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Spesialister, grener og kvister

Ribben friskmeldt?



Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale 
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?
Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte 
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister. 
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert 
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.
 

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
 

Kort ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen 
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.
 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss 
på www.bksykehus.no

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B,  5221 Nesttun
www.bksykehus.no

degrafo.no
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Ortopedi - rygg - 
generell kirurgi
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre 
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF. 

Står dine pasienter i offentlig helsekø? 
På BKS har vi svært erfarne kirurger, god kapasitet, trygge og delikate 
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter. 
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun 
vanlig egenandel.

Ventetid
Pasienter som henvises til oss vurderes  og behandles så raskt det lar seg 
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no  finnes til enhver tid oppdaterte 
ventetider.

Spørsmål
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss 
på www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente 
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 4000 inngrep årlig og er et 
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til 
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjons-
stuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er 
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og 
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.



Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus 
Hjerteavdelingen
5021 Bergen

E-post: 
espen.rostrup@me.com

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 913 28 445

Leder: Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder:  Tom Guldhav
guldhav@broadpark.no
Mob: 415 15 626 

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 930 04 871
E.mail: Cecilie.Dahle@cox.no

Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen

Trykk: Scanner Grafisk

Compliance
Blid sykesøster på andre siden av forhenget. ”God morgen, her 
er medisinene dine”
Pasient: Ka  e detta? Eg skal ikkje ha alle dei?
Hun: ”Jo, dette er de faste medisinene dine”
Han : ”Eg teke dei ikkje”
Hun: ”Fastlegen din skriver at..”
Han: ”Eg teke dei ikkje”
Hun: ”Det er jo hjertemedisinen din”
Han: ”Da hjelpe ikkje, eg teke dei ikkje.
Hun: ”Hvorfor tar du ikke medisinene dine da?”
Han: ” Eg verte liksom så løyen” 
Hun: ”Tar du ingen av medisinene”
Han: ”Jau, eg teke denna vetla kvite”
Hun: ”Men du burde ta alle som….”
Han: ” Eg teke BERRE denna vetla kvite.

Sykepleier forlater rommet med alle hans medisiner, bortsett 
fra den vetle kvite. En eller annen fastlege nord i fylket tror at 
pasienten tar medisinene sine.
Jeg ligger på andre siden av forhenget og humrer over denne 
kostelig samtale. Men hvorfor er jeg i denne situasjon? Jo, jeg har 
avsluttet antibiotikakur 5 dager for tidlig, og fått en nokså saftig 
oppblomstring. 
27 år i faget har ikke forhindret meg i å slurve med medisinene, når 
det gjelder meg selv. Jeg har nå hatt 2 opphold inne på Haukeland 
og møtt vennlig personale, god pleie og flinke grundige kolleger. 
Et påfallende trekk er dog alle de joviale kolleger som lener seg 
over sengen og påpeker at jeg gjør det som alle leger gjør: avslut-
ter medisiner for tidlig. Som en kollega sa: ”Jeg tar alltid bare en 
Azitromax”.
Kanskje norske leger har erfaring for at fulle kurer er unødvendig, 

og at erfaringen vår viser at det meste går bra. Vi kan klatte litt 
med medisiner her og der, og så går det som regel bra.  For hvis 
ikke vi klarer å holde kurer helt ut, hvordan kan vi vente at andre 
tar medisinene sine?

Jeg er på vei tilbake fra pasient til legerollen, og trives godt med 
den returen. Og noe lærdom sitter helt sikkert igjen. 

Julen står for døren, og det er stor aktivitet i Legeforeningen, særlig 
i vårt sekretariat i Oslo.  Det er stor enighet i foreningen om våre 
høringssvar i forbindelse med 2 aktuelle lover om Folkehelse og 
Kommunehelsetjeneste. Foreningens lederseminar i november 
viste stor enighet og samhold om de viktigste prinsippene. 
Videre har foreningen arbeidet godt når det gjelder legers videre 
og etterutdanning. Det ser nå ut som om det kun er det endelige 
stempelet på spesialistgodkjenningen som blir overtatt av staten 
fra neste år.  Alt annet går som tidligere, i flere år fremover.
Vi venter alle på den nye turnusordningen. Alle høringer er for 
lengst innkommet og departementet holder kortene tett til 
brystet.  Ila vinteren får vi vite om dette blir nybegynnerstillinger/
turnustjeneste, loddtrekning/søknad osv.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle kolleger god jul og godt 
nyttår. Jeg håper riktig mange av dere har anledning til å ta med 
barna på vår juletrefest i Legenes Hus over nyttår.

Vennlig hilsen 

Gunnar Ramstad
Leder, HLF. 
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Våre nasjonale kostholdsanbefalinger har ikke hatt noen radikale 
endringer på lang tid og den enkle versjonen har vært: Spis min-
dre fett og mer karbohydrater. At det er behov for omfattende 
dokumentasjon før en kan anbefale en viss diett til en hel befolk-
ning er forståelig. Og det er vel også lettere å kommunisere et 
fiendebilde enn en moraliserende pekefinger. Og fienden: FETT, 
særlig METTET FETT.

Med fettet som fiende og med det nevnte offisielle  kostholds-
budskapet, blir befolkningen stadig med overvektig og får stadig 
flere fedme-assosierte sykdommer. Vi er ikke kommet like langt 
som i USA hvor alle produkter må være ”low fat” for å kunne 
nå ut til forbrukeren. Resultatet der er blitt at nesten alt brød i 
dagligvarehandelen nå er ”low fat”, men tilsatt sukker for at det 
skal smake…  Er våre ernæringseksperter på feilt spor,- eller 
følger vi rett og slett ikke deres anbefalinger?

Fiendebildet av fett bygger i stor grad på dogmer og eldre stu-
dier som det i dag er vanskelig å overprøve kvalitativt. En av 
grunnstenene i denne såkalte ”diet-heart-hypothesis” var ”Seven 
Countries Study”. En studie som  fant lineær sammenheng mel-
lom fettinntak og forekomst av hjertesykdom i de syv landene 
som ble undersøkt.,- USA på topp og Japan på bunn. Hadde man 
imidlertid valgt å undersøke alle de 22 landene hvor slik statistikk 

fantes, ville denne sammenhengen ikke lenger vært å finne. Finland 
hadde eksempelvis 22 ganger høyere forekomst av hjertesykdom 
enn Mexico, men det samme inntaket av fett i kosten.

Siden har det vært gjort utallige studier til formidable summer 
uten at noen har klart å levere definitivt bevis på sammenhengen 
mellom inntak av mettet fett og koronar hjertesykdom.  Det mest 
slående (… og kostbare) eksempelet er Women’s Health Initivative 
publisert i JAMA i 2006. 50.000 kvinner deltok i studien. Etter 
åtte år kunne en ikke se noen redusert risiko hjerte- karsykdom 
ved redusert inntak av fett. Nyere studier bekrefter på mange 
måter dette funnet. Senest en metanalyse fra tidligere i år som 
inkluderer studier med nærmere 350.000 personer. Det ble heller 
ikke der funnet noen signifikant sammenheng mellom inntak av 
mettet fett og forekomst av kardiovaskulær sykdom.

Hvis det ikke er fettet, hva da? Transfett er identifisert som en 
risiko for koronar hjertesykdom., men hvilke andre syndere i vårt 
kosthold som vil måtte overta fiendestempelet er ikke klarlagt. 
Sukker? Fruktose? 

