvis det skal være tjenelig å følge en strategi med utvidet utredning av alle pasienter 

med idiopatisk venøs trombose bør strategien være risikovurdert slik at de drøyt 90 % som 
ikke får påvist okkult malign sykdom unngår belastende undersøkelser som utsetter dem for 
helseskade. Utvidet utredning stiller derfor krav til kost-nytte vurderingen. Nytteeffekten, som 
vil være hvor mange maligne sykdomstilfeller som blir diagnostisert – og helbredet, må veie 
tyngre enn det det koster å utføre utvidet utredning. Det er gjort forsøk på å sammenligne 
nytten av begrenset utredning med omfattende utredning. Det har imidlertid vist seg vanskelig 
å gjennomføre gode vitenskaplige, randomiserte studier på dette området. Pasientene vil 
nødig delta hvis de kan komme i gruppen som får begrenset utredning, og mange leger 
opplever det etisk vanskelig å avstå fra mer omfattende utredning når studiens endepunkt er 
okkult kreft. Det gjør at det er vanskelig å rekruttere til studiene og at studiene har blitt 
utvannet underveis (46). 

Det er gode holdepunkter for at en omfattende utredning vil avsløre flere krefttilfeller 
tidligere. Spørsmålet er hvilken nytte det har for pasienten. Vil det kun føre til en lengre 
subjektivt opplevd sykdomsperiode eller vil det gi pasienten muligheten til behandling på et 
tidligere tidspunkt som kan forlenge livet? Studier som viser at omfattende søken etter okkult 
kreft ved idiopatisk venøs trombose ikke er hensiktsmessig understreker at kreftsykdommen i 
de fleste tilfeller allerede er kommet så langt at det likevel er for sent å gjøre noe som har 
betydning for pasientens prognose. Dette var tilfelle for ”pasient 3” i vår studie. Pasienten 
fikk påvist malign sykdom i løpet av den første måneden etter diagnostisert venøs trombose 
og sykdommen var da allerede kompleks med ikke reversibel sykdom i form av 
metastaserende lungekreft. 

For de to andre pasientene ville imidlertid tidligere diagnostikk mest sannsynlig bedret 
prognosen. Behandling av tykktarmskreft i et tidlig stadium, eller i tilløpet til slik kreft i form 
av polypper, har et vesentlig prognostisk fortrinn. Med utgangspunkt i våre funn synes 
forestillingen om at okkult kreft ved venøs trombose allerede er kommet for langt for 
meningsfull terapi å være et svakt argument for å begrense søk etter kreft. 
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Kostnadsvurderingen i kost-nytte forholdet ved utvidet utredning omfatter de fysiske 
og mentale belastningene hele den idiopatiske pasientgruppen eventuelt utsettes for, 
stråleinduserte krefttilfeller som følge av radiologisk undersøkelser, ressursbruk i 
helsevesenet og de utgiftene slik utvidet utredning fører til.  

For noen pasienter oppleves det psykisk belastende å skulle utredes for malign 
sykdom, med frykt for at det kan foreligge kreft. Informasjon og kortvarig utredningsperiode 
kan avhjelpe på dette. Andre pasienter kan oppleve undersøkelser fysisk belastende. Dette 
dreier seg i stor grad om undersøkelser som krever forberedelser og/eller er smertefulle eller 
slitsomme å få utført, som for eksempel ved koloskopi. I dette henseende bør pasientenes 
egne ønsker stå sentralt. Flere eldre pasienter i vårt materiale hadde et eksplisitt ønske om 
ikke å bli utredet fordi de var gamle, hadde andre sykdommer eller plager og de ønsket ikke 
den ekstrabelastningen utredningsundersøkelsene førte med seg. Andre pasienter i materialet 
hadde langtkommet demens med både fysiske og psykiske plager. I disse tilfellene ble det 
vurdert som medisinsk lite tjenelig og delvis uetisk å utrede pasienten for malignitet. Denne 
pasientgruppen utgjorde i stor grad den andelen pasienter som fikk positive utfall ved 
begrenset utredning, men som ikke ble utredet videre. På bakgrunn av dette kan det være 
grunn til å tro at forekomsten av okkult kreft i vårt materiale er undervurdert og at den reelle 
forekomsten er høyere enn 9.4 %. Differansen vil imidlertid ikke gi noen terapeutisk 
konsekvens for de aktuelle pasientene da det ikke var aktuelt å utrede dem videre. 

En utvidet utredning med tanke på malign sykdom vil i mange tilfeller innebære 
radiologisk undersøkelse. Generelt i radiologien er man opptatt av hvilken strålebelastning 
pasienten blir utsatt for, at undersøkelsesmetoden som anvendes minimaliserer slik belastning 
og at indikasjonen for enhver undersøkelse vurderes nøye for å redusere risikoen for 
stråleindusert kreft. I strålevernsammenheng anvendes befolkningsdose som et uttrykk for den 
stråledosen befolkningen blir eksponert for. Mennesker blir til enhver tid utsatt for naturlig 
bakgrunnsstråling fra miljøet vi omgir oss med, hvilket i Norge tilsvarer 4 mSv (millisivert). 
Røntgenundersøkelser gir oss ytterligere strålebelastning, men stråledosen organene utsettes 
for varierer i stor grad, avhengig av type undersøkelse. For eksempel gir en typisk CT 
undersøkelse en stråledose på 10-20 ganger stråledosen som organene blir utsatt for ved 
vanlig røntgen undersøkelse (58). CT undersøkelser generelt gir 70 % av den samlede 
strålingen fra medisinske undersøkelser, til tross for at de kun utgjør 25 % av samtlige 
radiologiske undersøkelser. Relatert til økt bruk av radiologi (CT og MR i særdeleshet) i vårt 
samfunn økte befolkningsdosen med 40 % fra radiologi alene i perioden 1993 til 2002 (59). 

Ultralyd av abdomen ble tidligere anvendt ved malignitetsutredning, men har vist seg 
lite nyttig på grunn av dårlig diagnostisk kvalitet i denne sammenheng. Det er nå vanlig å 
utføre CT av abdomen og thoraxområdet ved utvidet utredning etter venøs trombose da den 
har en høy sensitivitet for å avdekke malign sykdom. Denne undersøkelsen er imidlertid 
ressurskrevende både for helsevesen og pasient. I tillegg ansees strålebelastningen som 
betydelig (49, 50, 60) og metoden øker risikoen for stråleindusert kreft i stor grad. For 
eksempel utgjør CT abdomen 21 % av stråledosen til befolkningen (59). Organer som er 
spesielt utsatt for stråleindusert kreft ved denne type undersøkelser er lunge og bryst. 

De biologiske skadene som påføres mennesker ved bestråling deles inn i to grupper; 
deterministiske og stokastiske effekter. De stokastiske effektene knyttes til arvestoffet og kan 
blant annet føre til stråleindusert kreft. Risikoen for slike stokastiske effekter er proporsjonal 
med stråledosen, men alvorlighetsgraden påvirkes ikke av stråledosen. Den Internasjonale 
strålevernsorganisasjonen (ICRP) anslo i 1990 risikofaktoren for død grunnet 
strålingsindusert kreft til 5 % per Sv (sivert) for befolkningen, uavhengig alder og kjønn (59). 

