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Program 
• Velkommen, presentasjonsrunde og forventningsavklaring
• Livet med kronisk sykdom, ved psykiater Tor Jacob Moe

Pause

• Anatomi og fysiologi 
• Medikamentell behandling
• Kortisolmangel og binyrekrise
• Spørsmål, diskusjon, erfaringsutveksling, idémyldring

Lunsj

• Hvordan sette Solu-cortef – demo og praktisk øvelse
• Innlegg ved brukerrepresentant Karin Pettersen
• Info om ROAS
• Binyrebarksvikt og Covid-19
• Nytt om forskning
• Spørsmål, diskusjon, erfaringsutveksling
• Utfylling evalueringsskjema/tilbakemeldinger/avslutning



Anatomi og fysiologi 



Binyrene 
= hormonproduserende organer

Binyrene

Nyrene

I binyrebarken produseres 
hormoner

• Kortisol

• Aldosteron

• Mannlige kjønnshormoner



Primær binyrebarksvikt
(Addisons sykdom)

Årsaker 
• Autoimmun
• Medfødt genfeil
• Blødning 
• Infeksjon
• Kreftsvulst/metastase i binyre
• Opererasjon av begge binyrer pga Cushing

Konsekvens
Manglende hormonproduksjon i binyrene  

↓Aldosteron 
↓Kortisol 
↓Binyreandrogener /mannlige kjønnshormoner



Gradvis utvikling av 
sviktende binyrebarkfunksjon

Eisenbarth et al, Autoimmune polyendocrine Syndromes, N Engl J Med 2004



Primær binyrebarksvikt 
symptomer og funn

Binyrene

Nyrene

Konsekvenser av ødelagt 
hormonproduksjon

Kortisolmangel
• Slapphet, ↓appetitt, vekttap, magesmerter, 

ledd/muskelsmerter
• Økt hudpigmentering
• Lavt blodsukker 

Aldosteronmangel
• Lavt blodtrykk
• Salthunger, lave saltverdier i blod





CRH  ← Hypothalamus

ACTH  ← Hypofysen

KORTISOL ← Binyrene

Kortisolproduksjon
- samarbeid mellom flere organer 



Hormonakser og feedback-system

(ACTH)

kortisol



Primær binyrebarksvikt 
= sykdom i binyre

Primær 
binyrebarksvikt

Sekundær
binyrebarksvikt

Tertiær 
binyrebarksvikt

Hypothalamus

Hypofyse

Binyre

↓kortisol
↓aldosteron

↓mannlige kjønnshormoner

↓kortisol ↓kortisol



Binyrebarksvikt pga sykdom i hypofyse 
eller hypothalamus

Primær 
binyrebarksvikt

Sekundær
Binyrebarksvikt 
(Sykdom i hypofyse)

Tertiær 
binyrebarksvikt

Hypothalamus

Hypofyse

Binyre

↓kortisol
↓aldosteron

↓mannlige kjønnshormoner

↓kortisol ↓kortisol



Binyrebarksvikt pga sykdom i hypofyse 
eller hypothalamus

Primær 
binyrebarksvikt

Sekundær
binyrebarksvikt

Tertiær 
binyrebarksvikt

Hypothalamus

Hypofyse

Binyre

↓kortisol
↓aldosteron

↓mannlige kjønnshormoner

↓kortisol ↓kortisol

Bruk av 
steroidholdige 
medisiner eller 
opioider



Autoimmun primær binyrebarksvikt
→ økt risiko for andre autoimmune sykdommer 

Bruserud et al, Tidsskr Nor Legeforen 2015



Kongenital adrenal hyperplasi (CAH)

• Medfødt, arvelig tilstand som skyldes svikt i 
enzymer i binyrene. Flere alvorlighetsgrader: 

• Klassisk type – salttapende eller viriliserende
• gir ubehandlet virilisering hos jenter i tillegg til binyrebarksvikt

• Behandles med kortison/prednisolon, og Florinef hvis salttapende

• Ikke-klassisk CAH – ikke behandle hvis 
asymptomatisk 



Medikamentell behandling



Lånt av Øksnes M., PhD-avhandling 2014

Historikk



Tre hjørnesteiner i behandling av 
primær binyrebarksvikt

• Cortison®

• Florinef®

• Bordsalt



Hvor mye kortisol produserer kroppen?