Alle er kjent med insulinets virkning. Et hormon som åpner 
transportkanaler for glukose i cellemembranen slik at glukose 
kan passere fra blodet og inn i kroppens celler. Ikke så mange er 

R e d a k t ø r

Ribben friskmeldt?
For et år siden ga jeg et intervju til LVS-info, medlemsbladet for Leger i 
Vitenskapelige stillinger (LVS).  Overskriften var ”Hvor farlig er egentlig julen” 
og tema var blant annet julemat og fett. Jeg antydet vel først og fremst at julen 
først ble helseskadelig hvis man spiste julemat til påske, men på refleks antydet 
jeg også at man burde kutte ned på fett, særlig mettet fett. Etter at jeg som for-
sker har hatt anledning til å fordype meg i deler av ernæringsforskningen er jeg 
imidlertid ikke så sikker lenger. Kanskje dette fettet ikke var så farlig likevel?
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kjent med at insulin også er det mest potente fettregulerende 
hormonet i kroppen vår. Insulin har metabolske effekter som 
fører til økt fettlagring og redusert fettforbrenning og fungerer 
således som et fettsparende hormon.  Stigning i insulin fører med 
andre ord til økt fettlagring og redusert lipolyse. Fett gir som kjent 
ingen nevneverdig stigning i insulin. Mitt tips er at verstingene blant 
ernæringskomponentene finnes i karbohydratenes rekker. 

Mens vi venter på mer forskning og håper på litt mindre 
”hjernevask”-argumentasjon på ernæringsområdet:

God jul og nyt pinnekjøttet eller ribben 
med god samvittighet. Gjerne med litt fett…

Foto: Bård Gudim
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 oppløsning  Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. 
memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann.1  filmdrasjerte  

 Memantinhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, 15 
mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, hjelpestoffer. 
Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek.  Behandling av 
pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.  Behandlingen 
bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers 
demens. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan monitorere 
pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. 

 Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg (40 dråper) 
daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg (10 dråper) 
pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper) daglig. Uke 2: 
10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg (40 dråper) daglig. 
Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (40 dråper) 
daglig.  Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon 
(kreatininclearance 50-80 ml/minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 
30-49 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper). Hvis godt tolerert etter minst 7 
dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg  
(20 dråper)/dag.  Ved mild eller moderat nedsatt leverfunksjon 
(«Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig med dosejustering. Memantin anbefales 
ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. manglende data.  
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.  Forsiktighet utvises 
hos epileptikere som tidligere har hatt episoder med krampeanfall, eller pasienter som er 
predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-antagonister 
som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. 
Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt pH-verdi i urin (f.eks. drastiske kost-
holdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende midler, renal tubulær acidose (RTA) 
eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring 
bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA 
klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig 
galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene  
bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom pleier  
vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan  
memantin ha lett til moderat påvirkning på reaksjonsevnen. Pasienter bør informeres 
om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner. 

 Effekten av barbiturater og nevroleptika kan bli redusert. Samtidig 
administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen eller baklofen, kan 
modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av memantin 
og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. risiko for farmakotoksisk 
psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinin og nikotin 
innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av hydroklortiazid 
eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av økt INR 
ved samtidig warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller INR 
anbefales.   Risiko ved bruk under graviditet 
er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye 
vurdering av nytte/risiko.  Ukjent. Memamtin er lipofilt og utskillelse 
antas å forekomme. Amming frarådes under behandling.  Bivirkningene er 
vanligvis milde til moderat alvorlige.  Gastrointestinale: Forstoppelse. 
Hjerte/kar: Hypertensjon. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Somnolens. 
Øvrige: Hodepine.  Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt, vene-
trombose/tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner. Nevrologiske: Unormal gange. 
Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring. 
Øvrige: Tretthet. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske 
reaksjoner og pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker 
og selvmord. Dette er også rapportert under memantinbehandling. 

  Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med  
tretthet, svakhet og/eller diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller 
ukjent dose har pasientene hatt symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, 
somnolens, svimmelhet, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller  
magetarmbesvær (oppkast og diaré). Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga  
symptomer fra sentralnervesystemet (koma i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon).  
Pasienten ble behandlet symptomatisk og med plasmaferese, og kom seg uten varige  
mén. En pasient som hadde fått 400 mg memantin oralt fikk symptomer fra sentral-
nervesystemet som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, 
stupor og bevisstløshet. Pasienten ble restituert.  Symptomatisk. Se Gift-
informasjonens anbefalinger N06D X01 side d.   Memantin er en  
spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet. 

 Ved nevrodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt 
i glutamaterge nevrotransmittere, særlig ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til 
både symptom- og sykdomsforverrelse. Memantin modulerer virkningen av patologisk økte 
spenningsnivåer av glutamat som kan føre til nevronal dysfunksjon.  Absolutt 
biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax: Etter 3-8 timer. «Steady state»-plasmakonsentrasjoner fra 
70-150 ng/ml (0,5-1 µmol) med store interindividuelle variasjoner.  Ca. 45%.  

 Distribusjonsvolum ca. 10 liter/kg.  Memantin elimineres monoeks-
ponensielt med terminal t½ på 60-100 timer. Total clearance (Cltot): 170 ml/minutt/1,73 m2.  
Renal eliminasjonsrate av memantin ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9.  

 Ca. 80% gjenfinnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. 
Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 dager, mer enn 99% utskilles renalt. 

 Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. 
  50 g (glassflaske) 826,30.  Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 

7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) 591,00.  30 stk. (blister) 516,30. 50 stk.  
(blister) 823,80. 100 stk. (blister) 1612,70.  28 stk. (blister) 932,80. 98 stk. (blister) 3177,30.  

 01.02.2010
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Velkommen til Ryggklinikken!

Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20

Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00

www.ryggklinikken.no

Tore Rygh
Spesialist endokrinologi 

og revmatologi

Jeg tar i mot pasienter til utredning og behandling av
endokrinologiske og revmatologiske problemstillinger.

Driftsavtale med Helse Vest.

Adresse: 
Hamnevegen 48 (Irisgården) - Postboks 198, 5202 Os

Telefon: 56 57 49 13 - e-mail: tore-ry@online.no
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Landsrådsmøtet 2010

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

Noen inntrykk fra Allmennlegeforeningens 
landsrådsmøte på Gardermoen 19. – 20. 
oktober, ispedd et par tips. På møtet del-
tok 1. landsrådsrepresentant fra (nesten) 
alle landets fylker. Som vanlig kunne vi 
utveksle erfaringer, tanker og ideer fra alle 
kanter av landet. Til stede var også Af sitt 
styre, samt noen inviterte gjester.

RAPPORT FRA FYLKENE
En fast post på programmet, der alle representanter legger fram 
de viktigste sakene fra sitt lokalområde.

Generelt har man der en gjennomgang av lønnsforhandlinger 
og arbeidsforhold, og som så ofte før ble det brukt mye tid på 
å diskutere legevakt. Arbeidsforholdene ved landets legevakter 
spriker sterkt, men mange kommuner har etter hvert fått til 
gode Interkommunale ordninger. Saken var på denne tid spesielt 
aktuell pga at det var rapportert et betydelig problem med vold 
og trusler mot leger på legevakt. Større legevaktsentraler, med 
tilstrekkelig personell, vil trygge legenes arbeidsforhold i betyde-
lig grad. Legeforeningen går da også inn for dette som et riktig 
prinsipp, også ut fra rent faglige vurderinger, selvsagt tilpasset 
lokale forhold mht geografi og befolkning. 

Noe tid ble også brukt på å diskutere de pågående lønnsforhand-
lingene rundt omkring i kommunene. Styret etterlyste en bedre 
registrering av resultatet i disse forhandlingene.

TIPS NO 1: Jeg vil be alle kommunale AF-tillitsvalgte om å sende 
resultatene til undertegnede. Jeg vil da rapportere videre til AF 
styre og sekretariat.

SYKMELDINGER
Det skal utarbeides to veiledere, en generell og en spesiell for 
muskel-skjelettplager og psykiske lidelser. Landsrådet diskuterte 
hvordan slike veiledere kan benyttes, og hvordan veilederne kan 
påvirke vår sykmeldingspraksis. Ansvarsfordeling mellom fastleger 
og sykehusleger ble også diskutert.

