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Ortopedi - rygg Brystreduksjoner
generell kirurgi

Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF.

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
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lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter.
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun
Pasienten
vanlig
egenandel.betaler kun vanlig egenandel

Står dine pasienter i offentlig helsekø?

Kort ventetid
Ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen

Pasienter
som henvises
til oss vurderes
behandles
2 uker. Venteliste
for operasjon
er på og
under
4 uker.så raskt det lar seg
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no finnes til enhver tid oppdaterte
ventetider.

Har du spørsmål?

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

Spørsmål

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

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesttun
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) operasjonsstuer, 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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Eivind Solheim
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Maskin og menneske - Om samhandling og store ord
Samhandling kan virke som et temmelig gammelt og traust begrep, men egentlig er det et
relativt nyoppfunnet norsk ord. Den opprinnelige betydningen er hentet fra dataverdenen, og
spiller på et sømløst grensesnitt mellom maskin og menneske. I vår sammenheng, altså
samhandling mellom nivåene i helsevesenet, skal vi ikke spekulere i hvem som eventuelt er
”maskinen”… Betydningen av begrepet har utviklet seg, og det står nå for det å ha et felles mål
med felles tiltak for å nå målet. Da Samhandlingsreformen ble lansert kunne det være vanskelig å
trenge gjennom de litt store ord og politiske vyer som lå bak, men noen måneder etter innføring
av reformen står i alle fall deler av den relativt klart frem.
I det daglige arbeid, er det først og fremst overføringen fra sykehus
til primærhelsetjenesten som har endret seg. Min personlige erfaring
er at overføringen til (i alle fall noen av) kommunene går raskere enn
tidligere, og det ser ut som om en god del kommuner har planer
om å beholde en langt større andel av midlene (som er flyttet fra
sykehusene), enn det helseforetakene har budsjettert med. Ordningen
med at kommunene skal betale for ferdigbehandlede pasienter, er dog
ikke ny. Men forrige gang vi hadde noe liknende, hadde kommunene
flere dager på seg fra pasienten var ferdigbehandlet før ”taksameteret
startet”. Fra sykehussiden var i alle fall inntrykket den gang, at man
ikke jobbet veldig hardt for å finne en plass disse dagene…
Helseforetakene og kommunene har i løpet av det siste året jobbet
mye med utarbeidelse av samarbeidsavtaler m.m.. Det viktige spørsmålet er; Hva kommer ut av det for pasientene? Som alle reformer,
ligger det et ønske om effektivisering (les: spare penger) også bak
denne reformen. Hvorvidt det er mulig å oppnå, er alt for tidlig å si
noe om. Det er liten grunn til å se for seg at vi skal bruke mindre
penger i fremtiden, verken i sykehus eller i kommunehelsetjeneste.
Men effektiv utnyttelse av behandlingsplasser og ressurser er helt
vesentlig for å møte den nære fremtiden, med en stor økning i antall
eldre, og derved en formodentlig økning i antall pasienter.
Denne vinteren har vi som så ofte tidligere, opplevd at kapasiteten på
sykehuset virker truet selv med dagens populasjon, og det ligger ingen
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planer om noen større utvidelse av sengeantall i tiden som kommer.
At pasientene kan overføres til andre omsorgsnivåer så raskt som
mulig er derfor en forutsetning for å unngå kollaps. Selv om gode
tiltak er under planlegging og gjennomføring ute i kommune-Norge,
må viktig diagnostisering og oppstart av behandling fortsatt skje på
sykehusene. En av de pedagogiske utfordringene vi som leger blir stilt
overfor, er å forklare pasientene at behandlingen vil bli den samme og like god, selv om de skrives tidligere ut fra sykehuset.
Min største innvending mot hele reformen er mangelen på gode verktøy. Kommuner og helseforetak skriver lange avtaler om samhandling,
mens vi som leger, som faktisk skal gjøre det viktigste – behandle
pasienten, i mindre grad er involverte. Vår samhandling er nemlig
stort sett basert på hundreårige tradisjoner (og teknologier). Nesten
all kommunikasjon foregår i brevs form, enten som henvisning eller
epikrise.Vesentlig informasjon er nødt til å gå tapt når hele sykdomsforløp skal sammensettes i et kort notat. Og det er like vanskelig
for fastlegene å få kontakt med behandlende lege på sykehuset som
omvendt. I informasjonsteknologiens tidsalder er vi på i steinaldernivå
når det gjelder kommunikasjon mellom de viktigste leddene i hele
reformen. Som jeg innledet med, spiller den opprinnelige betydning av
samhandling på sømløs kommunikasjon. Skal reformen bli noe annet
enn fine ord og administrative tiltak, må først og fremst infrastrukturen
for kommunikasjon mellom behandlerne opp i en helt annen liga!
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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
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KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel 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. Behandlingen 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 preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen 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 jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn 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 jernglysinsulfat 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
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Innføring i samhandlingsreformen
Velkommen til dette nummeret om samhandling og samhandlingsreformen. Mye
er allerede sagt og skrevet om denne omfattende endringen av samspillet mellom de forskjellige aktørene i helsevesenet. I dette nummeret av Paraplyen har
de tillitsvalgte fra de forskjellige yrkesforeningene skrevet om samhandlingsreformen utfra deres perspektiv. Jeg håper alle finner noe av interesse!
I en nylig presentert undersøkelse svarer kun 17 % av befolkningen
at de er positive til reformen. 28 % er uenige i at reformen vil
skape bedre helse for befolkningen, mens 39 % er i ”både og”kategorien. Dette kan ikke sies å være oppløftende tall som har
vært i virke i mer enn en kvartal og som har vært flagget så høyt
av regjeringen. Hva er så egentlig samhandlingsreformen?
Bakgrunnen for reformen er i hovedsak den at befolkningen blir
stadig eldre – i 2040 vil det være dobbelt så mange over 80 år
som det er i dag. Stadig flere rammes av overvektsrelatert diabetes
og hjertesykdom. Samtidig vil blant antall personer med kreft,
demens, psykiatriske lidelser og demens øke i takt med aldringen
av befolkningen. Beregninger som er gjort viser at vi i 2050 vil
trenge dobbelt så mange årsverk i pleie- og omsorgsektoren som
vi har i dag.Vi har det siste tiåret sett en betydelig vekst i utgiftene
til helse og skal kostnadene også i fremtiden være økonomisk
bærekraftig, må en satse mer på å hindre og begrense sykdom
fremfor å behandle dem som blir syke. Rasjonale for reformen
virker logisk og fornuftig – kan vi si det samme om organiseringen?
Reformen ønsker å hente ut den ovennevnte effekten gjennom
å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og derigjennom blant annet å oppnå økt fokus
på forebygging. Basis for reformen vil være en ny folkehelselov
som har den hensikt å gi kommunenes ansvar for forebygging og
helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Det nye lovverket
skal ha den hensikt å samle alle kommunenes plikter i en felles
lov – og med ett sted å klage - Fylkesmannen.