Gonzalez og medarbeidere viser i sitt arbeid, beregnet ut fra 1993 frekvensdata, at det i 
Norge er en kumulativ risiko for å utvikle kreft fra radiologiske undersøkelser opp til en alder 
av 75 år på 1.2 %, hvilket tilsvarer 77 kreftdødsfall (50). 
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Alder ved eksponering er en svært viktig faktor i forhold til senskader som følge av 
bestråling. Barn er mye mer strålefølsomme enn voksne. Etter passerte 30 år faller risikoen 
for røntgenstråleindusert kreft raskt og hos eldre er sammenhengen tilnærmet lik 0 % (61). 
Samtidig har sammenhengen mellom strålebelastning og stråleindusert kreft en lang 
”latenstid”. Det vil si at et eksponert barn har mer tid til å utvikle kreft enn det eldre som 
utsettes for stråling har (49). Hurwitz et al viser i sin studie hvor de simulerte 
røntgenundersøkelser på en konstruert modell at relativ risiko for lunge- eller brystkreft hos 
kvinner på 55 år eller eldre er < 1.0 %, mens den hos yngre kvinner er mellom 1.7 – 5.5 % 
hvis de ble eksponert for en enkelt CT undersøkelse mot thorax i en alder av 15 og 25 år. 
Gjennomgående viser litteraturen at det er vanskelig å si noe absolutt og generelt om 
stråledose. De fleste studier ser på grad av stråleeksponering og kan i mindre grad si noe om 
hvilken stråledose den enkelte er utsatt for da den faktiske absorpsjonen i det enkelte organ 
vanskelig kan måles. Det er allikevel enighet i litteraturen om at strålebelastningen etter CT 
av thorax/abdomen er assosiert med økt forekomst av bryst- og lungekreft (60). Det anvendes 
ulike undersøkelsesprotokoller ved de ulike radiologiske avdelinger. Hurwitz et al mener at 
beregning av stråledosene fra CT undersøkelser i utredningsøyemed har større betydning for 
tilpasning av protokoller slik at strålebelastningen for samfunnet totalt begrenses. Han mener 
videre at slik vurdering av stråledose neppe kan tillegges stor vekt ved vurdering av risiko for 
stråleindusert kreft hos den enkelte. Allikevel anbefales det å begrense CT undersøkelser i 
særdeleshet til kvinner og barn ved å vurdere indikasjon nøye, veie fordeler/ulemper ved å 
utføre undersøkelsen og vurdere alternative undersøkelser. Hurwitz påpeker også at det er lite 
kjent hvilke skade stråling fra diagnostikk påfører pasienten. Dette begrunnes i at de fleste 
undersøkelser på området tar utgangspunkt i den skade atombombene i Hiroshima påførte 
befolkningen på kort og lang sikt (60). Det ser ut til at CT-undersøkelser gir større 
stråleeksponering og høyere risiko for stråleindusert kreft enn tidligere antatt. Litteraturen 
påpeker imidlertid at strålebelastningen, målt i risiko for stråleinduserte krefttilfeller, synes 
liten for den enkelte pasient (0.05 %) og nytteverdien av utvidet utredning går derfor i 
pasientens favør (49, 62). Utfordringen er størst i land med stor populasjon hvor 
konsekvensene av ytterligere økt bruk av CT potensielt kan bli en utfordring for staten, 
resursmessig og økonomisk. Strålebelastning fra en bestemt prosedyre er dessuten ikke 
absolutt. Det vil være individuelle forskjeller avhengig av hvordan CT undersøkelsen utføres 
rent teknisk, avhengig av protokoll og personellets kompetanse ved det enkelte laboratorium. 
Ved å optimalisere røntgenprosedyrene er det mulig å redusere stråledosene (62).  

 
Ved vurdering av hvilken grad av utredning som er riktig å utføre på pasienter med 

idiopatisk venøs trombose kan man ikke se bort fra det økonomiske aspektet og spørsmålet 
om optimal bruk av ressurser. I dagens offentlige helsevesen står riktig bruk av helsekronene 
sentralt. Det omhandler både de reelle kostnadene i kroner og øre, men også utnyttelse av 
ressursene for eksempel i form av utnyttelse av arbeidskraften. Det er derfor viktig å gjøre 
grundige vurderinger på hva målet med undersøkelser og behandling er, slik at strategien som 
følges er tjenelig for pasienten, helseforetaket og samfunnet. 

Det har, så langt vi vet, ikke blitt utført noen reelle kost-nytte analyser i Norge på dette 
området. Slike analyser har blitt utført på materialet fra en stor randomisert studie startet i 
Nederland (SOMIT studien). Studien randomiserte pasienter med idiopatisk venøs trombose 
til begrenset eller utvidet malignitetsutredning og fulgte dem opp i to år for å kartlegge 
kreftforekomst og stadium på kreftsykdommen når den ble diagnostisert. Begrenset utredning 
i denne studien var snevert definert og inkluderte kun sykehistorie, fysisk eksaminasjon med 
vurdering av symptomer og tegn, røntgen av lungene, uspesifikke blodprøver og urinprøve 
(63). Innholdet i SOMIT studiens begrensede utredning sammenliknet med den vi gjør ved 
Bærum sykehus utgjør en økonomisk og ressursmessig forskjell, da de utelot undersøkelser 
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som mammografi, gynekologisk undersøkelse og hemofec i sin begrensede utredning. 
Kostnader per inntjent leveår kan derfor ikke overføres til våre forhold, men studien gir 
interessante vurderinger rundt utfordrende analyser på området. Kostnad (i euro) ble estimert 
ved at utgiftene knyttet til alle pasientene i hver gruppe ble dividert på antallet som faktisk 
fikk diagnostisert kreft. Det er et omfattende materiale med ulike kombinasjoner av 
utredningsundersøkelser som er tenkt å kunne utgjøre forskjellige utvidede 
utredningsstrategier. Kostnadene på de ulike utredningsstrategiene er knyttet opp mot 
estimater på hvor mange leveår pasientene kan vinne når de gjennomføres. Studien 
konkluderte med at utvidet utredning, og da særlig når den omfatter CT mage/bekken og 
mammografi, resulterer i flere diagnostiserte krefttilfeller, lav pasientbelastning og en 
akseptabel kostnad. Et supplement med CT mage/bekken i utredningen av alle med idiopatisk 
venøs trombose ble estimert til å koste € 1000 per leveår pasientene vinner, mens det for 
kombinasjonen CT mage/bekken og mammografi vil koste € 870 per leveår. Da SOMIT 
studien ble stoppet etter bare 201 inkluderte pasienter understreker de imidlertid behovet for 
en større studie for å kunne si noe sikkert om kost-nytteeffekten og overlevelsesgraden ved 
utredning som inkluderer CT mage/bekken og mammografi (64). Andre studier beregner 
kostnadene ved utredning med CT ut fra de faktiske kostnadene knyttet til en enkelt 
undersøkelse per pasient. For eksempel estimerer Mamlouk et al aktuelle kostnader knyttet til 
en CT undersøkelse utført som utredning ved mistanke om lungeemboli i USA til $ 2000-
3000 (65). 

I vår studie kunne omfattende utredning, inkludert CT thorax og abdomen, trolig 
avslørt kreft på et tidlig tidspunkt hos de tre pasientene med falsk negativ utredning, men vi 
måtte altså ha undersøkt 499 pasienter med CT thorax og abdomen for å finne disse tre 
tilfellene. Det at tidlig diagnose kunne hatt betydning for pasientenes prognose i to av tre 
tilfeller taler i favør av å gjøre mer omfattende utredning hos alle, mens det store antallet man 
måtte undersøke for å finne de få og strålebelastningen taler i mot. 

Grundige økonomiske kost-nytteanalyser for utvidet malignitetsutredning er 
kompliserte. Det er gjennomført få studier med dette som hensikt og kostnadsestimatene kan 
synes å være varierende fra land til land. For å kunne si noe mer absolutt rundt det 
økonomiske aspektet synes det nødvendig med mer dyptgående helseøkonomiske vurderinger 
som det ikke er aktuelt å komme inn på i denne oppgaven. 

  
I betraktninger rundt en kost-nyttevurdering er imidlertid det økonomiske aspektet mer 

enn kroner og øre. Ressursene i helsevesenet, identifisert som arbeidskraft og tilgjengelig 
utstyr, blir stadig knappere og de må følgelig disponeres riktig. Det er derfor viktig med en 
godt organisert og kostnadseffektiv tilnærming til kreftutredning av pasientene.  