REKRUTTERING AV NYE FASTLEGER – HVILKE 
RAMMER KAN MAN TILBY DE NYE LEGENE?
Problemet med null-hjemler er fortsatt uavklart. Det finnes ikke 
midler til å betale kostnadene til å starte en nulliste; ingen vil 
betale et ”starthonorar” eller støtte til utgifter. Den nye legen vil 
i de fleste tilfelle gå inn i en eksisterende gruppepraksis. Det ble 

diskutert hvordan slike saker bør styres. Legeforeningen mener 
de ”gamle” legene bør ha betydelig innflytelse på hvem de skal få 
inn, men økonomien må være avklart på forhånd. Men hvor sterke 
føringer bør kommunen legge? Hvor stor frihet skal den nye legen 
med sin null-hjemmel ha mht valg av arbeidssted?

TIPS NO 2: Man bør samle inn erfaringer om hvordan man rekrut-
terer nye leger, samle disse sentralt i Legeforeningen, og dermed 
finne gode retningslinjer for denne viktige prosessen.

PASIENTREISER - Nissy
Elektronisk rekvisisjon fungerer ikke tilfredsstillende. Mulighet 
for åpen rekvisisjon (dvs uten dato) har manglet, men skal være 
på vei. Det har vært mye uklarhet og diskusjon mellom fastleger 
og sykehus om hvem som skal rekvirere. Prosjekt pasientreiser 
har utarbeidet retningslinjer for dette.

TIPS NO 3: Ifølge retningslinjene skal fastlegen kun rekvirere første 
reise til spesialist. Alle senere reiser til kontroller ved poliklinikk/ 
sykehus skal rekvireres fra sykehuset. 

Systemet forutsetter at pasienten selv bestiller sin reise. Legens 
eneste plikt er å attestere at det er medisinsk indikasjon for 
ekstraskyss. Det er fortsatt uklart hvordan legen skal beregne seg 
honorar for denne jobben. Man kan ta takst for den kontakten 
hvor utfylling av reiserekvisisjon finner sted, men det er ingen 
takst for selve utfyllingen av rekvisisjon. Det ble stilt spørsmål om 
dette skjema skal likestilles med andre legeattester, og dermed 
ha fri prissetting.

TIPS NO 4: http://kurs.pasientreiser.no er et nettsted der man 
kan lære mer om Nissy

Dette er altså noen av de sakene vi hadde oppe i oktober, og min 
helt subjektive oppfatning av disse. Til slutt vil jeg ønske dere alle 
en fredfull juletid og et godt nytt år!



2010 – et økonomisk ”gullår”, men hva med faget?

God økonomi til tross så er det ingen økning i antall legehjemler selv 
om behovet er stort på en rekke avdelinger. Det er bekymringsfullt. 
Presset på sykehuslegene er godt dokumentert i arbeidstilsynets 
God Vakt undersøkelse, og det er påvist et stort misforhold mellom 
oppgaver og ressurser. Noen vil kanskje spørre hvordan det kan 
være slik når det aldri har vært flere leger i sykehus. Svaret er enkelt: 
Den medisinske utvikling gir langt flere mulighet til nyttig behandling 
enn før, flere etterspør spesialisthelsetjenester, liggetiden er blitt 
stadig kortere og intensiteten i arbeidet er en helt annen enn før, 
ikke minst for overlegene. I tillegg er en rekke fag blitt mer prose-
dyrepreget, og dette binder opp mange spesialister som tidligere 
kunne konsentrere seg mer om postarbeid og poliklinikk. 

En uheldig følge av effektivisering, økt tempo og ”produksjonspress” 
er svekket supervisjon og veiledning av yngre kolleger, noe som på 
enkelte avdelinger truer kvaliteten på hele spesialistutdanningen. 
Helseministeren har nå instruert sykehusene om planlegge for 
faste stillinger også for LIS, og jeg vil tro at kravene til oss som 
veiledere rettmessig vil skjerpes kraftig når dette skjer og at flere 
leger må inn i systemet.

En fare for sykehus som går økonomisk godt er utvikling av en 
gradvis underfinansiering i forhold til sykehus som strever mer. 
Det er vi bekymret for både innad i vår region, men også vis a vis 
andre regioner. Det er liten tvil om at Vestlandet er nedprioritert 
når det gjelder  for eksempel investeringsmidler, og lånet som er 
gitt til det nye barnesykehuset burde definitivt i stedet vært et 
investeringstilskudd! Det burde også være selvsagt at dyre medi-
siner fullfinansieres samt at utgifter knyttet til intermitterende og 
uforutsigbare økninger i  rentesats og strømpris ikke belastes det 
enkelte sykehus og dermed pasientene.   

Lønnsoppgjøret i år var rimelig godt for legegruppen som helhet 
i Helse Bergen sammenlignet med de fleste andre sykehus. Også 
i dette hovedoppgjøret fikk man til en økning i dr. gradstillegget/
aktiv forskning som gir god uttelling for leger i vitenskapelige stil-
linger og andre med dr. grad. I tillegg fikk vi i sluttfasen prioritert 
en pott til individuelle tillegg som går til erfarne klinikere uten dr. 
grad. og som har sakket akterut lønnsmessig. Dette er en gruppe 
leger av meget stor viktighet i den løpende drift av avdelingene, 
og jeg er glad for at vi får gitt noen et lite håndslag denne gangen. 
Mange har etterlyst det. 

En rekke store og små saker har vært løst lokalt i avdelingene og 
på sykehusnivå også i 2010. En stor sak som fortsatt krever mye 
tid (bokstavelig talt) er innføringen av DIPS. Så langt har det kostet 
Helse Bergen rundt 200 mill. kroner og 100-200 årsverk har vært 
involvert i dette prosjektet. Systemet er til dels så komplisert i bruk 
at en rekke potensielt farlige hendelser har oppstått, og tidsbruken 
på merkantile oppgaver er øket for legegruppen. Det er bemer-
kelsesverdig at et system som burde forenkle det administrative 
arbeidet tvert imot er så komplisert å bruke at tilgjengelig tid på 
direkte pasientarbeid reduseres. Vi er i god dialog internt i sykehuset 
om systemet, og problemene begynner å bli krystallklare for begge 
parter. En hovedutfordring vil imidlertid være å få til forbedringer i 
selve programmet som gjør det mer pasientsikkert og brukervennlig 
for legene.  Det krever endringsvilje hos produsenten av program-
met, og vi vil  følge det tett opp neste år. 

Tilbake til overskriften: Nei, faget har ikke det fokus det burde ha 
og det kan ikke vi som spesialisthelsetjenestens fanebærere leve 
med.  Vi er enig at økonomien skal være på plass, men fagutvik-
lingen, forskning, kompetanseutvikling, veiledning, supervisjon og 
god pasientbehandling skal ha det fremste fokus. Ventetidene må 
bli kortere for en rekke pasientgrupper, og vi må få bedre tid til å 
snakke med/informere den enkelte pasient. 
Det vil være et hovedmål for 2011 å få alle parter i sykehuset med 
på et skikkelig faglig løft!

La meg til slutt takke for godt samarbeid med Ylf, LVS og alle 
Of-tillitsvalgte ute i klinikker og avdelinger. Vi ser hele tiden hvor 
viktig det er at noen tar på seg oppgaven som tillitsvalgt også for 
legene og nytten av den innsats som ytes.

En god jul og et godt nytt år til alle!

2010 har i enda større grad enn 2009 vært et godt økonomisk år for Helse Bergen og i 
skrivende stund ligger det an til et overskudd som er bedre enn de budsjetterte 110 mill. 
kroner. Det er liten tvil om at denne økonomiske handlefriheten gir større velvilje hos 
myndighetene for investeringslån, bl.a. til det nye barne- og ungdomssykehust. I tillegg er 
man godt i gang med flere nye og moderne operasjonsstuer med tilhørende intensiv og 
recoverysenger og ny enhet for dagkirurgi. Det gir muligheter til å behandle flere pasien-
ter og avlaste en hardt presset operasjonsavdeling. En annen fordel i god økonomi ligger i 
stabile tjenesteplaner uten utidig press om reduksjoner i arbeidstid. 

Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no
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RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er en av 
landets største avdelinger i 
dette fagområdet. I 2009 
ble det utført over  400 
ryggoperasjoner.  Vi legger 
stor vekt på kvalitet i dette 
tilbudet.  Og måler 
kvaliteten ved rapportering 
til det nasjonale 
ryggregisteret i Tromsø. 