5 milliarder kroner skal flyttes fra stat til kommune slik at de skal
betale sin del av sykehusregningen. Når pasienter blir utskrivningsklare overtar kommunen ansvaret – også det finansielle.
Det knytter seg store samfunnsmessige kostnader til livsstilsrelaterte sykdommer – sykdommer som i mange tilfeller utvikler seg
til å bli kroniske lidelser. Et uttalt mål med samhandlingsreformen
og folkehelseloven er at kommunene skal jobbe ytterligere for
å forebygge slik sykdommer ved å ha fokus på røyking, alkoholforbruk og fedme. Effekten av helseforebyggende arbeid er
vanskelig å måle og det er ikke helt klart hvordan dette arbeidet
skal foregå konkret.
Om en så omfattende overføring av ansvaret for folkehelsen er
klokt eller bare flytter på Svarte-Per, vil fremtiden vise. Inntil da
vil jeg anbefale dere å lese deres hvilke tanker deres tillitsvalgte
gjør seg om reformen.
NB 1! Grunnet en feil i forkant av trykkingen av forrige nummeret av Paraplyen, kom ikke innlegget fra PSL med i utgaven.Vi
beklager dette, men som ”trøst” vil du finne to innlegg fra PSL i
dette nummeret.
NB 2! Jeg vil be alle medlemmer om å merke seg tirsdag 29. mai.
Da blir det seminar og årsmøte i Legenes Hus etter middag for
medlemmer med familie. Se kunngjøring lenger bak i bladet.

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Samhandlingsreformen
– en utfordring for legeutdanning
Samhandlingsreformen ble framlagt som Stortingsmelding nr. 47, 2008-9 og fulgt
opp med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som trådte i kraft
01.01.12. Det førende prinsipp er “Rett behandling – på rett sted – til rett tid”.
Dette prinsippet kan vel de fleste lett slutte seg til, men et slikt system krever
også at vi utdanner leger som har rett startkompetanse for å arbeide i en slik ny
behandlingskjede.
Videre at det etableres systemer for kontinuerlig vedlikehold av
kompetanse og utvikling av ny forskningsbasert kunnskap for å
sikre at samhandlingen virkelig yter rett helsetjeneste på rett
sted og til rett tid.
Samhandlingsreformen problematiserer behovet for utdanning
av nok og kompetente helsearbeidere til å fylle nye stillinger i
samhandlingsarenaen. Blant annet anføres behovet for tilstrekkelig dimensjonerte praksisordninger i kommunehelsetjenesten for
medisinerstudenter. Ved Det Medisinsk-Odontologiske fakultet,
Universitetet i Bergen, er det nylig lagt fram en ramme for ny
studieplan i medisin i Fakultetsstyret. Det nye medisinerstudiet
vil bestå av en 3-årig bachelorgrad og en 3-årig mastergrad, og
undervisning vil gis etter Z-modell med hovedvekt på basalfag
initialt og på kliniske fag senere, men med tidlig eksponering for
primærhelsetjeneste. Selve innholdet i den nye studieplanen er
fortsatt under arbeid. Men for å utdanne leger til samhandlingsarenaen bør framtidens medisinerstudium i Bergen både inneholde
mer praksis i ulike deler av kommunehelsetjenesten og større
trening i tverrfaglig teamarbeid med andre grupper helsearbeidere.
I Samhandlingsreformen påpekes kompetansebehovet som en
hovedutfordring for at reformen skal lykkes. Når tradisjonelle
sykehustjenester skal overføres til i kommunehelsetjenesten,
så kreves også tilleggskompetanse i legekorpset i kommunen.
Kanskje kreves revisjon av dagens spesialitetskrav og spesialistutdanning for bedre tilpasning til Samhandlingsreformens behov
for legekompetanse? Sentralt i kompetanseoppbygging står også
både tilpasset etter- og videreutdanningstilbud, lønnet permisjon
for å delta på dette og etablering av FORSKNING som middel til
kunnskapsutvikling. Disse forhold er omtalt i §8 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gjengitt nedenfor:

opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om
kommunens medvirkning til undervisning og praktisk opplæring.
§ 8-2.Videre- og etterutdanning
Kommunen skal sørge for at egne ansatte som utfører tjeneste
eller arbeid etter loven her, får påkrevd videre- og etterutdanning.
Kommunen skal medvirke til at personell som utfører tjeneste
eller arbeid etter loven her i privat virksomhet som har avtale med
kommunen, får adgang til nødvendig videre- og etterutdanning.
Personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, plikter
å ta del i videre- og etterutdanning som er nødvendig for å holde
faglige kvalifikasjoner ved like.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om
videre- og etterutdanningen.
§ 8-3. Forskning
Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Det er åpenbart nødvendig at Legeforeningens medlemmer og
tillitsvalgte bidrar til at forskningsbasert kompetanse- og kunnskapsutvikling får prioritet og øremerket finansiering i samhandlingsarenaen, slik det meget vellykket er blitt gjort i helseforetakene.

§ 8-1. Undervisning og praktisk opplæring
Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk

E v a G e rd t s

kathe.aase@sensewave.no
eva.gerdts@med.uib.no

Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.
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Samhandlingsreformen
– erfaringer så langt
Samhandlingsreformen har vært virksom fra 1.1.12. Intensjonen er blant annet å forebygge sykdom i større grad, behandle flere pasienter utenfor sykehus og redusere kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten. Den er beskrevet som en retningsreform og baseres
bl.a. på en rekke samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner. Dessverre har ikke
legene blitt godt nok involvert i dette arbeidet verken på sykehus eller kommunesiden.
Det er derfor uklart hvordan det praktiske arbeidet på pasientnivå vil fungere.
Medfinansieringsordningen er basert på at kommunene betaler
inntil 20 % av kostnadene ved sykehusbehandling begrenset oppad
til kr. 30000.- per opphold (psykiatri, kirurgi, nyfødte barn m.m. er
unntatt). Utskrivningsklare pasienter belastes kommunene med
kr. 4000 fra første dag. Senest fra 2016 skal kommunene ha på
plass ø. hjelp døgnplasser.
Penger er et sterkt styringsvirkemiddel, og det er derfor ikke overraskende at mange kommuner satser hardt på å unngå at tildelte
midler (vel 5 milliarder samlet sett) går tilbake til sykehusene.
Overlegeforeningen advarte mot at medfinansieringsordningen ville
kunne medføre redusert kvalitet i pasientbehandlingen, spesielt
for pasienter over 80 år med komplekse og kroniske sykdommer.
Vi ser at sykepleierforbundet som har mange av sine medlemmer i kommunene, advarer mot at liv kan gå tapt fordi tilbudet i
kommunene ikke er godt nok. Samtidig har sykehusene allerede
blitt ganske flinke til å avklare utskrivningsklare pasienter, og
formelle rutiner er på plass de fleste steder. Dette øker presset
på kommunene, og en spenning mellom kvalitet/faglige hensyn og
økonomiske hensyn kan lett oppstå.
Erfaringene er så langt motstridende vedrørende utskrivningsklare
pasienter. Noen sykehus rapporterer færre korridorpasienter og
godt samarbeid med kommunene mens andre har dårlige erfaringer.
Media melder om flere enkeltepisoder hvor utskrevne pasienter
ikke har fått adekvat oppfølging og hvor det er tegn på ”svarteperspill”. Det er liten tvil at behandlende lege bestemmer når en
pasient på sykehus er ferdigbehandlet og klar for utskrivning. Når
nødvendig dokumentasjon er på plass og kommunene er varslet,
vil ansvaret ligge på dem/alternativt så løper kostnadene.
Det er derfor ikke underlig at definisjonen på en utskrivningsklar pasient er blitt et tema. Noen mener at det må foreligge
et adekvat tilbud i primærhelsetjenesten for at pasienten skal
kunne anses som utskrivningsklar. Så langt synes det likevel å
være bred enighet om at medisinske kriterier må brukes for å
definere utskrivningsklare pasienter, men i avtaler med kommunene er det lagt inn begrensninger vedrørende utskrivninger på
kveld og helg som utvanner dette kriteriet. Dette er en betydelig
utfordring fordi enkelte avdelinger skriver ut et stort antall pasienter i helger bl.a. for å rydde plass til ø. hjelp pasienter. Det er
også en betydelig svakhet at psykiatriske pasienter er unntatt fra
samhandlingsreformen hvilket lett medfører et korridorproblem
og oppbevaring av pasienter.
I Helse Bergen har samhandlingsreformen så langt medført økte
krav til formelle vurderinger og detaljert journalføring. Dette har
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gitt legene mer arbeid, men uten at dette har skapt de helt store
reaksjonene. Andelen utsendte epikriser innen 1 uke ligger nå
stabilt på over 80 %, og de fleste epikriser dikteres samme dag
som pasienten utskrives.
Evaluering av samhandlingsreformen vil bli viktig fremover. Man bør
prioritere prosjekter som er målrettet mot konkret samhandling/
tiltak rundt enkeltpasienter. Det er allerede planlagt flere slike, og
det er viktig at legene (kommuneleger, fastleger og sykehusleger)
er på banen og definerer hensiktsmessige målevariabler. Altfor
ofte er det økonomi, ressursbruk, liggetid og effektivitet som
måles. Minst like viktig er det å få behandlingskvalitet, overlevelse,
livskvalitet, komplikasjoner og lignende variabler med i slike evalueringer. Henvisningspraksis fra primær- til spesialisttjenesten og
eventuelle endringer over tid vil være viktig samt en vurdering av
kompetansekrav. Sannsynligvis vil elektroniske informasjonssystemer som binder ulike nivå sammen og hvor man får en fornuftig
avveiing mellom nyttig informasjon og personvern være veien å
gå på et nasjonalt nivå. Dette kan få virkelig fart i samhandling og
bør snarest mulig bli et nasjonalt prosjekt/ansvar.
Alle har selvsagt et ønske om optimal oppgavefordeling mellom
sykehus og kommuner i pasientbehandlingen, og mange av tiltakene
er på plass uavhengig av samhandlingsreformen. I praksis vil mye
avhenge hvordan det legges til rette for at legene kan finne gode,
individuelle opplegg for enkeltpasienter og på en måte som ikke
svekker behandlingskvaliteten.Vi ser allerede tegn på at særlig eldre
pasienter kan bli kasteballer mellom systemene. Her må vi som
leger være på banen og konsekvent stå på pasientenes side. Det
må ikke vikes en tomme på de kvalitetskrav vi mener skal gjelde.
Det bør bety at vi ikke sender en pasient ut av sykehuset før vi
har gjort det vi skal, og kommunene bør ikke ta imot pasienter
som de ikke kan håndtere på en adekvat
måte. Da bør de heller betale dagbøter
inntil et forsvarlig faglig tilbud er på plass.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

Helse Norge endres, hvordan vil
avtalepraksis se ut om 10 år?
Red.anm.: Dette innlegget skulle egentlig vært trykket i forrige nummer av Paraplyen, men falt av tekniske grunner ut før trykking.