Gjennomgangen av journalnotatene til pasientene i vår studie og resultatene fra de 
statistiske analysene gir et generelt inntrykk av at den kliniske undersøkelsen og oppfølging 
av undersøkelsene er vesentlig. Da det kan være en utfordring å realisere i en klinisk hverdag 
med marginale ressurser er et system som sikrer gangen i oppfølgingen avgjørende. 

Gode rutiner og standardiserte prosedyrer (som for eksempel behandlingslinjer) kan 
bidra til dette. I tillegg vil gode kunnskaper om venøs trombosepasienters økte risiko for 
okkult kreft og karakteristika av disse pasientene kunne bidra til bedre disponering av 
ressursene. 

 
Uansett om det anvendes en begrenset eller utvidet utredningsstrategi i søken etter 

okkult kreft vil det i en klinisk hverdag være nyttig å vite hvem pasientene med underliggende 
malign sykdom er. Vi har derfor undersøkt om pasienter med okkult kreft hadde noen felles 
kjennetegn som kan hjelpe oss å velge ut pasienter som burde tilbys mer omfattende 
utredning. 
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Kreftsykdom generelt rammer i størst grad de eldre i vårt samfunn, med over 
halvparten av krefttilfellene hos personer over 70 år (55). Det har av den grunn vært foreslått 
av enkelte at man ved søken etter okkult kreft bør konsentrere seg om aldersgruppen over 60 
år. Pasientene med okkult kreft i vår studie hadde en aldersfordeling relativ lik den vi kjenner 
fra den generelle befolkningen. Samtidig så vi, til forskjell fra en del andre studier, ingen 
forskjell i aldersfordelingen ved sammenlikning av de som utviklet kreft første året og de som 
ikke gjorde det. Med utgangspunkt i våre data bør ikke alder være avgjørende for i hvilken 
grad pasientene blir vurdert for malign sykdom. 

På samme måte bør menn og kvinner utredes i samme grad da vi heller ikke fant noen 
kjønnsforskjell i kreftforekomsten i vårt materiale. Det var imidlertid noen kjønnsforskjeller 
innenfor noen av kreftformene. Lungekreft og kreft i gastrointestinaltraktus (både øvre og 
nedre) var hyppigere forekommende hos menn enn kvinner. Prosentvis andel var 27.5 % vs 
11.1 % for lungekreft og 17.2 % vs 0 % for kreft i gastrointestinaltraktus. Tallene er 
imidlertid små, slik at en bør være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner basert på 
dette. 

Studier som har undersøkt trombosens art og lokalisasjon har vurdert om dette kan 
forutsi hvilke pasienter som har en høyere risiko for okkult kreft enn resten av 
pasientgruppen. Flere av studiene påpeker at hyppig residiverende venøs trombose kan 
predikere for en underliggende malign sykdom og bør derfor utredes ytterligere (41, 42). 

Med hensyn til lokalisasjon viser litteraturen at dyp venetrombose bilateralt, 
intraabdominalt eller i overekstremitetene kan forutsi en høyere sannsynlighet for malignitet 
(42, 66). I vår studie har vi ikke sett på residivhyppigheten, men lokalisasjonsmessig fant vi 
ingen signifikant forskjell på pasienter med idiopatisk venøs trombose uten okkult kreft 
sammenliknet med de som fikk påvist okkult kreft. Det var 1 av 47 pasienter (2.1 %) med 
okkult kreft som initialt hadde fått diagnostisert bilateral dyp venetrombose, mot ingen i 
gruppen uten okkult kreft. Dette ga ingen signifikant forskjell (p=0.09) i vårt material. Det er 
imidlertid et lite tallmateriale, og bilateral dyp venetrombose er en svært sjelden diagnose, 
slik at dette vanskelig kan diskuteres med en statistisk tyngde i vår studie.  

Dyp venetrombose i overekstremitetene forelå hos 15 pasienter i vårt materiale, fordelt 
med tallmessig høyere forekomst i okkult kreftgruppen, 2 pasienter (4.2 %), sammenliknet 
med gruppen uten okkult kreft, 13 pasienter (2.9 %). Med en p-verdi på 0.6 ga heller ikke 
denne statistisk signifikant forskjell mellom gruppene. Som nevnt er det et lite tallmateriale på 
dette området i vår populasjon, slik at de statistiske beregningene krever en kommentar. De to 
pasientene som fikk påvist okkult kreft etter armvenetrombose hadde kreftdiagnoser som i 
litteraturen er omtalt som typiske ved dyp venetrombose i overekstremitetene. Den ene fikk 
påvist pankreaskreft og den andre hadde utbredt kreftsykdom. Det kan derfor være grunn til å 
overveie utvidet utredning hos pasienter med påvist dyp venetrombose i overekstremitetene. 

Venøs trombose intraabdominalt er en sjelden diagnose og det var kun 1 pasient (2.1 
%) som fikk påvist denne lokalisasjonen og senere påvist okkult kreft i form av prostatakreft 
med metastaser ved diagnosetidspunkt. Det var ingen med denne tromboselokalisasjonen i 
gruppen uten okkult kreft, men forskjellen var ikke signifikant med en p-verdi på 0.09. Igjen 
er tallmaterialet svært lite. Med et større antall kunne det være mulig å gjøre en mer statistisk 
relevant sammenlikning. 

 
Det kan ved utredning av pasienter være nyttig og retningsgivende å ha kunnskap om 

hva man med størst sannsynlighet er på søken etter. I denne sammenheng kan det være til god 
hjelp å vite hvilke kreftformer som er hyppigst forekomne i den aktuelle pasientgruppen. 

I den generelle befolkningen er prostatakreft, brystkreft hos kvinner, kreft i tykktarm 
og lungekreft de vanligste krefttypene. Generelt sees en økning i kreftforekomst. Den settes i 
sammenheng med reel økning i kreftrisiko i samfunnet og bedre evne til å diagnostisere, 
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samtidig som befolkningen øker og levealderen blir høyere. Størst økning i kreftforekomst for 
menn har prostatakreft og malignt melanom, mens det for kvinner er størst økning i tilfeller av  

lungekreft og malignt melanom (55). 
For å få et inntrykk av hvordan lokalisasjonen av de 47 krefttilfellene i vår populasjon 

fordelte seg delte vi dem inn i 14 ulike lokalisasjonsgrupper (tabell 4). Lunge-, prostata- og 
pankreaskreft i tillegg til kreft med ukjent utgangspunkt var de hyppigst forekomne 
kreftformene blant pasientene med okkult kreft i vår populasjon. Disse utgjør til sammen nær 
62 % av de okkulte krefttilfellene. Sees krefttilfeller i øvre og nedre gastrointestinaltraktus 
under ett utgjør disse til sammen like stort omfang av krefttypene som pankreaskreft, 10.6 %. 

Legges kreft i gastrointestinaltraktus til de hyppigst forekomne i vår populasjon utgjør 
de ovenstående krefttypene nær ¾ av alle krefttilfellene i vårt materiale. Ser vi bort fra de 
vanligste kreftformene i befolkningen generelt utpeker pankreaskreft og kreft med ukjent 
utgangspunkt seg som kreftformer som avdekkes etter idiopatisk venøs trombose i vår 
populasjon. Kreft med ukjent utgangspunkt kan være langtkommen ved diagnosetidspunkt og 
representerer gjerne aggressive kreftformer.  