Helse Vest vektlegger kun 
laveste pris i anbud for 
private sykehus. Prisene 
som oppnås er kritisk lave. 
Ulriksdal Sykehus, Spine 
Center, kan ikke levere den 
nødvendige kvaliteten  i 
ryggtilbudet på dette 
prisnivået.  Fra nå av har vi 
derfor ingen offentlig 
avtale om ryggkiurgi. 

Vi fortsetter med et rent 
privat tilbud i ryggkirurgi. 
Og dekker alle deler av 
ryggkirurgi. Ingen ventetid 
for vurdering.

Kontakt: 
info@spinecenter.no 

tlf 940 00 761    

ULRIKSDAL SYKEHUS

Ulriksdal Sykehus driver privat sykehus i fagområdene ryggkirurgi, 

overvektkirurgi og plastikkirurgi. 

Bariatric Center Bergen 

utfører operasjoner mot overvekt med LGBP teknikk - laparoskopisk 

gastrisk bypass.  Dette er metoden som i dag er anbefalt nasjonal 

standard. Metoden gir lav perioperativ morbiditet, kort liggetid og sikker 

og varig vektreduksjon. 

Vi følger nasjonale retningslinjer med en nedre grense på BMI 35. Det er 

ingen absolutt øvre grense for metoden, men det blir gjort individuell 

vurdering ved BMI over 55. 

Overvektbehandlingen er tverrfaglig med lang tids oppfølging etter 

inngrepet. Tilbudet holder en høy faglig kvalitet. 

Vil du vite mer? Kontakt koordinator Siren på tlf 940 00 760 

info@bariatriccenter.no 

VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

Spine center  og Bariatric Center er etablert i Norden og på kontinentet.  Sentrene har 

organisatorisk og faglig samarbeid. 

Vi tilbyr behandling med internasjonale referanser og driver systematisk kvalitetskontroll og 

metodeutvikling. Vårt felles motto:

kvalitet gjennom spesialisering

www.bariatriccenter.no tlf 55 20 90 80  fax 55 20 90 81  info@bariatriccenter.no  adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen

Fristbrudd:

Ulriksdal Sykehus har avtale med HELFO om behandling av 

fristbrudd i fagområdene ryggkirurgi, overvektkirurgi og 

plastikkirurgi. Dersom du har pasienter på offentlig venteliste 

som har oversittet ventidsfrist for vurdering eller operasjon, kan 

du kontakte:

 pasientformidling@helfo.no 

tlf 815 33 533

Robin Gaupset og Hallvard Græslie har lang erfaring i 

kirurgisk behandling av sykelig overvekt. 

10



Ventelister og dialog

Endringer er ikke lett å få til, men i motsetning til vær og vind 
hjelper det i alle fall ikke om man ikke gjør noe! PSL får veldig 
gode tilbakemeldinger fra flere hold om vår effektivitet og nærhet 
til pasienter. Likevel er det veldig vanskelig her Vest å få oppret-
tet nye hjemler. Det har selvsagt med penger og prioriteringer 
å gjøre, men hva er årsaken til at sykehusene gjennom de siste 
årene har fått tilført nye ressurser, mens antallet avtalespesialister 
står omtrent på stedet hvil? Jeg får stadig meldinger om lange 
ventelister fra flere spesialiteter, så behovet er der, ingen tvil om 
det! Så hva gjør vi?

Dialog må være svaret her som så mange andre steder. Vi må åpne 
for samarbeid og meningsutveksling mellom primærhelsetjenesten, 
sykehusene og oss avtalespesialister. Tiden da man holdt kortene 
tett inntil brystet for å kunne ”jobbe i fred” er definitivt forbi. Vi 
har blitt påført mange pålegg og kontroll tiltak de senere år. Det 
tar mye tid, og har en tendens til paranoia bruker en unødig mye 
tid på protester som ikke medfører annet enn å slite seg ut til 
ingen nytte. Det positive er at vi integreres som viktige aktører 
for et godt helsevesen, og vi har fortsatt en betydelig frihet som 
ikke minst våre pasienter drar nytte av. Ved å åpne for dialog med 
sykehusene vil flere kunne se dette. Dette er en oppfordring til 
de ulike spesialiteter; ta kontakt med sykehusene for samarbeid. 
Innen gynekologi har vi her i Bergen hatt jevnlige møter gjennom 
flere år, og vi har f eks. samarbeidet om ulike pasientgrupper, og 
vi har forsøkt sette opp ferielister slike at ikke alle har ferie på 
samme tid. Det siste har vi ingen plikt til, men det burde ikke 
være noen hindring!

I vår dialog med sykehusene burde vi også kunne få mulighet til 
vikarer ved sykdom og permisjoner som Rammeavtalen gir oss 
muligheten til. Rettigheter er en forutsetning, men det å kunne få 
en vikar er en forutsetning både for å kunne ta ut permisjon, og 
for å kunne beholde driftstilskuddet ved sykdom.  Når det gjelder 
sykdom har vi unike rettigheter i forhold til SOP, men det er jo for 
alle parter ønskelig at driften holdes ved like. Dette har vært et 
tema i styret i PSL  siste året, og det har vært diskutert muligheten 
for både samarbeid med sykehusene og med hverandre. Senior 
junior ordning er vel etablert, og man kan ev tenke seg at mens 
junior overtar gradvis mer, kan senior delta i en slags pool av vikarer 
som steppe inn der noen ev har et behov. Noe å tenke på?

Kanskje noe å ta med seg inn i adventstiden? Mens ”vi venter”… 
Det kan være nyttig noen ganger å gi seg tid til å tenke en tanke 
helt ut, være til stede for seg selv og for andre- Det siste mener 
jeg er en forutsetning for det første! Kan hende er det også noe 
spennende nytt der fremme når en er i ferd med å avslutte kar-
rieren. Poliklinikk kan vi, og det å reise rundt å se hvordan andre 
jobber kan være ganske spennende! Hvis man har lyst! Tid har vi 
alle, hvis vi vil, og er villig til å prioritere. Uansett har ikke døgnet 
mer eller mindre enn 24 timer for noen av oss!

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Så er det virkelig snart jul igjen. November kulda slår rekorder her i sør så vi har kanskje 
en ny hard vinter i sikte. Det var flott å stå på ski i fjor vinter, men det hadde vært kjekt 
med litt varme før den kommer på ny!

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com
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•	 Tendenser	på	sykehuset	til	å	betrakte	de	kombinerte	stillinger	
som hele sykehusstillinger. Ofte press til å stille opp i klinisk 
sammenheng på møter, til kliniske oppgaver ved manglende 
kapasitet etc.. Mangelfull forståelse for de kombinerte stillingers 
særegne arbeidssituasjon med to tunge arbeidsgivere. Eksempel 
fra sykehusavdeling hvor universitetsuker på arbeidsplanen 
har blitt benevnt som ”friuker”. Som heltids sykehusansatt vil 
krysspresset og eventuell tvil om hvor loyaliteten skal ligge 
opphøre.

•	 Med	hele	fakultetet	inne	i	helseforetaket	vil	universitetssyke-
huset få en helt annen formalisert forpliktelse og formalisert 
ansvar til å løse problemer innen forskning og undervisning. 
Sammenslåtte ressurser og kun en ledelse vil trolig gi et mer 
effektivt utbytte.

•	 De	svært	lave	legelønningene	på	universitetet	er	et	kapittel	for	
seg. Legeforskerne bør ha utsikt til gode avlønninger i foretaket, 
slik tilfelle også er i Nederland hvor sykehusene har overtatt 
universitetsfunksjonen med utdannelse av leger og medisinsk 
forskning.

•	 Overleger	og	underordnede	 leger	på	en	universitetsklinikk	
burde i utgangspunktet være forpliktet til å undervise medisin-
ske studenter. I dag har man inntrykk av at dette er et frivillig 
anliggende. Med fakultetet innlemmet i foretaket vil dette være 
en forpliktelse på universitetssykehusene.