• Kvinne 165 cm: 15,5-20,1 mg pr. døgn

• Mann 180 cm: 18,5-24,0 mg pr. døgn 

• 25 mg Cortison® = 20 mg kortisol

1. Esteban N et al.  JCEM 1991;72:39-45. 
2. Kerrigan JR et al. JCEM 1993;76:1505-1510. 



Fysiologisk døgnvariasjon kortisol

Debono M et al. JCEM 2009;94:1548-1554.



Behandling med kortisolpreparater

• Kortisonacetat (Cortison®) 12,5 -37,5 mg/dag

• Hydrokortison med modifisert frisetting (Plenadren®) 
20 mg x 1 

• Hydrokortison (Cortef®) 15-25 mg/dag



Erstatningsbehandling med Cortison®

• Total døgndose: 15 -37,5 mg 
– Fordelt på to eller tre doser pr. dag 
– Den høyeste dosen bør tas om morgenen 
– siste dose minst 4-6 t før leggetid

• Eksempel 
– 25 mg fordelt på to doser: 

o 12,5 mg (kl. 7)
o 12,5 mg (kl. 14) 

– 25 mg fordelt på tre doser: 
o 12,5 mg (kl. 7)
o 6,25 mg (kl. 12)
o 6,25 mg (kl. 17)   

Bornstein SR et al, JCME. 2016 Feb;101(2):364-89.



Variasjon av kortisolnivå  i blod med 
Cortison® gitt 3x daglig

Debono M, Price JN, Ross RJ. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Apr;23(2):221-32



Plenadren® x 1 daglig 
versus Cortison® gitt x 3 daglig

Johannsson G et al. JCEM 2012;97:473-481



Hva er passe dose kortisolpreparat? 
• Hvordan er det generelle energinivået ditt?

• Svinger energinivået og generell yteevne i løpet av dagen?

• Hvordan er konsentrasjonsevnen din? 

• Tar du en lur i løpet av dagen eller sover du middag? 

• Følger du med på klokka når du kan ta neste dose? 

• Glemmer du ofte å ta en dose? 

• Når på kvelden pleier du å legge deg?

• Sover du godt om natta? 

• Forandring i hudfarge/ pigmentering? 

• Appetitt, vektendring? 



Balanse over- vs. underdosering



Hva med fysisk aktivitet?

• Både fysisk og psykisk stress kan øke kortisonbehovet

• Hva er deres erfaringer?



Interaksjoner kortisol 

Økt behov for kortisol

• Johannesurt

• Epilepsi-medisin 

• Rifampicin (antibiotika) 

Redusert behov for kortisol

• Grapefrukt

• Lakris

https://www.google.se/url?url=https://pixabay.com/no/grapefrukt-rose-sur-frukt-343615/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQwW4wAGoVChMI57uQkqnbxwIVRIosCh3D7gI1&usg=AFQjCNHmOV1y6aNymM1h0tLcupX8kYQbKQ


Behandling med aldosteron-preparat

• Florinef® (=fludrokortison)
• Har sterk aldosteroneffekt

• Lang halveringstid 18-36 timer

• Dosering: 0,05-0,2 mg x 1 daglig

• Dosejustering
• Blodtrykk liggende/stående, salthunger, ødemer

• Elektrolyttforstyrrelser, hormonnivå



Kjernejournal

• Elektronisk tjeneste som samler viktige opplysninger om helsen din
• Både du selv (via helsenorge.no) og helsepersonell har tilgang til og kan 

registrere opplysninger
• Anbefalt å registrere opplysninger om binyrebarksvikt i Kjernejournal!