Våre funn er sammenfallende med enkelte tidligere studier som har antydet at visse 
kreftformer er mer assosiert med venøs trombose enn andre. Gjennomgående i de ulike 
studiene var kreft diagnostisert i gastrointestinaltraktus, lunge, bryst, prostata og pankreas. 
Videre var sykdommen langtkommen med metastaser innen få måneder ved funn av disse 
krefttypene (42, 44-46, 54). I vårt materiale var det 23 av 47 pasienter som fikk påvist okkult 
kreft med metastaser. To pasienter ønsket ikke ytterligere utredning av sin kreft slik at 
metastasestatus ble verken avkreftet eller bekreftet. 

De resterende krefttilfellene i vår populasjon hadde forskjellige opprinnelsessted. Det 
er få tilfeller av okkult kreft i vår studie og de er lokalisert på flere ulike steder. Med et så 
begrenset antall kan ikke lokalisasjon av kreft tillegges stor statistisk tyngde. Men vi ser at 
krefttilfellene er så forskjellige at man ikke uten videre kan unnlate å lete i noen spesielle 
organer. 

 
Ved vurdering av hvilken grad av malignitetsutredning som skal utføres hos pasienter 

med idiopatisk venøs trombose vil det være til god hjelp å ha identifisert karakteristika på den 
pasientgruppen som har høyest sannsynlighet for okkult kreft. Pasienter med lav 
sannsynlighet vil da slippe både engstelse og strålebelastning i forbindelse med 
undersøkelsene, og samfunnet unngår bruk av ressurser som kan prioriteres på andre områder. 

Våre resultater viser ingen overbevisende karakteristika i så måte. I vårt materiale er 
gruppene med og uten okkult kreftsykdom mere homogene i forhold til det tidligere litteratur 
har vist. Vi så ingen signifikant forskjell i alder, kjønn eller lokalitet av venøs trombose på 
pasientene enten de utviklet okkult kreft og ikke. Tatt i betraktning at kreftforekomst øker 
med alder tilsier dette at unge har vel så stor risiko for okkult kreft som eldre etter påvist 
idiopatisk venøs trombose. Dette taler for at ikke bare eldre, som tidligere antatt, men alle 
aldersgrupper bør vurderes for utvidet utredning. 

 
 
 

Begrensninger og etiske vurderinger 
Vår studie har visse begrensinger. Studien er ikke gjennomført prospektivt med tanke på å 
avdekke okkult kreft. Undersøkelse av pasienter med idiopatisk venøs trombose har imidlertid 
vært detaljert beskrevet i prosedyre og journalføringen ved diagnosetidspunkt systematisk 
gjennomført av en kompetent gruppe leger og sykepleiere ved Tromboseklinikken, Bærum 
sykehus. En kreftdiagnose er vanligvis så vesentlig i en persons liv at vi antar at pasienter som 
via spørreskjema har meldt tilbake at de etter sin venøse trombose ikke har hatt slik sykdom 
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reelt sett ikke har det. En kan ikke utelukke at de som ikke har besvart spørreskjema om sin 
helse etter venøs trombose har fått påvist kreft uten at vi har fått kjennskap til det. Men 
pasienter i Asker og Bærum har alle Bærum sykehus som sitt primærsykehus, slik at de fleste 
med kreft ville bli henvist dit. 

Dataene som er anvendt i studien er dels innsamlet og dokumentert av ulike leger 
(turnuskandidater, assistentleger og overleger) ved akuttmottak og sengeposter, og dels av 
sykepleiere ved Tromboseklinikken. Ytterligere noen data er selvrapportert, i form av 
spørreskjema, fra pasienten. De mange og forskjellige kilder kan være en svakhet da dataene 
kan ha blitt bedømt på ulike måter. Selvrapporterte data er subjektivt gjengitt og det kan 
oppstå misforståelser og uklarheter som ikke lar seg oppklare ved besvarelsen. 

I juni 2008 innførte Bærum sykehus behandlingslinjer for venøs trombose. Dette kan 
også ha påvirket hvilke data som er samlet inn og dokumentert på pasienter diagnostisert før 
og etter denne datoen. 

 
 
Vi oppfatter ikke at det er vesentlige etiske betenkeligheter med studien. Deltagelse i 

studien er helt frivillig og basert på skriftlig informert samtykke. Det ble vektlagt at 
pasientene når som helst kunne trekke seg og at de ville få en like god behandling og 
oppfølging om de ikke deltok i studien. I spørreskjemaet valgte vi å ikke spørre direkte om 
kreftsykdom, for å unngå å påføre deltakerne unødig engstelse. 

Studiet inngår i et større prosjekt som er godkjent av REK (regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og PVO (personvernombudet). 
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6.0 KONKLUSJON 
47 av studiens 499 pasienter med idiopatisk venøs trombose fikk påvist okkult kreft, hvilket 
tilsvarer 9.4 % av studiepopulasjonen. Denne forekomsten er signifikant høyere enn i Asker 
og Bærums befolkning generelt og risikoen for å utvikle kreft første året etter idiopatisk venøs 
trombose er 5.5 ganger så høy som i den generelle befolkningen når en tar hensyn til alder og 
kjønnsfordeling. 

Begrenset utredningsstrategi som anvendes ved Bærum sykehus avdekket 93.4 % av 
de okkulte krefttilfellene og har en høy negativ prediktiv verdi (99 %). Ytterligere styrket med 
høy sensitivitet (94 %) og spesifisitet (78 %) ansees denne utredningsstrategien å ha en god 
evne til å utelukke kreftsykdom hos denne pasientgruppen. Tre pasienter hadde falsk negative 
resultater ved begrenset utredning, og fikk påvist okkult kreft i løpet av det første året etter 
trombosediagnosen. To av disse tre pasientene hadde kreft i nedre gastrointestinaltraktus. På 
grunnlag av dette funnet kan det synes nødvendig med økt oppmerksomhet omkring denne 
kreftlokalisasjonen ved idiopatisk venøs trombose. 

 
Pasientene som fikk påvist okkult kreft etter idiopatisk venøs trombose skiller seg ikke 

i vesentlig grad fra pasienter som ikke fikk påvist kreftsykdom i løpet av det første året. 
Gruppene var sammenlignbare både når det gjaldt kjønn, alder og trombosens lokalisasjon. 
Da kreftforekomst øker proposjonalt med alder viser dette at alle pasienter, og ikke bare eldre 
som tidligere antatt, bør malignitetsutredes i samme grad. Resultatene bekreftet en allerede 
kjent assosiasjon mellom utbredt kreftsykdom og utvikling av venøs trombose. 

 
  
I foreliggende litteratur er det mye usikkerhet knyttet til hvilken utredningsstrategi 

som bør velges for utredning av malignitet etter idiopatisk venøs trombose. I vår studie 
foreligger det ingen funn som tilsier at det er behov for store endringer i utredningsstrategien 
ved Bærum sykehus. Resultatene viser heller at den begrensede utredningsstrategien i høy 
grad utelukker malign sykdom og trygt kan videreføres. 

Grundige analyser av helseøkonomisk art som ser på utredningsstrategiens evne til å 
begrense morbiditet og mortalitet, begrense omfanget av stråleindusert kreft og samtidig å 
ivareta forsvarlige økonomisk balanse inngår ikke denne studien. Dette er imidlertid faktorer 
som det bør jobbes videre med for å sette valg av utredningsstrategi inn i et større perspektiv. 

Samhandlingsreformen som innføres i disse dager innebærer en annen 
arbeidsfordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten enn tidligere, og 
dette kan innebære utfordringer når det gjelder ivaretakelse av denne pasientgruppen. En 
tydelig avtale om hvem som gjør hva for hver enkelt pasient vil være avgjørende for adekvat 
utredning med tanke på okkult kreftsykdom.  
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Til deg som er registrert i Tromboseregisteret ved Sykehuset Asker og Bærum


Ved Sykehuset Asker og Bærum gjennomføres nå et prosjekt om blodpropp og blodproppbehandling. Alle som i perioden 1.1.2003 til 31.12.2008 ble behandlet for blodpropp i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli) og tidligere har samtykket i registrering i Tromboseregisteret ved Sykehuset Asker og Bærum vil få tilsendt dette brevet.