•	 Helseforetakene	er	i	dag	en	svært	tung	aktør	når	det	gjelder	
forskning, og tilføres nå mere midler til forskning fra det offent-
lige enn tilfelle er for de medisinske fakultetene. Vel nok tilfaller 
en god del av foretakets forskningsmidler universitetsforskerne, 
men 100 % tilhørighet i helseforetaket vil trolig øke mulighetene 
for etablerning av tunge forskningsmiljøer, og rasjonaliserings-
gevinster må kunne forventes m.h.t. utstyr.

 Med full tilhørighet i foretaket vil det trolig være lettere å 
anskaffe dyrt utstyr og å dra med seg dagens sykehusleger inn 
i forskningen. 

•	 I	og	med	at	den	nåværende	universitetsfunksjon	og	den	kliniske	
virksomheten kommer inn under en og samme administrasjon 
ser en også for seg administrative rasjonaliseringsgevinster.  
Tidrøvende møtevirksomhet i to leire vil opphøre. Mer ube-
sværet disposisjon av lokaler, og likeledes opphør av den evige 
diskusjon om hva som er sykehusareal og hva som er univer-
sitetsareal.

•	 Rasjonalisering	når	det	gjelder	 lønnsforhandlinger.	Her	har	
sykehuset en mindre tidrøvende form, og legeforskerne slipper 
å forhandle på to arenaer. Fortjenestefull forskningsinnsats vil 
også her kunne honoreres ekstra. 

•	 En	sammenslåing	vil	trolig	gi	større	muligheter	for	Legeforeningens	
forslag om ”dobbeltløp”i spesialistutdannelsen hvor forskning og 
klinisk utdannelse går ”hånd i hånd” og ender opp med medisinsk 
spesialitet og dr. grad omtrent samtidig. På sikt vil dette styrke 
både forskning, klinisk medisin og oss som pasienter.

•	 Større	spesifikk	innsikt	i	helseforetaket	for	samkjøring	av	fors-
kning og klinisk medisin enn det en kan forvente i universitetets 
sentraladministrasjon som forholder seg til en lang rekke andre 
viktige kunnskapsfelt for samfunnet.

•	 Godkjenning	av	professorkompetanse	bør	fortsatt	være	en	uni-
versitetsoppgave. Universitetet bør også fortsatt være ”sermo-
nimaster” for forsvar og godkjenning av medisinske dr. grader.

En inngrodd respekt for de tradisjoner universitetene står for har 
gjort at man har tvilt seg frem til sitt nåværende standpunkt. 
Svaret mitt blir: Nei, de medisinske fakulteter bør overføres til 
helseforetakene.
Bergen kunne ta mål av seg å være et plogskjær i Norden i så 
henseende. Denne byen har fostret mye kløkt når det gjelder 
nyorganisering. Overførsel av medisinstudiet fra UiB til Helse Vest 
eller Helse Bergen er en risikoløs og liten sak sammenlignet med 
innlemmelse av det Hanseatiske kontor i det Norske kontor i 1754, 
og det å bringe statsmakten på rene norske hender i 1905.

Litteratur: Se LVS-info nr. 1 og 3 fra 2010. Innlegg fra profes-
sorene Houge, Spurkland, Gulsvik og 
stipendiat Sanaker.

LVS ønsker Legeforeningens med-
lemmer en fin adventstid og jule-
høytid.

Hjemmehavn til medisinske fakulteter
Viser til innlegget mitt i forrige PARAPLYEN med spørsmålsstillingen ”Er de medisinske 
fakulteter best tjent med å være en del av universitetene”? 
Innlegget røpet nok hvor jeg ville hen, men det var ikke tilstrekkelig plass for argu-
menter. Nedenfor har jeg ført opp punkter som har vært tungtveiende for mitt svar på 
spørsmålet. Argumentasjonen for helseforetakene er ikke uttømmende, og selvfølgelig 
finnes det også argumenter for å beholde medisinstudiet ved universitetet.

kathe.aase@sensewave.noE inar Svendsen 
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

einar.svendsen@gades.uib.no
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Slik grunnutdanninga for norske legar er i dag, tek den lite omsyn 
til kva utfordringar norske legar kjem til å møte dei neste åra. 
Grunnutdanninga ved dei fleste medisinske fakultet har gjen-
nomgått svært små endringar dei siste åra, og endringane i nord-
menns helsesituasjonen blir ikkje reflektera i grunnutdanninga til 
norske helsefagsstudentar. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen er 
mest oppteken av å auke prisane på dei varene som i størst grad 
er med på å skape desse livsstilssjukdommane. Men ingen har 
enda retta fokus på korleis ein skal auke kapasiteten på vegleiing 
til nordmenn som treng hjelp for å gå ned i vekt, vegleiing for å 
endre livsstil – vegleiing for å få betre helse. Systemet som det 
føreligg i dag er ikkje med på å fremje nordmenns helse. Systemet 
behandlar pasientane symptomatisk, med svært lite fokus på å 
endre mentaliteten hos den gjennomsnittlege nordmann til å ta 
større ansvar for eiga helse og dermed eiga liv. 

Helsefagsstudentar, med fokus på legar, er nordmenns framtidige 
ressursar, og det er desse som kjem til å få ansvaret for behandling 
av den store bølgja av livsstilssjukdommar som kjem til å møte 
oss dei neste tiåra. Ein kan spørje seg sjølv om dei har kunnskap 
nok til å møte desse pasientane? Har dei blitt lært til å sjå kvar 
pasient som eit unikt tilfelle og som krev ulike behandlingstiltak? 
Slik situasjonen er i dag, har dei ikkje høg nok kompetanse til å 
gje råd om trening, kosthald og korleis pasientar på best mogleg 
måte kan gjennomgå ei varig livsstilsendring.

I det fyrste halvåret av 2010 utbetalte Norsk Pasientskadeerstatning 
ut 440 millionar kroner som følgje av feil som skjer i norsk helse-
vesen. For at ein skal kunne unngå desse enorme utbetalingane, 
må det norske samfunn med helseministeren i front, ta ansvar for 
korleis ein kan omforme helsevesenet til eit system som fokuserar 
på kvalitetsforbetring og pasientsikkerleik. Det må bli fokusera i 
større grad på korleis Helse- Noreg skal bestå av system som gjer 
feil vanskelegare å gjere, samt lettare å oppdage.  

Til større innblikk ein får av norsk helsevesen, til meir innser ein 
at alt heng saman. Dei ulike delane påverkar kvarandre og viss ein 
ikkje innser dette vil ein aldri få eit meir effektivt helsevesen. Når 

pasientar klagar på kommunikasjon eller når professorar hevdar 
legestanden er blitt meir kyniske, så kan ein velje å tenkje at dette 
er tilfeldig. Ein kan, som dei fleste medisinske fakultet i Noreg, 
velje å fortsette i same tralten som før. Denne haldninga er også 
det som kjem til å rasere norsk helsevesen i den påtroppande 
prioriteringsdebatten. 

Den norske legestand, samt medisinstudentane, bør krevje høgre 
kompetanse på det helsepersonellet ein investerar skattebeta-
linga si i. Dette gjennom å i fyrste omgang styrke kvaliteten på 
grunnutdanninga som blir tilbode. Ein kan fortsette å behandle 
sjukdommane ein møter, men også arbeide for 
å endre mentaliteten nordmenn har om til 
dømes livsstil og forholdet til eiga helse. 
På den måten kan kvalitet, effektivitet og 
pasientsikkerleik gjere norsk helsevesen 
til verdas beste. 

God Jol!