Influensavaksine

• Folkehelseinstituttet 
anbefaler influensavaksine 
blant annet ved

• Diabetes type 1 og 2

• Kronisk sykdom der influensa 
utgjør en alvorlig helserisiko 

→ Husk å vaksinere deg mot influensa!

Også pneumokokkvaksine hos eldre > 65 år



Kortisolmangel 



Symptomer på kortisolmangel

• Trøtthet
• Svakhet
• Energiløshet
• Muskel-/ ledd-/ skjelettsmerter 
• Redusert appetitt 
• Vektnedgang 
• Kvalme, brekninger  
• Magesmerter 
• Diaré 
• Svimmelhet 



Binyrekrise



Symptom og tegn på binyrekrise 
(Addisonkrise) 

• Uttalt slapphet  

• Magesmerter 

• Kvalme, oppkast

• Hodepine

• Muskelsmerter

• Forvirring, besvimelse

• Lavt blodtrykk 
• Redusert bevissthet 
• Ømhet i buken 
• Elektrolyttforstyrrelser



Hvor vanlig er binyrekrise ved 
primær binyrebarksvikt? 

• Tysk studie fra 2015: 8.3% opplevde binyrekrise per år1

• Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) –
andel personer med binyrekrise siste år: 

• 29 % (legerapportert i 2019)

• 10 % (pasientrapportert i 2019)

• 47 % rammes minst en gang i løpet av sykdomsperioden2

1.Hahner S et al. JCEM 2015;100:407-416.
2.Hahner S et al. EJE 2010;162:115-120.



Utløsende årsaker til binyrekrise

Oppkast, diaré!

Influensa

Andre infeksjoner

Andre

White K & Arlt W EJE 2010;162:115-120

Influensa-lignende sykdom
12 % Kirurgi

6 %

Besvimelse
6 %

Skade
4 %

Sjokk
4 %

Andre årsaker
3 %

Mangelfull
medisinering

2 %

Vet ikkje
1 %

Psykiske 
påkjenninger

1 %

Oppkast
35 %

Diaré
24 %



Regler for doseøkning 1

Doble kortisondosen ved 

– Feber over 38°C 

– Sykdom som krever sengehvile 

– Infeksjon som antibiotikabehandles

– Ved lite kirurgisk inngrep (lokalbedøvning) 

Kontakt lege ved spørsmål eller uteblitt forbedring 



Regler for doseøkning  2 

Intravenøs/ intramuskulær hydrokortison ved

– Alvorlig sykdom, skade

– Brekninger 

– Diaré

Alltid til sykehus! 
Overvåkning, fysiologisk saltvann, økt mengde kortison 



Regler for doseøkning 3 

Intravenøs/ intramuskulær hydrokortison kreves ved 

– Større kirurgi

– Fødsel 

– Medisinske undersøkelser  (endoskopi, angiografi)



Kortisolmangelkort





Spørsmål, diskusjon, 
erfaringsutveksling



Hvordan sette Solu-Cortef?

https://www.youtube.com/watch?v=uxb-0zb06dU



Tid for praktisk øvelse!



ROAS
=Register for organspesifikke autoimmune 

sykdommer



ROAS
• Dannet i 1996 som forskningsregister

• 2012 nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

• Ledes av Eystein S. Husebye

• Registeransvarlige overleger ved hvert 
HF/sykehus

Formål: fremme diagnostikk, behandling og oppfølging av primær binyrebarksvikt 
og relaterte sykdommer inkl. polyendokrine syndromer og hypoparathyreoidisme

Eystein S. Husebye



Diagnosegrupper i ROAS

Status desember 2021

Antall registrerte personer i 
ROAS: 2510 

• 959 primær binyrebarksvikt

https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/endokrinologisk-seksjon/roas
ROAS facebook-gruppe

https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/endokrinologisk-seksjon/roas


Pasientrapporterte data

• Opplysninger som pasienten selv rapporterer om sin 
opplevelse knyttet til helse og sykdom, eller med sin 
tilfredshet med behandling og møte med helsetjensten