PSL sine tre representanter i Samarbeidsutvalget (SU) i Helse Vest, fra Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane, møter fagsjef og rådgiver i Helse Vest i forbindelse med
tildeling av nye avtalehjemler, og ved inngåelse av senior- junior avtaler. Det holdes jevnlige SU møter med utveksling av informasjon. Kontakten direkte inn mot RHF er viktig for
PSL og bør også benyttes for det den er verdt fra RHFs side.
Et felles mål er å legge til rette for et vel fungerende spesialisthelsetjenestetilbud utenfor sykehus, som supplement og alternativ til
sykehuspoliklinikkene. Med velfungerende menes først og fremst
tjeneste med høy kvalitet. -Videre en tjeneste med riktig prioritering i forhold til ventetid , god tilgjengelighet og balansert kostnad.
I et samhandlingsperspektiv er kontinuitet og forutsigbarhet i
praksis viktig. Her er Rammeavtalen et viktig fundament for våre
langsiktige avtaler. Den er fremforhandlet mellom Legeforeningen
og De Regionale helseforetakene, og kontinueres stadig. Den står
seg godt.
Nylig møtte PSL styret oss SU representanter fra de fire helseregionene til et årlig møte der aktuelle PSL saker ble diskutert.
Jeg formidler videre noen av disse her.
I 2009 ble det varslet en ny finansieringsordning for avtalespesialister. Det kom imidlertid ikke noen flere innspill i denne saken
fra Helsedirektoratet og man har etterlyst mer informasjon. I et
møte mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet i oktober i
2011 fortalte direktoratet at betalingsordningen gjennom Helfo
og Normaltariffen skal videreføres, sannsynlig de neste 2-3 år. Per
i dag er ikke prosedyrekoder og avtaleverk tilstrekkelig utviklet
til at en innsats styrt finansiering kan egne seg for avtalepraksis.
Normaltariffen og ISF er utviklet for to forskjellige og store
områder - foreløpig altså adskilte.
For årets normaltariff forhandlinger regner man med et nokså lavt
estimat for inntektsøkning og en prognose for kostnadskompensasjon basert på konsumprisindeksen. Hver faggruppe i PSL har
levert inn forslag til takstendring/ økning, og det har vært avholdt
et felles møte i takstutvalget den 26.01.12.
Koding av prosedyrer til NPR(Norsk Pasient Register): Det har
vært sendt ut informasjon pr. e- post til alle avtalespesialister nå i
januar 2012 om ny veileder for NPR koding. Se også på siden www.
legeforeningen.no/psl.Vi er pålagt i forskrift å kode prosedyrer til
NPR . Kodingen vi gjør har vært av for dårlig kvalitet. Dels skyldes
det mangelfull kodepraksis fra legenes side, dels svakheter i EPJ
systemenes tilrettelegging for rapportering. Helse direktoratet
satte ned en arbeidsgruppe for å bedre kvaliteten på rapportene

og PSL har vært representert i gruppen. Det har vært en konstruktiv dialog. Veilederen er likevel blitt nokså omfattende : http://
www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/registreringsveilederfor-avtalespesialister-rapportering-til-norsk-pasientregister-npr/
Publikasjoner/registreringsveileder-for-avtalespesialister-rapportering-til-norsk-pasientregister-npr.pdf
Det er tanken at mest mulig skal registreres av journalprogrammet
, og ikke kodes manuelt. EPJ systemene er for de fleste ikke klare
til å håndtere disse kravene enda. Hdir har hatt flere møter med
leverandørene av EPJ for å implementere koding av prosedyrer og
registerdata. Hvor vellykket det er blitt for de ulike programmene
har en ikke oversikt over enda, men det ser ut til å være et langt
stykke frem enda. Her må vi bidra, ikke motarbeide! Vår finansiering
er i stor grad basert på takster og driftstilskudd, og en tilbakemelding til staten om hvordan inntekten fordeles på prosedyrer;
utredning og behandling er faktisk å forvente. Eventuelt kan en
også tenke NPR-dataene brukt til å argumentere for flere hjemler.

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på legespesialisters etterutdanning. Dette er et stort og viktig arbeid.
Andre yrkesgrupper i eget land og legespesialister i andre land
er kommet mye lenger enn norske leger på dette området.
”Holdbarhetsdatoen” krymper på medisinsk kunnskap. Rettighet og
mulighet til å tilegne seg nytt fagstoff - er ikke på plass. Følg med!
Til slutt vil jeg anbefale dere å abonnere
på Legekunsten, PSL s meddelelsesblad.
Ny redaktør i Legekunsten er
Lottelise Folge. Gi henne gjerne
innspill på viktige tema for bladet !

Ka ri n S t a n g Vo l d e n

karin.stang.volden@gmail.com

Tillitsvalgt PSL Hordaland
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Kommunikasjon – en gjenganger
Tanker om samhandling og fastlegeordningens fremtid
Tema for dette nummer er ”Samhandling”. Som vi vet, er dette et konstruert ord som
ble gjort berømt gjennom Ap-politiker Bjarne Håkon Hanssen. Jeg har siden spurt
meg; hva er galt med gode gamle ”samarbeid”? Det er tross alt det saken handler om:
Hvordan skal vi kunne samarbeide bedre innen helsevesenet?