Norsk helsevesen 
– kampen mot krona og kilogrammet
Er fedme ein sjukdom eller skuldast det berre latskap? Debatten har sett fokus på funda-
mentale aspekt ved velferdsstaten Noreg. Korleis skal helsesystemet vårt endre seg i takt 
med helsa til landets innbyggjarar? I følgje OECD er 10 % av Noregs befolkning overvek-
tige. I 2008 nytta 140 000 nordmenn medisin mot diabetes. Samstundes, kan ein sjå store 
mørketal. Norske tiåringar vert stadig tyngre og dette ser ikkje ut til å snu. Norsk helse-
vesen er på veg mot ei stor utfordring, kapasitetsmessig, samt økonomisk.

kathe.aase@sensewave.noBjørg Bakke 
Nasjonalt styre Nmf

bjorg.bakke@student.uib.no
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Nye helselover for kommunene
Regjeringen la 18. oktober ut forslag til nye helselover og sosiallover for kommunene. Videre er 
det lagt forslag til ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Det knyttet seg stor spenning til deler av 
lovforslaget, bl.a. hvorvidt kommunenes krav til å ha ansatt kommunelege ville bli videreført. 

Det er presentert tre virkemidler i samhandlingsrefor-
men:
– Forslag til ny folkehelselov.
– Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
– Grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan.

Ny lovstruktur og nasjonal helseplan
Lovforslaget innebærer at kommunehelsetjenesteloven (fra 1982) 
og sosialtjenesteloven opphører fra 1. januar 2012. I tillegg vil det 
komme en ny Folkehelselov. Det åpnes bl.a. for sterkere forskrifts-
styring innen flere områder i helsesektoren. Lovforslagene kan neppe 
kalles en lovreform. Noen sentrale endringer er det, men hovedtrek-
kene i kommunenes helsetjenester ligger fast. Departementet har som 
ambisjon å få lovene vedtatt i Stortinget før påske 2011. Parallelt med 
lovarbeidet er det lansert ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Planen 
peker på sentrale satsingsområder, og er åpen for nettbasert høring 
der alle, også privatpersoner, kan bidra med offentlige høringsuttalelser. 
Planen er bygget opp rundt temaer, og er lett tilgjengelig på https://
fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no.  Både planen og lovutkastene 
har høringsfrist 18.01.2011.

Hensikten med nytt lovverk
– Operasjonalisering av samhandlingsreformen (St.mld. 47).
– Hjemle nødvendige endringer som trengs for å nå nasjonale mål.
– Hjemle nødvendige forskriftsendringer.
– Sikre bedre samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenes-

tene.
– Sterkere styring med kommunene, i tillegg til styringen gjennom 

statsbudsjettene.
 
Viktige elementer i ny helse- og omsorgslov
– Her hjemles individrettede helsetjenester, som for eksempel fastle-

geordningen m.v.
– Pålegg om samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforeta-

kene.
– Kommunene får et klarere ansvar for organisering av helsetjenesten 

og kvaliteten av denne. Det er bl.a. lagt opp til sterkere kommunal 
styring med allmennlegetjenesten, dvs. mer forskriftsstyring og mindre 
tariff- /avtalebasert. 

– Økt innsats på forebyggende tjenester og tidlig intervensjon.
– Tiltak mot ”unødvendige” innleggelser i sykehus, bl.a. gjennom en 

kommunal plikt til å ta imot ØH-pasienter i sykehjem.
– Etablere pasientkoordinator i kommunen.
– De ulike profesjonskravene utgår. Det blir ikke lenger lovkrav å ha 

spesielle yrkesgrupper tilknyttet kommunen, men det blir ilagt 
funksjonskrav.

– Kommunen og helseforetakene skal samarbeide om lokalmedisinske 
sentra.

Viktige elementer i ny folkehelselov
– I denne loven hjemles grupperettet virksomhet, som de samfunnsme-

disinske tjenestene. Hovedtrekkene i den gamle kommunehelsetje-
nestelovens kapittel 4a, for eksempel miljøretta helsevern, overføres 
til folkehelseloven. 

– Folkehelse blir et ansvar for kommunen som sådan (ikke som i dag 

kommunehelsetjenesten og kommunelegen). 
– Kommunen skal fastsette mål, strategier og tiltak innen folkehelsear-

beidet. Dette arbeidet skal forankres i plansystemet etter plan- og 
bygningsloven! Helsehensyn skal inn på et tidlig tidspunkt i planar-
beidet; ”Helse i alt”!

– Kommunen får et klarere ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden 
i befolkningen.

– Kommunene forventes å kunne bearbeide statistikk m.v. og lage 
lokale folkehelseplaner.

– Kommunene får fortsatt et lovfestet krav om å ha ansatt kommu-
nelege.

– Kommunen skal fremme trivsel, psykisk og fysisk helse, og medvirke 
til at helsemessige hensyn ivaretas av andre myndigheter.

– Folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Finansielle virkemidler
– Mye er fortsatt uklart når det gjelder finansieringen. Noen elementer 

som drøftes:
– Som engangsgrep planlegges å flytte et beløp tilsvarende 3000-5000 

kr/døgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene til kommu-
nebudsjettene, mot at kommunene betaler full pris for de som blir 
liggende etter utskrivningsklar dato. 

– Mulig kommunal medfinansiering for personer over 80 år, eller for 
visse diagnosegrupper. 

– Spleiselag mellom kommuner og helseforetak på etablering av lokal-
medisinske sentre?

– Redusere andelen innsatsstyrt finansiering (ISF) av sykehusenes 
inntekter fra 40 til 30%?

Endringer i fastlegeordningen?
Det er lagt opp til at fastlegene må følge en kvalitetsforskrift, som 
bl.a. innebærer en rapporteringsplikt på faglige mål. Fastlegene skal 
også styringsmessig knyttes sterkere til kommunen gjennom kom-
muneoverlegene. 
Et særdeles merkverdig forslag er tanken om å øke per capita-tilskuddet 
på bekostning av normaltariffen. Alle som jobber i primærhelsetjenesten, 
og kjenner dynamikken i finansieringsmodellen, forstår at dette vil svekke 
tilbudet til kronikere og de med størst behov for oppfølgning. Å ødelegge 
fastlegeordningen kan vel neppe være intensjonen fra lovgiver?

Det ligger fortsatt mye godt høringsar-
beid foran oss! 

Alle lesere av Paraplyen ønskes en god 
jul og et godt 2011!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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At det er disse spesialistene som bruker lengst tid er kanskje ikke 
så rart, da dette er de lengste formaliserte spesialiseringsløpene 
og man må ha komplette prosedyrelister i både hoved- og gren-
spesialitet. Det viktigste av de nye tiltakene som er vedtatt er at 
grenutdannelsen nå kan telle 2.5 år for hovedspesialiteten, mot 2 
år tidligere. Derved er tjenestetiden for oppnådd grenspesialitet 
redusert fra 7 til 6.5 år. I utgangspunktet en fornuftig endring, om 
man ser bort fra hva man har kuttet ned på. Det er nemlig side-
utdannelsen som er kuttet fra ett til ett halvt år tellende tjeneste. 
For svært mange er dette forskning og PhD teller altså nå kun som 
et halvt år av spesialiseringen. Etter min mening er dette et helt feil 
virkemiddel for å nå et mål som mange er enige om. Ut fra endringer 
i sykehusstruktur og arbeidsoppgaver jobber stadig fler leger mer 
spesialisert, og forskningskompetanse blir ansett som obligatorisk 
på mange avdelinger. For svært mange utdanningskandidater vil 
således det å kutte ned på den tiden forskning er tellende, ikke 
kutte ned på tiden til oppnådd spesialitet, men altså representere 
status quo. Mer alvorlig er signalet det nye reglementet sender ut 
om viktigheten av – og satsningen på - forskning.