• Deles inn i PROMs og PREMs

• PROM = Patient Reported Outcome Measures
– er pasientrapporterte utfallsmål

• PREM = Patient Reported Experience Measures
– er pasientrapportert tilfredshet med helsetetjeneste

Kilde: www.kvalitetregistre.no



Bruk av pasientrapporterte data  i 
ROAS

• PROMs-skjema
• RAND-36 (livskvalitetsskjema)

• AddiQoL (helserelatert livskvalitet for Addisons sykdom)

• Eget PROM-skjema 

• Fra januar 2020: Covid-19 skjema

• Fra 2018 PROMs-skjema sendt årlig elektronisk til 
Addison-pasienter i ROAS via Helse-Norge/Digipost
• Gradvis økende svarprosent, 56 % ved siste utsendelse 

våren 2021



PROMs i ROAS - AddiQoL



ROAS ePROM - spørsmål om: 
• Årskontroll
• Medisinbruk binyrebarksvikt
• Pasientinfo og komplikasjoner
• Binyrekriser
• Øvrig medisinbruk
• Arbeidsforhold
• Overgangsalder





Pasientrapporterte data i ROAS 
– resultater 



Pasientrapporterte data 
- bruk av glukokortikoidtyper

Andel personer med binyrebarksvikt  som bruker de ulike glukokortikoidtyper
(ROAS årsrapport 2021)



Pasientrapporterte data 
- årskontroll i 2021

ROAS årsrapport 2021



Pasientrapporterte data -
tilfredshet digital vs. fysisk årskontroll



Pasientrapporterte data 
– deltakelse i arbeidslivet

ROAS årsrapport 2021



Primær binyrebarksvikt og Covid-19



Binyrebarksvikt og Covid-19

• Personer med binyrebarksvikt er i risikogruppe for 
Covid-19
– Økt risiko for å få infeksjoner generelt, deriblant Covid-19

– Økt risiko for komplikasjoner – binyrekrise utløst av 
infeksjon

– MEN: Per nå ingen bevis for mer alvorlig Covid-19 
sykdomsforløp

• Viktig med god kunnskap om doseøkning ved sykdom, 
Solu-cortef til hjemmebruk og steroidkort

Arlt et al: Endocrinology in the time of Covid- 19: Management of adrenal insufficiency, 
Eur J Endocrinol. 2020 July



Råd ved binyrebarksvikt og mistenkt 
Covid-19

European Society of Endocrinology (ESE)

• Ikke-innlagte personer

– Øke dose til kortisonacetat 25 mg hver 6. time

– Plenadren: endre til kortisonacetat 25 mg hver 6. 
time

– Fortsette uendret med Florinef

– Godt væskeinntak, paracetamol ved feber

– Kontakte lege «..the personal experience of the authors is that 
acute COVID-19 infection is associated with 
significant and peristent acute inflammation and 
often continuous high fever, which in our view 
requires a more evenly spaced glucocorticoid 
cover throughout the day and night».
W. Arlt et al: Clinical practice Guidance: Endocrinology in the 
time of Covid-19: Management of adrenal insufficiency, EJE 
2020



NASJONAL STUDIE VED 
BINYREBARKSVIKT OG COVID-19



Elektonisk innsamling pasientstyrte 
Covid-19 data i ROAS

• Alle ROAS-pasienter med primær 
binyrebarksvikt får elektronisk tilsendt skjema 
«Binyrebarksvikt Covid-19» fra jan. 2021

• Ved svar «ja» på gjennomgått Covid-19-
infeksjon, kommer en rekke tilleggsspørsmål 
opp. 





Nytt innen forskning



Restfunksjonsstudie
ved primær binyrebarksvikt

Bergens Tidende 11.august 2020



Restfunksjon binyrehormoner ved primær 
binyrebarksvikt

• Kortison: 58 av 192, 30.2%   

• Aldosteron: 26 av 192, 13.5%  

• Kombinert: 24 av 192, 12.5%

Sævik et al: J Clin Endocrinol Metab 2020 Jul

binyrene

nyrene



Klinisk betydning?