Det er to hensikter med dette prosjektet:


1. Forsikre oss om at våre undersøkelser og behandling har vært tilstrekkelig og gitt det ønskede resultat. Sykehuset Asker og Bærum opprettet i 2008 såkalte ”Behandlingslinjer” for dyp venetrombose og lungeemboli, som skal sikre at pasientene får den beste behandling og tilstrekkelig informasjon. Behandlingslinjene innebærer at vi arbeider for kontinuerlig forbedring, og at vi skal lære av våre og pasientenes erfaringer.


2. Skaffe ny kunnskap om blodproppsykdommen.


Tidligere så man at mange pasienter med dyp venetrombose og lungeemboli hadde plager etter at behandlingen var avsluttet, men moderne behandling (som du fikk) vil forhåpentlig gjøre at resultatene er bedre. Likevel forventer vi at en del vil ha langtidsplager også med moderne behandling, og vi vil derfor spørre deg om dette i detalj. I spørreskjemaet vil du også se at vi er interessert i om det er kommet ny eller annen sykdom hos deg i ettertid, som eventuelt kunne ha sammenheng med blodproppsykdommen, eventuelt om det er oppdaget andre ting som kan ha betydning for din blodpropp. Vi vil også gjerne vite om det er noe du i ettertid ville ønsket mer informasjon om.

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen du får ved sykehuset. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling på sykehuset.

Sykehuset Asker og Bærum er ansvarlig for Tromboseregisteret. Alle opplysninger er lagret med en kode og det er bare leger og sykepleiere ved sykehuset som vet at dette nummeret tilhører deg. Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg, til å kreve eventuelle feil rettet opp og til å kreve opplysningene slettet. 

Dine opplysninger i registeret vil bli slettet i 2030. 

Hvis du ønsker å delta ber vi deg fylle ut vedlagte spørreskjema og returnere i den vedlagte ferdig frankerte konvolutten. Du er velkommen til å kontakte forskningssykepleier Vigdis B. Semb på telefon 67 80 44 71 hvis det er noe du er usikker på.

For at vi skal få så pålitelige data som mulig, er det viktig at så mange som mulig svarer på henvendelsen. For å være sikker på at alle har mottatt skjemaene og fått mulighet til å svare, vil vi derfor sende ut et nytt etter 6 uker til dem vi ikke har fått svar fra. Deretter vil vi eventuelt ta kontakt pr. telefon.
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 Papir – 


Forklar hvordan dette sikres mot uvedkommende


 FORMCHECKBOX 
 Video, tape eller annet opptak   


Beskriv hva og hvordan dette er sikret mot uvedkommende og om personen kan identifiseres


 FORMCHECKBOX 
 Annet, angis i feltet




		



		7.7 Hvordan gjenfinnes opplysningene? Bruk av direkte identifisering som personnummer og navn skal søkes å unngå,  se  sykehusets instruks i den kliniske håndboken



		         Opplysningene lagres med navn, personnummer eller annet som entydig angir det enkelte individ   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja


         Opplysningene lagres avidentifisert   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja


         Hvordan er krysslister/kodelister beskyttet/lagret (skriv inn i feltet under)








		7.8 Blir personopplysningene gjort tilgjengelige/utlevert til andre



		 FORMCHECKBOX 
 Nei


 FORMCHECKBOX 
 Ja, oppgi mottakeres navn og adresse, samt hvilken rolle mottaker har i prosjektet. (Videre utfylling i punkt 7.8 skal bare gjøres dersom dette er besvart med JA.)


Kryss av dersom opplysningene overføres til utlandet?   FORMCHECKBOX 
 Ja

		 






		Hva blir overført?


         Informasjon med navn, personnummer eller annet som entydig angir det enkelte individ?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja


         Avidentifisert informasjon?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja (Forklar i feltet under hvordan kryssreferanseliste beskyttes dersom dette ikke er likt som i pkt 7.7)


         Anonymisert informasjon?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja


         Annet? (Forklares i feltet under, eksempelvis hvordan opptak håndteres.)




Hvordan oversendes informasjonen?


         Overført til diskett eller tilsvarende og sendt i vanlig postgang?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja         


         Sendt over eksterne linjer?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja


         Hvordan er det sikret mot uautorisert avlytting? (Forklares i feltet under)




         Annet? (Forklares i feltet under)


Er det inngått avtale med mottaker, slik at personvernet er sikret ved oversendt informasjon?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja 



		7.9 Annen årsak til overføring i eksternt datanett



		Overføres opplysningene i eksternt datanett ut over det som er spurt om i 7.8?   FORMCHECKBOX 
 Nei  FORMCHECKBOX 
 Ja         Dersom ja, forklar






		8.  RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE


Som hovedregel skal informert samtykke innhentes. Dersom personens helse eller annen tilstand umuliggjør dette, kan det likevel søkes konsesjon. Det må da utdypes


· hvordan ulempen for den enkelte og personvernet alternativt håndteres


· hvilke samfunnsmessig interesse gjennomføring av prosjektet innebærer






		8.1 Behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 8 


(Gjelder ikke-sensitive personopplysninger)


 FORMCHECKBOX 
 med den registrertes samtykke


 FORMCHECKBOX 
 ved at det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling


 FORMCHECKBOX 
 for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller utføre 
      gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale skal
      inngås


 FORMCHECKBOX 
 for at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en 
      rettslig forpliktelse


 FORMCHECKBOX 
 for å utføre en oppgave av allmenn interesse


 FORMCHECKBOX 
 for å utøve offentlig myndighet


 FORMCHECKBOX 
 for at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som 
      opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse,
      og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger
      denne interessen




		8.2 Behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 9 


(Gjelder sensitive personopplysninger)


 FORMCHECKBOX 
 med den registrertes samtykke 


 FORMCHECKBOX 
 når det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling


 FORMCHECKBOX 
 når behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons 
      vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å
      samtykke


 FORMCHECKBOX 
 når det utelukkende behandles opplysninger som den 
      registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent


 FORMCHECKBOX 
 når behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende
      eller forsvare et rettskrav


 FORMCHECKBOX 
 når behandlingen er nødvendig for at den
      behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige 
      plikter eller rettigheter


 FORMCHECKBOX 
 når behandlingen er nødvendig for forebyggende  
      sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller 
      pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og 
      opplysningene behandles av helsepersonell med 
      taushetsplikt


 FORMCHECKBOX 
 når behandlingen er nødvendig for historiske, statisktiske 
      eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at 
      behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan 
      medføre for den enkelte


 FORMCHECKBOX 
 i henhold til personopplysningsloven § 9 annet ledd 



		8.3 Hvordan skal informasjonsplikten i POL §§ 19 og 20 oppfylles? Se sykehusets instruks for krav til innhold



		Når opplysninger samles inn fra den registrerte                    


Når opplysninger samles inn fra andre enn den registrerte   

		 FORMCHECKBOX 
 Muntlig      


 FORMCHECKBOX 
 Muntlig      

		 FORMCHECKBOX 
 Skriftlig            


 FORMCHECKBOX 
 Skriftlig            

		Legg ved kopi av dokumentasjonen



		8.4 Annet grunnlag for behandlingen?



		Forklar, for eksempel HPL § 26, se punkt 4.1.2:






		8.5 Andre tillatelser



		Fremleggingsplikt for REK             Nei  FORMCHECKBOX 
  Ja  FORMCHECKBOX 
  


Dispensasjon fra taushetsplikten     Nei  FORMCHECKBOX 
  Ja  FORMCHECKBOX 
     Hvis ja, legg ved/ettersend dispensasjonen


Andre tillatelser, forklar og legg ved/ettersend








		9.  OPPFYLLELSE AV ENKELTE BESTEMMELSER I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN



		9.1


Hvordan skal det sikres at opplysningene er tilstrekkelige og relevante i forhold til formålet med behandlingen? Legg ved en beskrivelse av rutinen. 