Er målet at norske leger raskere skal bli spesialister, tror jeg det 
er helt andre virkemidler man ta i bruk. Spesialiseringen i dag har 
mange flaskehalser og mange venter i lang tid på å utføre tjeneste 
som er obligatorisk. Om målet er at vi raskere skal bli spesialister, er 
det etter min mening et mye mer effektivt tiltak å strømlinjeforme 
utdanningsforløpene i større grad enn i dag. I motsetning til mange 
av skeptikerne, tror jeg at omlegging til faste stillinger for LIS kan 
bidra i så måte. Slik det er i dag, med blant annet utstrakt bruk av 
korte vikariater, er det vært vanskelig å planlegge utdannelsen for 
flere år frem i tid. Faste stillinger kan gi oss nye verktøy. Gruppe 
I-tjenesten kan for eksempel integreres inn i hele utdanningsforlø-
pet for leger med stilling på mindre sykehus. Kanskje kan kortere 
bolker på store avdelinger, med mer fokuserte læringsmål, ikke 
bare effektivisere tidsbruken, men også øke læringsutbyttet. Når 
man kommer for gruppe I-tjeneste i dag, er det mange som føler 

det er et steg tilbake. Mye av tjenestetiden går med til akuttmottak 
og generelle pasienter, mens det blir lite tid igjen til det man ikke 
kan lære andre steder enn på de største sykehusene. 

Også for de av oss som tar hele vår spesialisering på et stort syke-
hus, tror jeg faste stillinger kan bidra til å effektivisere forløpet. Min 
mening er at vi må utnytte denne omleggingen av stillingsstrukturen 
for leger i spesialisering til å få struktur inn i spesialiseringen. Den 
norske spesialistutdanningen er i stor grad lagt opp for å sikre 
generell vaktkompetanse på små og mellomstore sykehus, og i 
mindre grad egnet til å utdanne superspesialister i de ulike grener 
og kvister. Litt flåsete kan vi vel si at vi har en generalistutdannelse 
snarere enn en spesialistutdannelse… Overgang til faste stillinger 
vil neppe endre hovedlinjene i det norske systemet, men jeg synes 
vi må benytte anledningen til å starte en diskusjon om hvordan 
vi kan forbedre den!

All skrivingen om grener og kvister minner meg jo også på at det 
snart er jul… Årets julebord er allerede gjennomført, og tradisjo-
nen tro har vi startet øvelsene i vårt lille legejulekor på Haukeland. 
I lesende stund er nok de fleste andre også godt i gang med sine 
førjulstradisjoner, så da gjenstår det bare for meg å ønske alle en 
riktig god jul og et godt nytt år!

Spesialister, grener og kvister
Nylig kom det nye regler for spesialistutdannelsene i kirurgi og medisin. Bakgrunnen for 
dette er blant annet at norske leger i gjennomsnitt er over 40 år ved oppnådd spesialitet. 
Særlig grenspesialister i indremedisinske og kirurgiske fag er godt voksne innen papirene 
fra spesialistkomiteen kommer i posten.

Eiv ind Solheim, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

eivn@helse-bergen.no



Velkommen til 
Juletrefest 

Store og små er velkommen i Legenes Hus, 
Sophienlund i Kalfarveien

Søndag 9. januar 2010 kl. 15 - 17

Enkel bevertning til voksne og barn.
Tryllekunstner underholder 

og vi går rundt juletreet
…og kanskje kommer nissen?

Ingen påmelding eller betaling.

Hilsen Hordaland Legeforening
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Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale 
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?
Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte 
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister. 
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert 
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.
 

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
 

Kort ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen 
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.
 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss 
på www.bksykehus.no

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B,  5221 Nesttun
www.bksykehus.no

degrafo.no

BKS annonse #1 Paraplyen  16-08-06  14:57  Side 1

Ortopedi - rygg - 
generell kirurgi
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre 
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF. 

Står dine pasienter i offentlig helsekø? 
På BKS har vi svært erfarne kirurger, god kapasitet, trygge og delikate 
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter. 
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun 
vanlig egenandel.

Ventetid
Pasienter som henvises til oss vurderes  og behandles så raskt det lar seg 
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no  finnes til enhver tid oppdaterte 
ventetider.

Spørsmål
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss 
på www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente 
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 4000 inngrep årlig og er et 
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til 
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjons-
stuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er 
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og 
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.
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Øystein Melbø Christiansen, 
Psykiatrisk Klinikk, 

6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    

Fax: 57 83 94 95    
Mobil: 90 20 46 00

Geir Kittang, 
Sunnfjord Medisinske Senter

Tlf.kontor: 57 75 80 00  
Privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Lege-for Lege I SogN og f JorDANe

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Fjellien 3, 5019 Bergen 
Tlf privat: 55 96 44 15 
tlf kontor: 56 15 74 00

Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 

5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77

Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 

Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter, 

5260 INDRE ARNA, 
Tlf. kontor: 55 39 55 62

Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ, 

Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi, 

Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Moldbakken 13
5042 Bergen

Tlf privat: 55 93 36 39
Kir. avd., urologisk seksjon, 
HAUKELAND SYKEHUS, 

5021 Bergen 
Tlf. : 55 97 50 99 eller 

Tlf.: 55 97 29 07

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene er neste lov 
der høringsrunden nylig er avsluttet.  Dokumentet viser tyde-
lig at styring ved lov skal være løsningen,  dette er lite kreativt.  
Fastlegene skal pålegges ansvar og oppgaver som er vidtrekkende.  
Slik loven er formulert virker det som legene i utstrakt grad skal 
pålegges oppsøkende virksomhet ovenfor risikogruppene.  En kan 
få et inntrykk av at individet ikke lenger skal ha ansvar for egen 
helse.   Rapportering innføres på flere områder, og om kvaliteten 
ikke er god nok skal legen økonomisk straffes.  Mulighetene til å 
bruke belønning for å oppnå endring virker å være oversett.  Viktige 
suksessfaktorer i fastlegereformen skal utfordres.  De uregjerlige 
legene må styres og tvinges til å drive god medisin.  

Hvorfor bruker ikke staten sin rett til å styre viktige områder 
i forhold til folkehelsen i større grad.  Differensiere eller fjerne 
moms på sunne matvarer.  Nordmenn er særdeles opptatt av 
billig mat.  Hvorfor kan ikke staten rette styringsviljen mot å gi 
nordmenn billig og sunn mat.  Matvareindustrien kan overfylle 
butikkene med usunne produkter av dårlig kvalitet, dette tar ikke 
myndighetene tak i.  Hva med skattefradrag for medlemsavgifter 
i treningssentra og idrettslag.  Det mangler ikke på muligheter 
om viljen er tilstede.

På nyåret kommer nasjonal helseplan, forhåpentligvis blir dette et 
tydelig dokument som tar opp i seg mulighetene til å oppnå endring. 
Med rette virkemidler vil sjansen  for suksess være større. 

Å tro på julenissen innebærer troen på at det å gjøre rett gir 
et gode, det å ikke gjøre rett  gir ingen goder.  Julenissen styrer 
gjennom positive incentiver. De snille barna får gaver.  Trussel om 
straff eller premiering i form av fravær av straff ville neppe hatt 
samme motiverende effekt.

Legg til rette for at individene får mulighet til å ta de gode valgene.  
Når de gode valgene i tillegg premieres vil valget oftere bli rett.  
Sørg også for at legene motiveres til godt arbeid gjennom positive 
incentiver, og ikke gjennom trussel om straff.  

Skal vi fortsette å tro på julenissen må det også i fremtiden ligge 
gaver i sekken,  ikke pisk.

Ha en god jul og et godt nytt år.

NB! Siden SFLF har meldeplikt til julenissen må de av delta-
gerne på årsmøtet som ikke har betalt egenandel på kr 800 til 
3785.09.51978 snarest gjøre dette.

Tom Guldhav 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

Om folkehelse, statlig styring og 
troen på julenissen
Er det noen snille barn her?

