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Takk for invitasjonen





Lærings- og mestringssenteret  (LMS)

• Akromegali-kurs
• Cushing-kurs
• NFPA-kurs
• Kraniofaryngeom-kurs
• Kortisolskole





Pasientforeningen:
Morbus Addison Forening
• Tett samarbeid med foreningen
• Foreningen presenterer seg på kurset
• Informerer om medlemskap
• Likemannsarbeid
• Bok, fem diagnoser



Hva er akromegali? 

• Akromegali er en sjelden sykdom ( ca. 25 nye per år i Norge) 
• Hva er et hypofyseadenom
• Hva gjør veksthormonet
• Symptomer
• Diagnostisering
• Viser MR bilde av et hypofyseadenom og forklarer
• Hypofysefunksjonen, forlapp og baklapp



Utredning av akromegali
MR
Blodprøver, IGF-1

Tester: 
- Glucosebelastning med veksthormonkurve
- Octreotidetest

- Bentetthetsmåling 
- EKG
- Symptomscore
- Invitasjon til studier



Veksthormon 



Symptomscore



Medisiner ved behandling av Akromegali

• Somatostantinanaloger, langtidsvirkende depotmedisin
• Octreotide. Sandostantin Lar, Octreoanne. I.M av helsepersonell
• Lanreotide: Ipstyl, Myrelez. Dypt S.C, kan selvadministreres
• Opplæring i hvordan sette, og evt bivirkninger



Testing av hypofysefunksjonen

• 3 måneders kontroll
• Glucosebelatning m/veksthormonkurve
• Synacthentest
• Solu Cortef
• Kortisonmangelkort



Behandling v/ Dr. Ansgar Heck

• Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
• ERNS, European Reference Networks

• Kirurgisk behandling
• Medikamentell behandling
• Strålebehandling
• Forskning



Behandling 

• Hvorfor behandle? 

• Ubehandlet farlige komplikasjoner av hormonproduksjon eller svulsten

• Sykdommer og symptomer som følge av høyt veksthormon
Noe går ikke tilbake

Hindre ytterlige forverring
Eller tumor

• Livskvalitet
• Helst uten bivirkninger







Oralmedisinske utfordringer ved akromegali
v/ spesialtannlege
• Tannlegen orienterer om spesialistsentret
• Orale og kraniofaciale forhold v/akromegali
• Trygderettigheter
• Hygiene
• Svarer på spørsmål



Mestring
v/rådgiver Helene Haugland på LMS
• Hva skjer når livet ikke blir slik vi hadde tenkt?

Fysiske reaksjoner
• Livssorg – livsglede

Psykiske og følelsesmessige reaksjoner
• Mestring

Hva er det? Verdier
Mestringsstrategier og verktøy



Forventninger og skuffelser



Seksualitet og samliv
v/spesialsykepleier og sexolog Laila Johansen
• Seksualitetens mangfold

• Hva er seksualitet

• Snakker vi om seksualiteten vår?
• Flaut
• Tabu
• Sjenanse

• Hormoner/behandling



Seksualitet og samliv

• Endret kroppsbilde
• Livsmot og behandlingsmotivasjon
• Ta vare på parforholdet
• Fatigue/tretthet
• Seksuelle hjelpemidler
• Medikamenter



Erfaringsutveksling

• Pasienter og pårørende deles inn i grupper på 6-7 personer 

Hjelpespørsmål for samtale: 
• Å leve med akromegali innebærer for meg…
• Av mestringsstrategier som har vært betydningsfulle for meg, tenker 

jeg på…
• Hvis jeg skulle tenke på hva som kunne gjøre hverdagen min bedre 

måtte det være…



Fysisk aktivitet med fysioterapeut

• Fysisk aktive versus fysisk inaktive
• Regelmessig og moderat fysisk aktivitet kan gi en betydelig 

helsegevinst
• Anbefalinger: 30 min aktivitet hver dag
• Bevisstgjøring



Fysisk aktivitet og trening ved akromegali

• Breddeøkning av føtter kan være vanlig
• Carpaltunnelsyndrom samt stive fingre
• Pustepauser (søvnapne), fordøyelsesbesvær, svettetendens og 

tretthet



Fysisk aktivitet

• Styrke og kondisjon
• Viktig for å opprettholde funksjon og god livskvalitet

• Fatigue
• Orke hverdagen 
• Balanse mellom aktivitet og hvile

• Uttøyning og bevegelighetsøvelser
• Avspenningsteknikker



Nevrokirurgi
v/nevrokirurg  
• Når operere?
• Mål for kirurgi

• Syn
• Bilder
• Tekniske hjelpemidler under operasjon                           
• Risiko ved kirurgi
• Postoperativt



Informasjon om rettigheter av sosionom

• Sykepenger og arbeidsavklaringspenger
• Ufør
• Frikort
• Bidragsordning
• NAV
• Tannbehandling
• Ortopediske hjelpemidler                                           



Evaluering og avslutning

• Evalueringsskjema
• Oppsummering



Referanser / Lenker

• Pasientforening: http://addison.no/web/akromegali/
• Barken
• OUS og helsenorge.no :

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali#les-mer-om-akromegali-
informasjon-fra-helsenorge.no
• Litt mere dyptgående: PhD avhandling A. Heck, Introduksjon (s.1-20-22): 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50526/PhD-Heck-
DUO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• Forelesere fra kurset. 

http://addison.no/web/akromegali/
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50526/PhD-Heck-DUO.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Takk for meg