9.2


Hvordan skal det sikres at opplysningene er korrekte og oppdaterte i forhold til formålet med behandlingen. Legg ved en beskrivelse av rutinen. 


9.3

Hvordan skal det sikres at opplysningene slettes når formålet er oppfylt? Legg ved en beskrivelse av sletterutinen. 


9.4

Hvor lenge må opplysningene være identifiserbare, angis med måned og år:


Til tiden for prosjektet må det inkluderes tiden det tar å gjennomføre innsamling av opplysninger, bearbeiding av opplysningene, konkludering, utforming av eventuelle artikler og eventuelle krav om oppbevaring etter publisering.


9.5

Er det meningen at opplysningene skal oppbevares etter at formålet er oppfylt, dvs etter tid angitt i punkt 9.4?


                                                                                                                                                         Nei  FORMCHECKBOX 
  Ja  FORMCHECKBOX 
     Hvis ja; angi grunnlag:

 FORMCHECKBOX 
 i medhold av arkivloven


 FORMCHECKBOX 
 annen lovgivning, hvilken lovhjemmel:


 FORMCHECKBOX 
 historiske etter statistiske formål


 FORMCHECKBOX 
 vitenskaplige formål


Dersom opplysningene behandles for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, legg ved en beskrivelse av de samfunnsinteresser som vil oppveie personvernulempene.


Presiser nærmere: (eventuelt i eget vedlegg)






		10.  INFORMASJONSSIKKERHET



		SAB sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganisering se VEDLEGG 1 (vedlegges konsesjonssøknad)



		SAB risikovurdering og etablert forskningsserver, se VEDLEGG 2 og 3 (vedlegges konsesjonssøknad)



		SAB har internkontrollsystem



		Utføres behandlingen i henhold til annet regelverk som regulerer sikkerheten. 


Nei  FORMCHECKBOX 
 


  Ja  FORMCHECKBOX 
     Hvis ja; hvilket regelverk.



		11.  Underskrift



		Sted og dato


Sandvika 30.1.2009

		Underskrift


Arnljot Tveit





















































2030











Kodelisten slettes









































Ca. 1000





Det kan være personer med begrenset samtykkekompetanse i den totale gruppen som har vært til behandling, men vi vil basere det avidentifiserte registeret på pasienter med samtykkekompetanse. Pasienter uten vil evt. bare registreres anonymisert.











Elektronisk pasientjournal ved Sykehuset Asker og Bærum









































SABHFs forskningsserver











Kodelisten vil bli lagret elektronisk på minnepenn som en excel-fil og som papirutskrift, begge oppbevares innelåst i safe på Seksjon for indremedisinsk forskning, det vil si helt atskilt fra databasen. Kun autorisert personell ved Seksjon for indremedisinsk forskning har tilgang til safen.










































































� For å merke av i boksene, dobbeltklikkes det på venstre museknapp med markøren på boksen som skal avkrysses. I dialogboksen som kommer frem, velges ”aktivert”. Ved å gjenta prosessen og klikke på ”deaktivert” fjernes krysset


� Behovet for konsesjon/melding er knyttet opp til hvilket formål man har med behandlingen av person�opplysningene. UUS’ journalsystemet er i sin helhet meldt, og har lovhjemlet formål. Når informasjon i journalsystemet skal benyttes til andre formål, kommer behovet for konsesjon, alternativt ny melding, opp, og man må angi formålet med den nye bruken/behandlingen av personopplysningene. Formulering av formålet er derfor viktig. Tilsvarende gjelder for annen innsamling og behandling av pasient-/personopplysninger. Formålet må samsvare med det som beskrives i samtykket fra hver enkelt person som deltar i studien.


� For å merke av i boksene, dobbeltklikkes det på venstre museknapp med markøren på boksen som skal avkrysses. I dialogboksen som kommer frem, velges ”aktivert”. Ved å gjenta prosessen og klikke på ”deaktivert” fjernes krysset





		Sykehuset Asker og Bærum HF

		Gj.fra:22.06.07

		Meldeskjema for personvern

		FEL.20.2.6












Til deg som er behandlet for blodpropp ved Sykehuset Asker og Bærum

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt.

Ved Sykehuset Asker og Bærum gjennomføres nå et forskningsprosjekt om blodpropp og blodproppbehandling. Alle som i perioden 1.1.2003 til 31.12.2008 ble behandlet for blodpropp i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli) ved Sykehuset Asker og Bærum vil få tilsendt dette brevet.

Det er to hensikter med dette prosjektet:

1. Forsikre oss om at våre undersøkelser og behandling har vært tilstrekkelig og gitt det ønskede resultat. Sykehuset Asker og Bærum opprettet i 2008 såkalte ”Behandlingslinjer” for dyp venetrombose og lungeemboli, som skal sikre at pasientene får den beste behandling og tilstrekkelig informasjon. Behandlingslinjene innebærer at vi arbeider for kontinuerlig forbedring, og at vi skal lære av våre og pasientenes erfaringer.

2. Skaffe ny kunnskap om blodproppsykdommen.

Tidligere så man at mange pasienter med dyp venetrombose og lungeemboli hadde plager etter at behandlingen var avsluttet, men moderne behandling (som du fikk) vil forhåpentlig gjøre at resultatene er bedre. Likevel forventer vi at en del vil ha langtidsplager også med moderne behandling, og vi vil derfor spørre deg om dette i detalj. I spørreskjemaet vil du også se at vi er interessert i om det er kommet ny eller annen sykdom hos deg i ettertid, som eventuelt kunne ha sammenheng med blodproppsykdommen, eventuelt om det er oppdaget andre ting som kan ha betydning for din blodpropp.

For å få et så fullstendig bilde som mulig av de undersøkelser og den behandling du har fått for din blodpropp vil vi gjerne innhente opplysninger fra din journal. All informasjon som samles inn ved denne undersøkelsen vil bli samlet i et elektronisk register (Tromboseregisteret) ved Sykehuset Asker og Bærum. Opplysningene registreres kun med et nummer, og det er kun leger og sykepleiere ved sykehuset som vet at dette nummeret tilhører deg. Forskerne som behandler opplysningene har taushetsplikt, og presentasjon av resultater vil kun foregå i anonymisert form slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i noen rapporter. Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg, til å kreve eventuelle feil rettet opp og til å kreve opplysningene slettet.

Medvirkning i registreringen er helt frivillig, og du kan trekke deg på et hvilket som helst tidspunkt og få allerede innsamlede opplysninger slettet. Du behøver ikke å oppgi noen grunn for dette. Hvis du ikke ønsker at dine data skal inngå i registeret, får dette ingen konsekvenser for din behandling ved sykehuset. Registeret gir også mulighet til å finne frem til pasienter som egner seg for deltagelse i nye


forskningsprosjekter. Dette betyr at du senere kan bli kontaktet fra ditt sykehus med spørsmål


om du har lyst til å delta i et forskningsprosjekt. Dataene vil bli oppbevart til 2030.


Sykehuset Asker og Bærum v/overlege Arnljot Tveit er ansvarlig for registeret.


Hvis du ønsker å delta, ber vi deg datere og signere denne samtykkeerklæringen, side 2, og fylle ut vedlagte spørreskjema. Du er velkommen til å kontakte forskningssykepleier Vigdis B. Semb på telefon 67 80 44 71 hvis det er noe du er usikker på.