Bjarne Håkon Hanssen la fram sin store plan og kalte det en
”samhandlingsreform”. Men han har siden innrømmet at han er
en mann med visjoner, og ikke like flink til å gjennomføre sine
ideer. Han trakk seg da fra politikken i 2009, ikke lenge etter at
samhandlingsreformen ble lansert, og overlot til sine etterfølgere
å gjennomføre sine ideer. Hanssen skjønte at en slik reform ville
koste mye, både økonomisk og personellmessig. Reformen ville
blant annet kreve et betydelig økt antall fastleger.
Men dette synes å være glemt i det videre arbeidet. I den nye
fastlegeforskriften ligger det verken økte ressurser eller forslag
om flere fastleger, tross de mange nye oppgaver vi forutsettes å
kunne utføre.
Mange mener at samhandlingsreformen, som altså skal bedre
samarbeidet mellom de forskjellige aktører i vårt helsevesen,
avhenger av fastlegenes innsats og medvirkning.
Fastlegene er et lavterskel helsetilbud til alle landets innbyggere,
og vi skal være en koordinator for all helsehjelp våre pasienter
mottar.Vi skal ha oversikt over hvilken behandling våre pasienter
har behov for, på hvilket nivå i helsevesenet, samt hvilke utredninger som er nødvendige og adekvate.Vi skal ha en koordinerende
rolle, og samtidig virke som en portåpner til de mer spesialiserte
helsetjenestene. Men vi har også en svært viktig slusefunksjon
ved at vi har et ansvar for å avgrense bruken av helsetjenester
til det som er nødvendig, det kjente LEON-prinsippet (Laveste
Effektive OmsorgsNivå).
Slik har det alltid vært, og systemet har fungert rimelig godt. Norsk
allmennmedisin står seg godt sammenlignet med andre land, og
fastlegesystemet har stor grad av tillit i befolkningen.
Men med den nye forskriften har våre myndigheter tydelig signalisert sin manglende tiltro til oss som gruppe, og i stedet for økte
ressurser, lagt inn en mengde nye kontroll- og rapporteringsrutiner,
flere nye pålagte oppgaver, sammen med meget alvorlige sanksjonsmuligheter. Alt dette er grundig omtalt både fra Legeforeningen
sentralt, og også ved undertegnede i forrige nummer av Paraplyen.
Dersom dette forslaget realiseres, tror jeg mye av samhandlingsreformen vil stoppe opp, rett og slett pga fastlegesystemet går i
oppløsning. Dermed vil det ikke være allmennleger igjen som kan
samhandle, verken med den kommunale helsetjeneste eller med
spesialisthelsetjenesten.
Første-landsråder fra hele landet møttes i Oslo, sammen med
Styret i Allmennlegeforeningen og juridisk ekspertise, den 13. mars
2012. Tema var fastlegeordningens fremtid, og jeg vil dele noen
inntrykk derfra med Paraplyens lesere.
På det tidspunkt var fortsatt høringsarbeidet i full gang, og både
Legeforeningen og Kommunenes sentralforbund (KS) la siste hånd
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på verket. Legeforeningens høringsuttalelse, som ble offentliggjort
21. mars, er meget god, og jeg oppfordrer alle å lese den. Den
finnes her: http://legeforeningen.no/PageFiles/66253/fastlegeforskriften.pdf Høringsfristen var ca 22. mars, slik at saken ligger nå
hos departementet.
Dersom forskriften (eller noe som ligner på den), blir vedtatt, vil
det ikke lenger være mulig for fastlegene å yte gode legetjenester,
og det vil gi helt uakseptable arbeidsforhold for allmennlegene.
Alle avtaler må sies opp til reforhandling, også hver enkelt fastleges
individuelle avtale med kommunen. Hvis man ikke kommer fram til
akseptable avtaler i lys av ny forskrift, vil vi ha en konfliktsituasjon.
Legeforeningen er forberedt på det verste, også et totalt havari
av fastlegeordningen.
I en slik situasjon er kommunikasjon vesentlig, på alle plan.
Det er viktig med god kommunikasjon med befolkningen, og
Legeforeningen jobber tett opp mot sentrale politikere, kommunene, pasientorganisasjoner og massemedia.
Videre må våre pasienter informeres, og Legeforeningen er i arbeid
med flere typer informasjonsmateriell som kan distribueres fra
fastleger til pasientene, f eks plakater og/ eller brosjyrer.
Og kanskje viktigst av alt: Kommunikasjon innad i foreningen.
Derfor har jeg forsøkt å få kontakt via e-post med alle tillitsvalgte i
Hordaland, og dermed også forsøkt å sjekke at vi har rett adresse
på alle. Elektronisk kommunikasjon er raskt og effektivt, og vil
bli brukt aktivt i tilfelle konflikt. Dermed gjentar jeg tidligere
oppfordringer: Hvis det er kommunalt tillitsvalgte som IKKE har
mottatt e-post fra undertegnede i løpet av mars, må dere sende
meg en mail snarest mulig. (I skrivende stund har jeg fått svar fra
19 av 34 kommuner.)
Så altså: Samhandlingsreformen henger nå i en tynn tråd.
Fastlegesystemet er under angrep fra våre politikere, og vi vet
pr i dag ikke hvordan det går. Kanskje 2012 blir året da et av
landets mest vellykkede helsereformer
ødelegges av våre folkevalgte, samt
at samhandlingsreformen stopper
på halvveien, pga manglende samarbeid med allmennlegene?
Det blir spennende måneder fremover!

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

Kommunikasjon – en forutsetning for
samhandling
Mange av oss snakker hele tiden, men snakker vi nødvendigvis med hverandre?. En kjent
person har sagt at mennesker er de eneste i dyreriket som ”snakker uten å ha noe å si”.
En jeg kjente en gang sa at ”vi snakker med hverandre bare for å vise vi ikke er sinte på
hverandre”. En annen kjent forfatter igjen har sagt ” you read only to know you are not
alone”.
Det siste er nok det nærmeste en kommer kommunikasjon her, men fortsatt kan leseren
stryke det som ikke passer. Det er nok dessverre det vi ofte gjør. Vi hører bare på det
som bekrefter hva vi mener eller visste fra før, bare for å stryke ut all uvisshet. Det kan
neppe kalles kommunikasjon.
Da jeg gikk på folkeskolen hadde en sjelden gang gruppearbeid.
Vi fordelte oppgaver, men var det samhandling?? Var det ikke mer
konkurranse om å prestere for egen del? Så vi den andre? Hørte
vi på den andre? Utvekslet vi meninger?
Mye har endret seg.Vi har bøker og vitenskap om gruppeteorier,
ledelse og organisasjon, om samhandling. Det sies at en gruppe
aldri er sterkere enn det svakeste ledd…
Så hvorfor er kommunikasjon så vanskelig i det virkelige liv?
I en familie. Mellom venner og kolleger, mellom kjønn. Mellom ung
og gammel, mellom fattig og rik og mellom lek og lærd. Mellom
profesjoner. Mellom oss og politikerne, mellom raser og land, osv.
Det handler heller ikke bare om å lytte, men å fortolke det vi hører.
Vi tror vi forstår, later som vi forstår, og svarer kanskje på noe
helt annet. Svar får vi jo som regel igjen, men det er igjen farget
av den andre sin forståelse og begrepsverden. Sandelig ikke lett!
Vi skriver ikke lengre personlige brev til hverandre.Vi sender mail
og sms uten mulighet til å vite hvordan det blir mottatt. Sendknappen er farlig lett å trykke på! Ofte kan misforståelser her
skape større avstand enn i utgangspunktet.
Min påstand blir at det i dag er enda viktigere enn før å snakke
sammen der begge (alle) er fysisk til stede. Vi får mulighet til å
lese den andres kroppsspråk og følelser. Vi kan få med viktige
nyanser. Vi har likevel ofte helt ulike fortolkninger av det som
blir sagt slik at vi oftest må sjekke ut om vi har forstått stemmer
med virkeligheten!
Dette er enklere når vi er i samme rom.Vi kan vise hverandre at
”vi ikke er sinte på hverandre”, at vi faktisk vil den andre vel.Vi får
en bedre forståelse av at vi kanskje har et felles mål!
Det er dessverre store forskjeller i språk og termer også mellom
profesjonene. Leger snakker et annet språk enn f eks samfunnsvitere og filosofer.Vi er opptatt av ulike sider av de samme tingene
og kjenner ikke igjen budskapet, og finner derfor heller ingen
løsninger vi kan enes om.