Den nye folkehelsesloven som nylig har vært på høring definerer kommunen 
som ansvarlig for forebyggende medisinsk arbeid.  Selvfølgelig skal det være slik.  
Kommunehelsetjenesten kan ikke stå alene med denne oppgaven.  Det er gjennom å la 
forebyggende medisin gjennomsyre alle vedtak i alle kommuner man kan klare å oppnå 
en skikkelig effekt.  Ved å legge til rette for aktivitet i form av idrettsanlegg, sykkelstier 
og gangveier.  Sørge for fysisk aktivitet på alle skoler hver dag, tilpasse miljøet på skoler 
og barnehager i forhold til å innby til fysisk aktivitet.  Skal man forebygge må man starte 
med barna, og bygge videre på dette.
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Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Lars Mehlum
YLF: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
YLF Vara: Margrethe Songstad
LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no
LVS Vara: Eva Gerdts
PSL: Kathe Aase kathe.aase@gmail.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
LSA Vara: Kristin Cotta Schønberg
Namf: Gro Altenau gro.altenau@arsana.no 
Namf Vara: Hege Sofie Imsen
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup eero@helse-bergen.no
NMF Bjørg Bakke bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Mariann Kapstad, styremedlem
 mkapstad@online.no

Tor Christopher Fink, styremedlem
tor.christopher.fink@helse-forde.no

Erlend Mikael Haaland, varastyremedlem
erlend.mikael.haaland@helse-forde.no

Torgeir Finjord, Of
torgeir.finjord@helse-forde.no

Thomas Birkenes, Ylf   
thomas.birkenes@helse-forde.no

AF – Linda Svori, AF   
svoril@online.no

Leiv Erik Husabø, LSA   
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2009 - 2011

Styret HLF 01.09 2009 - 31.08 2011
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Fastlegeordninga er ein suksess, seier fastlegane til sitt 

forsvar. Men kva meiner pasientane? Dette veit vi faktisk 

ein del om. Tal frå Norsk kundebarometer har i mange år 

vist at fastlegane er på topp, langt framfor andre etatar 

som likningskontoret og trafikkstasjonen, for ikkje å snakke 

om NAV. I regjeringa si innbyggarundersøking, med data 

frå 2009 og 2010, kjem fastlegane øverst. Dei får topp-

karakter for fagleg nivå og serviceinnstilling, medan 

telefontkontakt skårar lågare. I helseområdet er 

fastlegane dei einaste med hovudkarakter ”Svært 

fornøgd”, medan sjukehus, helsestasjonen og 

legevakt må nøye seg med lågare karakter. 

Tal frå den amerikanske tenketanken The Commonwealth 

Fund, der Norge har deltatt dei to siste åra, viser no at fast-

legane ser ut til å respondere dårlegare enn i andre land på 

dei ikkje-medisinske ønska til pasientane, inkludert kommuni-

kasjon, lengda på konsultasjonen og rask tilgang på legetime. 

Norge skårar derimot høgst når det gjeld tilgang på legevakt.

Brukarundersøkingar er blitt ein viktig del av vurderinga 

av helsetenesta. Kjekt når det går godt, men også lett 

å bli forført. Kanskje må vi tenke på om pasientane i 

den siste undersøkinga er på sporet av ei endring?

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Norsk forening for allmennmedisin sin skribentpris gikk i år til 
Mari Bjørkman, fastlege og ph.d.-kandidat ved Allmennmedisinsk 
forskningsenhet i Bergen. Bjørkman fikk prisen for artikkelen 
’Lesbian women’s experiences with health care: A qualitative study’, 
publisert i Scand J Prim Health Care 2009;27:238-43.

Ved å utforske erfaringer fra en marginalisert pasientgruppe 
har Bjørkman bidratt til å vise hvordan lesbiske kvinner kan 
bidra i problemstillinger som gjelder for mange pasientgrupper. 

Artikkelen, som  inngår i Bjørkmans ph.d.-prosjekt, demonstre-
rer betydningen av at legen er oppmerksom på betydningen av 
pasientens seksuelle orientering og ikke tar for gitt at alle lever 
heteroseksuelt. Videre fremhever deltakerne hvor viktig det er 
at legen viser dem respekt og anerkjennelse som lesbiske. Sist, 
men ikke minst, er det viktig at legen har kjennskap til spesifikk 
og relevant medisinsk kunnskap om helse hos lesbiske.

Pris til Mari Bjørkman

Faggruppe for al lmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N
D e s e m b e r  2 0 1 0
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PaRaPLyEN

Konsultasjonskurs for 150 i 
Salem!
I allmennmedisinfaget  har vi siden 1998 drevet obligatorisk to 
dagers konsultasjonskurs i siste studieår. I høst har vi to kull 
samtidig pga studieplanendring. Vi samlet derfor alle 150 til fel-
leskurs, og for å få plass, leide vi Salems nye konferansesal i sen-
trum, med to storskjermer, mikrofoner og lydtekniker. Rommet 
ble oppdelt i 40 småbord, og studentene trakk nummer og ble 
tilfeldig plassert på tvers av kull og vennegjeng. Utfordringen var 
åpenbart for et fåtall lærere å aktivisere, motivere og følge opp 
så mange studenter gjennom to hele dager.

I utgangspunktet er dette krevende formidling, fordi mange 
studenter er svært kritiske til tidsbruken. Her forlanges det 
matnyttig og eksamensrelevant undervisning, og det i en fart! I 
fagmiljøet ble derfor nye elementer utviklet. Et nytt element var 
rollespill på scenen hvor en lærer spilte lege, mot en ukjent pasient 
”komponert” av studentene i en gruppeøvelse, en ”vanskelig” 
pasient, fremført av en meget overbevisende frivillig fra salen. 
Underveis i spillet sitter den andre læreren på scenen og lager 
avbrudd hvor alle i rommet kan diskutere hvilke ferdigheter som 
anvendes, og hvilken effekt det har. Småbord viste seg gunstig 
for rollespill og diskusjoner. 

Skriftlig evaluering fra 121 studenter ga skår ”svært nyttig” eller 
”nyttig” fra 90 prosent av studentene. Underviserne opplevde 
dette som spennende, utfordrende, og mer intenst enn mye 
annet de har vært med på. Til våren prøver vi igjen, med en 
gruppe på 80!

Per Stensland ny fylkeslege i 
Sogn og Fjordane
Han held fram i bistillinga han sidan 1999 har hatt som førstea-
manuensis i allmennmedisin ved UiB med ansvar for student-
utplassering og undervisning innan kommunikasjon. Han har vore 
tilknytta Sogndal kommune sidan 1981, og har sidan 1999 vore 
kommunelege med ansvar for å leie legetenesta i kommunen. 
61-åringen har også vore samfunnsmedisinar i to år i Botswana. 
Dei fem siste åra har han hatt tilknyting til Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin, etter kvart som leiar av forskingsprogrammet 
og konstituert forskingsleiar.

allmennpraktiker-stipend i 
vest
Det ble for våren 2011 delt ut 27 stipendmåneder, og Bergen 
fikk litt mer enn 25%. Disse fikk stipend fra vårt distrikt:

Maria Blikman, fastlege i Bergen, 2 mndr: Mestringsfaktorers 
betydning for emosjonell tilpasning etter hjertesykdom.

Kjellaug Enoksen, sykehjemslege i Bergen, 2 mnd: 
Urinveisinfeksjon hos pasienter i sykehjem.

Frøydis Gullbrå, fastlege og kommuneoverlege i Modalen, 
2 mnd: Den allmennpraktiserende legen og barn med alvorlig 
sykdom hos pårørende.

Reidar Stokke, fastlege i Stavanger, 1 mnd: Pasienters funk-
sjonelle leseferdigheter og fastlegens oppfatning av disse.

Steinar Hunskår professor i 
Sudan
Steinar Hunskår er blitt æresprofessor ved Det medisinske 
fakultet,Universitetet i Gezira, Sudan, knytta til masterutdanning 
i allmennmedisin. Han skal også vere involvert i eit forskings-
prosjekt om utdanninga av allmennpraktikarar. Eit prosjekt på 
ph.d-nivå skal evaluere effektane av å innføre allmennmedisin 
i ein slik populasjon. Helseministeriet har no innvilga 100 nye 
legestillingar for prosjektet. Utdanningsmodellen har mange 
likskapar med den norske, med mykje av utdanninga knytta 
til eigen allmennpraksis.

U N I V E R S I T E T S L E G E N
D e s e m b e r  2 0 1 0
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BLAD B - Økonomi
returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat 
som tåles bra 

er ikke lenger et spørsmål 
om flaks…

NIFEREX®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A A03

KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behand-
lingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysin-
sulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.

Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50