For at vi skal få så pålitelige data som mulig, er det viktig at så mange som mulig svarer på henvendelsen. For å være sikker på at alle har mottatt skjemaene og fått mulighet til å svare, vil vi derfor sende ut et nytt etter 6 uker til dem vi ikke har fått svar fra. Deretter vil vi eventuelt ta kontakt pr. telefon.

Vennlig hilsen


Arnljot Tveit







Vigdis Bache Semb


Seksjonsoverlege indremedisinsk forskning



Forskningssykepleier

SAMTYKKEERKLÆRING:

Jeg samtykker til å delta i

 Tromboseregisteret.

.


		Dato:

		Navn med blokkbokstaver

		Signatur

		Fødselsdato





		VTE 5 år

		Side 1

		Versjon 2 – 27.1.09










Datatilsynet


Sykehuset i Asker og Bærum HF
Arnljot Tveit, Medisinsk avdeling
Pb. 83


1309 RUD


Deres ref.


200501112 GT/RH


Postadresse: Kontoradresse:
PostboksSITT Dep Tollbugl3
0034 OsI-o


Vår ref. (bes oppgitt ved svar)


200511052-2 FBB/-
Dato


17.08.2005


KONSESJON TIL Å BEHANDLE HELSEOPPLYSNINGER


Datatilsynet viser til Deres søknad av 09.08.2005 om konsesjon til å behandle


helseopplysninger.


Datatilsynet har vurdert søknaden og gir Dem med hjemmel i helseregisterloven $ 5,


jf. personopplysningsloven $ 33, jf. $ 34, konsesjon til å behandle helseopplysninger
til følgende formål:


Prosj ekt 12983 : " Trombolys ere gisteret "


Databehandlingsansvarlig er Sykehuset Asker og Bærum HF ved øverste leder.


Gjennomføringen av det daglige ansvaret kan delegeres.


Konsesjonen er gitt under forutsetning av at behandlingen foretas i henhold til
søknaden og de bestemmelser som følger av helseregisterloven med forskrifter.


Dersom det skjer endringer i behandlingen i forhold til de opplysninger som er gitt i
søknaden, må dette fremmes i ny konsesjonssøknad. Det presiseres at konsesjonen, i
samsvar med søknaden. er tidsbesrenset til 3I.I2.20I5.


I medhold av helseregisterloven $ 5, jf. $ 36, jf. personopplysningsloven $ 35,


fastsettes i tillegg følgende vilkår for behandlingen:


1. Den databehandlingsansvarlige skal hvert tredje år sende personvemombudet
bekreftelse på at behandlingen skjer i overensstemmelse med søknaden og


helsere gisterlovens re gler.


2. Prosjektet tilrås av Regional komitd for medisinsk forskningsetikk (REK), og


eventuelle merknader følses.


Telefon:
2239 69 00


Telefaks:
22 42 23 s0


Org.nr:
974 76t 467


Hjemmeside:
www. datatilsynet.no







Datatilsynet tar forbehold om at konsesjonen kan bli trukket tilbake eller at nye og


endrede vilkår kan bli gitt dersom dette er nødvendig ut fra personvemhensyn.


,l
I ll { /


aUlCl,rtVW
Ulrrchsen le I) --i/'ø"t


/ 
rådgiver
(saksbehandler,
telefon22 39 69 00)


kopi: - NSD v/ personvernombudet


sdiorrådgiver








SABHFs meldeskjema for forsknings-, kvalitetsstudier og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrifter




Melding av nye delstudier under prosjektet 


”Trombolyseregisteret”


Saksnr. 12983 SAB


		1 INFORMASJON OM PROSJEKTET



		A. DIVISJON/AVDELING/VIRKSOMHET HVOR DELPROSJEKTET GJENNOMFØRES



		



		B. VITENSKAPELIG ANSVARLIG FOR DELPROSJEKTET



		Navn og stilling: 



		Sted for ansettelse: 




		Telefonnummer: 




		E-postadresse: 






		2 DELPROSJEKTETS NAVN/TITTEL



		



		3 REK-NUMMER



		

		



		4 BESKRIV HVOR OG HVORDAN KODELISTER OPPBEVARES



		



		5 LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ SAB



		 FORMCHECKBOX 
  Elektronisk – 


      På server i SABs nettverk


      Angi navn på server    


 FORMCHECKBOX 
 Elektronisk – 


På frittstående PC eiet av SAB (dvs ingen tilknytning til andre PC-er eller nettverk, interne eller eksterne)


Forklar hvordan PC er sikret


 FORMCHECKBOX 
 Papir – 


Forklar hvordan dette sikres mot uvedkommende


 FORMCHECKBOX 
 Video, tape eller annet opptak   


Beskriv hva og hvordan dette er sikret mot uvedkommende og om personen kan identifiseres


 FORMCHECKBOX 
 Annet, angis i feltet




		



		6 LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS ANNEN VIRKSOMHET – KREVER DATABEHANDLERAVTALE



		 FORMCHECKBOX 
 Elektronisk – 


      På server hos annen virksomhet


      Risikovurdering må fremlegges


      og eier av server må oppgis


 FORMCHECKBOX 
 Elektronisk – 


      På frittstående PC eiet av       


       annen virksomhet


(dvs ingen tilknytning til andre PC-er eller nettverk, interne eller eksterne)


Forklar hvordan PC er sikret og hvem som er eier


 FORMCHECKBOX 
 Annet, angis i feltet




		
























































SAB meldeskjema for delstudier                                            Side 1 av 2

SAB meldeskjema for delstudier                                            Side 2 av 2





dataene, eller endringer i samtykket, skal dette forhåndsmeldes til personvernombudet.
 
Intern saksnr. på studien hos personvernombudet er: 12983 SAB
 
Lykke til med studien!
 
 
 
Vennlig hilsen
Helge Grimnes
Personvernrådgiver
Kompetansesenter for personvern
Ullevål universitetssykehus HF
 
+47 40 21 00 35 (mobil)
+47 22 11 96 44 (fax)
 
www.uus.no/personvern
 
 
IKKE SENSITIVT INNHOLD

http://www.uus.no/personvern




 



Forespørsel om samtykke til å samle persondata i

Tromboseregisteret

Tromboseregisteret er opprettet ved Sykehuset Asker og Bærum for å øke vår kunnskap om

trombose (blodpropp). Økt kunnskap gir oss mulighet til å bedre behandlingen til pasienter

som ffir blodpropp.

I Tromboseregisteret samler vi opplysninger fra pasienter med blodpropp, som hva slags

plager en har, om det er noen i familien som har det, resultater av undersøkelser osv.

Opplysningene samles i et elektronisk register ved Sykehuset Asker og Bærum. Ingen navn

eller personnummer blir lagl inn i dette registeret. Opplysningene registreres kun med et

nummer, og det er kun leger og sykepleiere ved sykehuset som vet at dette nummeret tilhører
deg.

Forskerne som behandler opplysningene har taushetsplikt, og presentasjon av resultater vil
kun foregå i anonymisert form slik at ingen enkeltpersoner kan gienkjennes i noen rapporter.

Medvirkning i registreringen er helt frivillig, og du kan trekke deg på et hvilket som helst

tidspunkl og få allerede innsamlede opplysninger slettet. Du behøver ikke å oppgi noen grunn

for dette. Hvis du ikke ønsker at dine data skal inngå i registeret, får dette ingen konsekvenser

for din behandling ved sykehuset.

Registeret gir mulighet til å finne frem til pasienter som egner seg for deltagelse i nye

forskningsprosjekter. Dette betyr at du senere kan bli kontaktet fra ditt sykehus med spørsmål

om du har lyst til å delta i et forskningsprosjekl.

Registeret er godkjent av Personvernombudet og Regional komit6 for forskningsetikk. Det er

ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge dataene vil bli oppbevart, slik at dette foreløpig er ut
2015 med mulighet for forlengelse.