PSL styret ser det som viktig å ha god kommunikasjon med andre
grupper i Legeforeningen, med sykehusene (HF) og de regionale helseforetakene (RHF), og ikke minst med myndighetene
(Hdir, HOD). Vi ønsker å skape et godt klima for samhandling.
Erfaringsmessig skjer det noe når vi faktisk møtes. Styret har møter
med andre styrer, og vi kommuniserer godt med sekretariatet og
med presidenten i Legeforeningen.
Vi har så langt erfaring med at det ikke er like enkelt å få møte
de sentrale helsemyndigheter, men vi gjør vårt for å skape et godt
miljø for samhandling!
Viktig for PSL er vår plass i spesialisthelsetjenesten og
Samhandlingsreformen.
Tilslutt vil jeg gjerne få dele et Dikt;
av Stephen Crane, oversatt av Olav H, Hauge:
Det var ein mann med tretunge
Som ynskte å syngja,
Og det let helst syrgjeleg.
Men ein mann som høyrde
Klakkingi av denne tretunga,
Skyna kva mannen
Ynskte å syngja,
Og med det var songaren fornøgd.
Vårlig hilsen fra Kathe Aase

Ka t h e A a s e

kathe.aase@gmail.com

Nestleder PSL
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Startskudd for samhandling
Ved inngangen til 2012 gikk startskuddet for samhandlingsreformen. Det er sagt
at reformen i stor grad er en retningsreform som vil strekke seg over mange år.
Hvordan blir oppgavefordelingen mellom sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister? Hvordan vil de økonomiske virkemidlene slå ut? Og hvilke utslag vil
reformen ha for pasientene?
I skrivende stund er det knyttet stor usikkerhet og spenning til den
store helsereformen. Mye er endret siden tidligere helseminister
Bjarne Håkon Hanssen lanserte samhandling mellom kommunene og sykehusene som sitt store prosjekt. Målene var å styrke
forebyggende helsearbeid, utsette behov for spesialistbehandling.
Videre skulle det etableres ”helse-kommuner” som skulle imøtekomme befolkningens økende behov for helsetjenester. Det skulle
komme 2000 nye fastleger, og merveksten i helsetjenesten skulle
først og fremst tilkomme primærhelsetjenesten. Helsetjenesten
i Norge skulle bli sømløs, forankret på avtaler mellom de ulike
forvaltningsnivåene.
Nye lover skulle føre fram til den nye helsetjenesten i tråd med
de kommuniserte målene. Ny folkehelselov fra 1. januar 2012
skulle styrke grupperettete helsetjenester og miljøretta helsevern
i kommunene. Ny helse- og omsorgslov skulle sikre en bedre
koordinert helsetjeneste for den enkelte.
Kommuner og helseforetak er nå godt i gang med å implementere reformen. Etter hvert som reformen konkretiseres trer
motsetningene tydeligere fram. Flere arbeidsgrupper jobber nå
regionvis med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom hver enkelt
kommune og hvert enkelt helseforetak / lokalsykehus. I alt er det
ca 10 ulike avtaler som skal inngås, noen av de er allerede vedtatt.
De neste avtaleutkastene skal være klare innen 1. mai. Lovkravet
er signerte avtaler innen 1. juli. De som vil følge prosessene kan
følge med på www.saman.no .
Tilbakemeldingene fra flere kommuner er at man har betydelige kapasitetsproblemer med å komme gjennom avtalearbeidet
til fastsatte frister. Omfanget av møtevirksomhet krever tid og
personellressurser. Kommuneoverlegene har som medisinskfaglige rådgivere en sentral rolle i prosessene. De som selv ikke
er aktivt med i avtalearbeidet bør etterspørre informasjon og
tilby medvirkning gjennom sine lokale kanaler. Mitt råd er at
kommunene forsøker å få avtaleverket på plass innen fristen, og
også involverer representanter for fastlegene i arbeidet. Likevel
bør man ikke inngå avtaler man ikke opplever som realistiske mtp
gjennomføring. Avtalene er rettslig bindende, og kommunen må
vite at man har økonomi og kompetanse til å kunne innfri sin del
av avtalen. I verste fall må det vurderes å oversitte fristene for å
kunne oppnå gode avtaler.
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Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) strammer nå det statlige
styringsgrepet gjennom forskrifter og ulike direktiv. Paradoksalt
nok ser det ut til at samhandlingsreformen operasjonaliseres uten
at HOD ønsker samhandling og dialog med partene. Et eksempel
på dette er forslaget til ny fastlegeforskrift, som i praksis betyr
at eksisterende fastlegeordning oppløses. Frykten er et klassedelt helsevesen, flere henvisninger til spesialist, med påfølgende
behov for økt ressurstilgang til spesialisthelsetjenesten. Et annet
eksempel er modellen med kommunal medfinansiering av sykehusene, der kommunene er pålagt å betale ca 5 mrd kr årlig til
sykehusene. Kommunene nektes imidlertid innsyn i fakturagrunnlaget (Helsedirektoratet viser til taushetsplikten…), slik at det
er vanskelig å iverksette fornuftige lokale endringer for å kunne
redusere omganget av sykehusbehandling.
I løpet av året ventes en ny forskrift om akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus, og det innføres et nasjonalt legevaktsnummer
116117 som alle kommuner pålegges å innføre, med skjerpede
krav til loggføring og kompetanse. Samfunnsmedisinerne frykter
en ukontrollert kostnadsvekst, som igjen vil gå ut over det lokale
folkehelsearbeidet og arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. Det blir lite eller ingenting igjen til å styrke helsestasjoner,
frisklivsentraler, rusforebyggende arbeid og rehabiliteringstilbud.
Samhandlingsreformen var opprinnelig preget av optimisme og et
mål om en bedre helsetjeneste på alle nivå, basert på tillit mellom
likeverdige parter. Retningen dreier nå mot et sentralstyrt system
der Staten primært sikrer driftsøkonomien til sine egne virksomheter gjennom å torpedere de kommunale helsetjenestene. Det
gjenstår å se om det virkelig er en dyp ideologisk kløft internt i
regjeringspartiene, eller om det ”bare”
dreier seg om dårlig politisk håndtverk. Hvis det sistnevnte er tilfellet
er det kanskje fortsatt mulig å få
reformen inn på rett spor.