• Ingen forskjell på

– Frekvens av binyrekriser

– Infeksjoner siste 12 måneder

– Addison-relaterte symptomer

– Fysisk funksjon

– Doser av kortison

– Scoring livskvalitetsskjema (AddiQoL, RAND-36) 

Sævik et al: J Clin Endocrinol Metab 2020 Jul



Oppsummering restfunksjonsstudie

• En gruppe pasienter har restfunksjon selv flere år etter diagnose

• Vanligere hos menn

• Assosiert med kortere sykdomsvarighet

• Kan det utnyttes for å gjenopplive binyren?

Sævik et al: J Clin Endocrinol Metab 2020 Jul



Årsaker til og konsekvenser av 
tidlig overgangsalder 

Klinisk studie ved Seksjon for Hormonsjukdommar, 
Haukeland Universitetssykehus

Prosjektleder PhD-stipendiat Elinor Vogt



Hva er prematur ovariesvikt
/tidlig overgangsalder?

07.09.2022 Universitetet i Bergen Side 81

1. Egg
2. Kjønnshormoner 

Normale eggstokker produserer: Svikt i eggstokkene < 40 år        

1. Infertilitet
2. Overgangsalder

PRIMÆR OVARIAL INSUFFISIENS (POI)                  



Hva er tidlig overgangsalder?

• Overgangsalderen inntreffer hos de fleste kvinner i alderen +/- 50 år

• Når det inntrer før 40 års alder, noen ganger så tidlig som i tenårene, kalles det 
prematur/primær ovariesvikt

• Dette skjer hos om lag 1-2% av alle kvinner, men er vanligere hos kvinner med 
Addison

• Konsekvens

• Barnløshet (infertilitet)

• Redusert østrogenproduksjon øker risiko for bla
benskjørhet og hjerte-karsykdom



Forskning på Addison og tidlig 
overgangsalder

Flere studier, blant annet 

Prematur ovariesvikt (tidlig overgangsalder) hos 
kvinner med Addison’s sykdom i ROAS

• Vi har identifisert kvinner med Addison og autoimmun 
ovariesvikt.
– 10,2 % har prematur ovariesvikt, 1/3 debut før 30 års alder
– Disse har mer autoantistoffer (spesielt mot side-chain-

cleavage-enzyme)
– Lavere bruk av p-piller generelt blant Addison kvinner

Vogt et al, Primary Ovarian Insufficiency in Women with Addisons’s 
Disease, J Clin Endocrinol Metab 2021



ROAS og det svenske 
Addisonregisteret, 
med tilhørende 
biobanker

1223 pasienter vs 4029 kontroller
Helgenomsekvensering for å finne 
sjeldne monogene varianter

N
S
I 
2
9
1
1
1
9

Røyrvik et al: GWAS for autoimmune Addison’s disease identifies multiple risk loci and highlights AIRE in disease 
susceptibility», Nature Communications Febr. 2021

Dypsekvensering av gener hos en stor 
gruppe norske og svenske 
Addisonpasienter sammenliknet med 
kontroller





Gruppe 1: Familier med Addison
26 familier med 2, 3 eller 4 familiemedlemmer 
med Addison

Gruppe 2: Unge Addison (diagnose <14 år)
16 familier

Addison familiestudier

I studien gjøres 
dypsekvensering av 
arvestoffet/gener i 
blodprøve, på jakt etter 
gener som kan gi økt risiko 
for autoimmun sykdom



Tusen takk til

Sophie Bensing, specialistläkare, Docent, Kliniken för Endokrinologi, metabolism 

och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Marianne Øksnes og Elinor Chelsom Vogt, overleger ved Seksjon for 

hormonsjukdommar, Medisinsk klinikk, Haukeland Unversitetssykehus

for lån av slides!



Ved spørsmål kontakt

• Marianne.grytaas@helse-bergen.no

• Eystein.husebye@helse-bergen.no

• Kristian.lovas@helse-bergen.no

• Marianne.oksnes@helse-bergen.no
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