Overlege Arnljot Tveit ved Tromboseklinikken er ansvarlig for registeret.

Jeg bekrefter å ha lest informasjonen knyttet til Tromboseregisteret, og samtykker i å delta i
registeret. Det innebcerer at det kan innhentes opplysninger fra min journal knyttet til min
utr edning o g b e handl ing for b I odpr opp.

Dato: Underskrift:



 



Pasientnummer:  
  

VTE 5 år  Versjon 5 – 24.11.09 
 

Til deg som er behandlet for blodpropp ved Sykehuset Asker og Bærum 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt. 
Ved Sykehuset Asker og Bærum gjennomføres nå et forskningsprosjekt om blodpropp og 
blodproppbehandling. Alle som i perioden 1.1.2003 til 31.12.2008 ble behandlet for blodpropp i bena 
(dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli) ved Sykehuset Asker og Bærum vil få tilsendt dette 
brevet. 
Det er to hensikter med dette prosjektet: 

1. Forsikre oss om at våre undersøkelser og behandling har vært tilstrekkelig og gitt det 
ønskede resultat. Sykehuset Asker og Bærum opprettet i 2008 såkalte ”Behandlingslinjer” 
for dyp venetrombose og lungeemboli, som skal sikre at pasientene får den beste behandling 
og tilstrekkelig informasjon. Behandlingslinjene innebærer at vi arbeider for kontinuerlig 
forbedring, og at vi skal lære av våre og pasientenes erfaringer. 

2. Skaffe ny kunnskap om blodproppsykdommen. 
 
Tidligere så man at mange pasienter med dyp venetrombose og lungeemboli hadde plager etter at 
behandlingen var avsluttet, men moderne behandling (som du fikk) vil forhåpentlig gjøre at resultatene 
er bedre. Likevel forventer vi at en del vil ha langtidsplager også med moderne behandling, og vi vil 
derfor spørre deg om dette i detalj. I spørreskjemaet vil du også se at vi er interessert i om det er 
kommet ny eller annen sykdom hos deg i ettertid, som eventuelt kunne ha sammenheng med 
blodproppsykdommen, eventuelt om det er oppdaget andre ting som kan ha betydning for din 
blodpropp. 
 
For å få et så fullstendig bilde som mulig av de undersøkelser og den behandling du har fått for din 
blodpropp vil vi gjerne innhente opplysninger fra din journal. All informasjon som samles inn ved 
denne undersøkelsen vil bli samlet i et elektronisk register (Tromboseregisteret) ved Sykehuset Asker 
og Bærum. Opplysningene registreres kun med et nummer, og det er kun leger og sykepleiere ved 
sykehuset som vet at dette nummeret tilhører deg. Forskerne som behandler opplysningene har 
taushetsplikt, og presentasjon av resultater vil kun foregå i anonymisert form slik at ingen 
enkeltpersoner kan gjenkjennes i noen rapporter. Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret 
om deg, til å kreve eventuelle feil rettet opp og til å kreve opplysningene slettet. 
 
Medvirkning i registreringen er helt frivillig, og du kan trekke deg på et hvilket som helst tidspunkt og 
få allerede innsamlede opplysninger slettet. Du behøver ikke å oppgi noen grunn for dette. Hvis du 
ikke ønsker at dine data skal inngå i registeret, får dette ingen konsekvenser for din behandling ved 
sykehuset. Registeret gir også mulighet til å finne frem til pasienter som egner seg for deltagelse i nye 
forskningsprosjekter. Dette betyr at du senere kan bli kontaktet fra ditt sykehus med spørsmål om du 
har lyst til å delta i et forskningsprosjekt. Dataene vil bli oppbevart til 2030. 
Sykehuset Asker og Bærum v/overlege Arnljot Tveit er ansvarlig for registeret. 
 
Hvis du ønsker å delta ber vi deg signere samtykkeerklæringen på baksiden og fylle ut vedlagte 
spørreskjema og returnere begge i den vedlagte ferdig frankerte konvolutten. Du er velkommen til å 
kontakte forskningssykepleier Vigdis B. Semb på telefon 67 81 44 71 hvis det er noe du er usikker på. 
 
For at vi skal få så pålitelige data som mulig, er det viktig at så mange som mulig svarer på 
henvendelsen. For å være sikker på at alle har mottatt skjemaene og fått mulighet til å svare, vil vi 
derfor sende ut et nytt brev etter 6 uker til dem vi ikke har fått svar fra. Deretter vil vi eventuelt ta 
kontakt pr. telefon. 
 
Vennlig hilsen 
 
Arnljot Tveit        Vigdis Bache Semb 
Seksjonsoverlege indremedisinsk forskning    Forskningssykepleier 



Pasientnummer:  
  

VTE 5 år  Versjon 5 – 24.11.09 
 

 
 
SAMTYKKEERKLÆRING: 
 
Jeg samtykker til å delta i Tromboseregisteret.. 
 
 
 
 
        
Dato: Navn med blokkbokstaver Signatur Fødselsdato 
 
 
 
 

Erklæringen signeres og sendes inn sammen med spørreskjemaet i vedlagte konvolutt 
 
 



Pasientnummer:  SPØRRESKJEMA 

 
 
VTE 5 år     Versjon 4 - 24.11.09 

 
 

1) Hvor fikk du påvist blodpropp?  Ben  Arm  Lunge  Vet ikke 
 
2) Har du noen av disse plagene i dag?                                  Nei             Mild         Moderat       Sterk 

 

 Smerte i benet/armen der du hadde blodpropp .....................     
 Smerte i lungeområdet** ........................................................     
 Hevelse i ben/arm der du hadde blodpropp ...........................     
 Hevelse i begge ben...............................................................     
 Tyngdefornemmelse i ben/arm der du hadde blodpropp .......     
 Fargeforandring i huden der du hadde blodpropp..................     
 Varmefølelse i benet/armen der du hadde blodpropp............     
 Krampe i ben/arm der du hadde blodpropp............................     
 Tungpusten**..........................................................................     
 Andre (skriv gjerne hva) .........................................................     
 
** Hvis du har hatt blodpropp i lunge 
 

3) Hvis du har hatt blodpropp i ben/arm; har du brukt kompresjonsstrømpe?   Nei    Ja           Vet ikke 
  Hvis ja; hvor lenge (angi antall måneder): ____ mnd.        Bruker fremdeles  

 
4) Har du fått påvist blodpropp flere ganger?  Nei  Ja   Vet ikke 

 Hvis ja; angi antall ganger: _______ Hvilke(t) år:______________________ 
 
5) Bruker du noen form for blodfortynnende behandling i dag?  Nei  Ja   Vet ikke 

 Hvis ja; angi type __________________________________________ 

 
6) Bruker du noen form for hormonbehandling i dag?  Nei  Ja   Vet ikke 

 Hvis ja; angi type  P-piller  Østrogen 

  Navn på preparat:__________________________ 
 
7) Brukte du noen form for hormonbehandling da du  Nei  Ja   Vet ikke 

 fikk blodpropp?                                Hvis ja; angi type  P-piller  Østrogen 

  Navn på preparat:__________________________ 
 
8) Har du fått påvist andre sykdommer i tiden etter at du fikk   Nei  Ja   Vet ikke 

 påvist blodpropp?                            Hvis ja; hvilke? __________________________________________ 

 
9) Høyde ______ cm          Vekt   ______ kg 
 
10) Røyker du?       Nei           Ja            Røyket tidligere; hvilket år sluttet du?____________ 
 
11) Fikk du tilfredsstillende informasjon da du fikk påvist blodpropp ved Sykehuset Asker og Bærum? 

                    Nei      Ja       Hvis nei; vennligst beskriv på baksiden hva du ville ønsket mer informasjon om. 

 
Hvis du har andre kommentarer kan du skrive dem på baksiden. 
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