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

Samhandlingsreformen fra et
LIS-perspektiv
Samhandlingsreformen ble innført 1.januar i år, vel tre måneder siden. I
Stortingsmelding nr 47 som omhandler samhandlingsreformen står det at ”samhandling er uttykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling
seg i mellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte”. Hvordan har det så gått med samhandlingen så langt? Som anestesilege har jeg ikke merket de store forandringene
i arbeidshverdagen, i og med at vi bare ”låner” pasientene for en periode mens
de er på sykehuset og ikke skriver ut pasientene direkte til hjemmet/kommunen.
Jeg tok derfor kontakt med noen LIS ved de andre avdelingene i Helse Bergen for
å høre hvordan det ser ut fra et LIS-perspektiv.
Det meste virker å fungere bra og etter hensikten. Man opplever
at flere av pasientene skrives ut raskere og at færre trenger å bli
liggende lenge på sykehuset i påvente av plass på sykehjem eller
annen hjelp i kommunen.Tilbudet som kommunen kan tilby oppleves også bredere. En av utfordringene er å få kartlagt og kunne
si noe om det antatte behovet for hjelp når pasienten skrives ut.
Dette skal man som kjent ta stilling til det første døgnet pasienten
er innlagt og gi en tilbakemelding til kommunen ved behov for
mer kommunale tjenester etter utskriving. Dette kan det være
vanskelig å si noe om tidlig i et sykdomsforløp, men det har vært
lite protester fra kommunene hvis man skulle ombestemme seg i
løpet av oppholdet. Noen mener kontakten med fastlegene i kommunene har blitt bedre, mens andre mener at her har vi fortsatt
en vei å gå, og at vi som jobber i sykehuset kan bli flinkere til å ta
kontakt med fastlegene. Dette varierer nok og noe fra kommune
til kommune.

pasientene tilbys av hjelp i kommunene. Det er viktig at pasientene
ikke bare får et sted å være og at kommunen dermed slipper å
betale for ekstra døgn på sykehuset, men at det tilbudet pasientene
får er god behandling. Her er det viktig at vi snakker sammen
lege til lege for å finne best mulig løsninger for pasientene. Det
er viktig at vi ikke taper det medisinskfaglige og at det bare blir
et spørsmål om hvem som skal betale.
Alt i alt høres det ut som de fleste LIS synes reformen fungerer
godt så langt, så gjenstår det å se hva vi får gjort med det som
oppleves som utfordringer, slik at vi kan jobbe sammen på en
”koordinert og rasjonell måte” til beste for pasientene!

De fleste LIS jeg har snakket med opplever liten endring i arbeidsmengde. Det meste av økt papirarbeid har falt på sykepleierne.
Det eneste som har endret seg noe er at når pasienten får
sykehjemsplass i løpet av et par timer, må epikrisen gjøres klar
like raskt! Men dette er jo bare snakk om å flytte jobben litt i
tid, ikke mer å gjøre. Det oppleves generelt sett veldig positivt at
sykehussengene brukes til nye pasienter som kommer inn og at
ikke korridorene fylles opp av ferdigbehandlede pasienter som
venter på sykehjemsplass.
Det er bra at pasientene slipper å vente på plass og hjelp i kommunen. En annen ting som imidlertid har vært tatt opp er hva

Marit Bekkevold,

marit.bekkevold@helse-bergen.no

FVT YLF, Helse Bergen
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Aleris sykehus i Marken
- tilbud uten ventetid
Sterilisering

Ryggkirurgi

Erfaren urolog utfører sterilisering og
småkirurgi.

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.

KONTAKT OSS

FOR MER INFORMASJON
OM VÅRT TILBUD

av menn

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller
send henvisning til Aleris Helse AS
Marken 34, 5017 Bergen.

- offentlig avtale

se www.aleris.no/bergen

Sidsel Haug
hudlege

Norges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.
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Helse og omsorg hele livet

Kunngjøring

Innkalling til

Årsmøte i Hordaland legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, tirsdag 29. mai 2012 kl 19.30
Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møtedirigent og referenter
4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening
5. Regnskap for Hordaland legeforening 2011
6. Til orientering: Regnskap 2011 for Legenes Hus
7. Budsjett for Hordaland legeforening 2013
Hordaland legeforening
Styret

Kunngjøring

Årsmøteseminar med middag
Styret i Hordaland legeforening ønsker alle medlemmer
velkommen til årsmøteseminar i
Legenes Hus, tirsdag 29. mai
1600: Servering av middag til medlemmer med familie. 1730: Årsmøteseminar

Har livet en diagnose?

– Om sykeliggjøring og medikalisering i samfunnet
–
–
		
		

Innledning ved Silje Mæland
Pro et. Contra
o Gisle Roksund
o Terje R. Pedersen

Silje Mæland:
Silje Mæland (f. 1974), oppvokst og bosatt i Bergen. Hun har
mastergrad i helsefag, fysioterapivitenskap fra Institutt for
Samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen 2007. Siden
2009 har hun arbeidet med doktoravhandlingen ved Uni helse og
Hemil senteret, samt gjesteopphold ved Toronto Western Research
Institute. Mæland forsker på hvordan fastleger tar avgjørelser rundt
sykmeldinger hos pasienter med helseplager hvor legen ikke finner
noen objektive medisinske svar på plagene. Hun representerte
Bergen i den nasjonale Forsker Grand Prix-finalen i 2011.

Terje R. Pedersen: (f. 1945) er spesialist i indremedisin
og hjertesykdommer, professor II ved UiO overlege ved Oslo
Universitetssykehus. Gjennom sin mangeårige forskning har
Pedersen bidratt med vesentlige bidrag til kunnskapen om forebygging av hjerte- og karssykdommer. Mest kjent er han for
initiativtaking, design og vitenskapelig koordinering av studien
«Scandinavian Simvastatin Survival Study» (4S) som endret synet
på kolesterolsenkende behandling ved å vise at bruk av statiner
forlenger livet til hjertepasienter. Pedersen har mottatt flere priser
for sin forskning.

Gisle Roksund (f.1951) er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Han har tidligere vært distriktslege i Ulvik og Granvin,
kommunelege i Siljan, og helsesjef i Skien. Han er nå fastlege ved
Klosterhagen legesenter i Skien. Roksund er også kjent som bokforfatter, tidligere leder for Norsk forening for allmennmedisin og
som en aktiv samfunnsdebatant.

Vi ser frem til en spennede diskusjon om et viktig tema og ønsker
alle engasjerte leger velkommen til seminaret. Påmelding er ikke
nødvendig.
Velkommen!
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Folkehelseprofilar i kommunane
I vinter har Folkehelseinstituttet lagt ut folkehelseprofilar for alle kommunane i
landet. I fylket vårt kjem vi godt ut med betre levekår og betre helse enn gjennomsnittet for landet. Men vi bruker meir sjukehustenester enn i andre fylke.

På nettsidene fhi.no kan vi finne vår eigen kommune og få opp
raude eller grøne symbol, alt etter utfordringane i kommunane.
Dei tema som er valde ut er viktige for folkehelsa, og dei er
valde ut fordi det er tilgjengeleg statistikk på kommunenivå. Det
er mange andre tema som ikkje er med og som er viktige, men
der det manglar statistikk. Folkehelsa har som mål å oppdatere
statistikken årleg og få fleire oversikter etter kvart. Med den nye
lova om Folkehelse frå nyttår skal kommunane både ha oversikt
over helsetilstanden og tilrå tiltak retta inn mot betre folkehelse.
Ved å velje kommunar rundt om i landet eller sjå på fylkesgjennomsnitta ser ein stor samanheng mellom gode levekår og god
helse. Der det til dømes er lite arbeidsledighet og små skilnader
i inntekt bruker folk mindre medisinar og har færre sjukdomar.
Vestlandsfylka og særleg småkommunane kjem best ut i landet
på desse statistikkane.
Er det genetiske årsaker, kulturen vår eller næringsstrukturen
vår som gir betre levekår og helse ? Kvifor bruker vestlendingen
minst sovemedisin i heile landet ?
Vi kan jo håpe på at folk er friskare her fordi vi har så god
helseteneste i fylket, men det er ikkje den mest sannsynlege
forklaringa. I andre land er det vist at ei god primærhelseteneste
er det i helsetenesta som gir mest utteljing på helsetilstanden i
befolkninga. Kjem ein over eit visst høgt nivå med spesialistar vert
samanhengen negativ.
Det er og vel dokumentert at personar med høg utdanning og
høg inntekt har betre helse, men fylket vårt ligg ikkje på topp på
dei statistikkane.

Kanskje er det slik at det er biologien, kulturen og politikken
som i sum gir vår høge levealder og statistisk sett betre helse.
Eit godt sosialt nettverk og det å høyre til i ein kultur er klart
helsefremmande. Har fleire personar eit godt sosialt nettverk i
småkommunane?
Sjå på folkehelseprofilen i din kommune og delta i diskusjonen om
kva tiltak som skal prioriterast i ditt lokalmiljø. Bruk erfaringane
frå klinisk praksis, og spør pasientane kva dei meiner. Kva er det
viktigaste i ditt nærmiljø for at du skal ha god helse?

Professor i sosialmedisin Per Fugelli seier at « helse = biologi x
kultur x politikk ² ».

leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

L e i v E ri k H u s a b ø

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Krambua Legesenter søker lege som kunne
tenke seg jobbe fra våre lokaler, enten heltid
eller deltid.

Vi har ledig kontor i nyoppussede lokaler fra 01.
august 2012.

Krambua Legesenter er et veldrevent legesenter
med 4 leger i 250 m2 moderne lokaler med blant
annet velutstyrt laboratorium og akuttrom. Det er
gratis parkering ved senteret. Ved Krambua er det
tilknyttet fastlegekontor, fysioterapeut, kiropraktor
og ortoped.
Ta kontakt hvis du er interessert!

Ledelse i
helsesektoren
e

Ny oppstart
2012

Master i Helseledelse, kvalitetsforbedring
og helseøkonomi
Deltidsstudium
lederes utfordringer: Organisasjons- og personalledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
samt økonomistyring og samhandlingsreformen.

-

Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning på
minimum bachelornivå samt to års relevant praksis.
www.via.uib.no

De tre emnene – som hver gir 20 studiepoeng – er frittstående og kan gjennomføres
enkeltvis. Emnene inngår i en mastergrad der masteroppgaven på 30 studiepoeng
kommer i tillegg (til sammen 90 studiepoeng).

Krambua Legesenter
Fjøsangerveien 215
Stian Langeland Wesnes
Tlf: 9704 6318
E-post: drlangeland@yahoo.no

IMP kommunikasjon

søker allmennlege eller
spesialist

55 58 20 40 | post@sevu.uib.no

E-resept
Utbredes nå over hele landet med

Infodoc Plenario
Journalsystem

Spill
ballen
over til Cox
du også

Ta kontakt for en uforpliktende
demo i dag
Telefon: 815 32 020
eller send en mail: post@infodoc.no

MagaSin
RÅDgiVning
DeSign
web
Cox er en av Norges sterkeste aktører innen
redaksjonell kommunikasjon og design.
Vi har kontorer i Bergen, Oslo, København og Stockholm.

www.infodoc.no

www.cox.no
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Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

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

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
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

Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94

Kollegial støttegruppe
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Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
nilsen.stein@gmail.com
Tlf. privat: 93 49 95 53
Tlf. kontor: 56 15 74 00

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no
Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no
Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

Synnøve Lian Johnsen
synnove.johnsen@helse-bergen.no
Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00
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Møteserie om
legemiddelbruk
RELIS Vest inviterer i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved
Haukeland universitetssykehus til møteserie om legemidler. Møteserien for
2012 består av fire temakvelder à tre timer, og er godkjent av Legeforeningen
som tellende i videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Temakveldene er
gratis og holdes på Haukeland universitetssykehus fra kl 18 – 21.
Målgruppen for møteserien er allmennleger, men andre interesserte leger er
også velkomne.

Program for 2012
Tirsdag 21.februar 2012: "Legemiddelanalyser"
Onsdag 23. mai 2012:

”Legemiddelinteraksjoner

Tredje kvartal 2012:

”Søvnbehandling"

Fjerde kvartal 2012:

”Statiner"

Følg med på www.relis.no og RELIS nyhetsbrev for mer informasjon.
Meld deg på ved å sende oss en e-post på relis@helse-bergen.no

Velkommen til temakveld!

19

U N I V E R S I T E T S L E G E N
A p r i l 2 0 1 2

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Mange ting tyder på at sjukeheimsmedisinen skal få eit fagleg og
akademisk løft, og at fagmiljøa våre i Bergen skal spele ei viktig rolle.
Samhandlingsreforma tilseier auka fagleg kvalitet og meir legearbeidskraft i sjukeheimane. Både reforma, stortingsmeldinga om
velferdsutdanningane som kom nyleg, og studieplanarbeid ved
fakultetet i Bergen, seier at det må bli meir undervisning
og praksis knytt til sjukeheimar, og at institusjonane er
underbrukt som undervisningsarena for legar.
Helse Vest har nyleg finansiert fleire professorat i
eldremedisin, og også vårt institutt har no lyst ut
stilling som professor i sjukeheimsmedisin. Det siste
er ein del av ei satsing på å bygge opp eit Senter for

Steinar Hunskår

sjukeheimsmedisin, knytt til Institutt for samfunnsmedisinske fag
og Forskingsgruppe for allmennmedisin.Vi har også sterke signal
om støtte frå fond og legat, slik at det kan komme i gang god
aktivitet ved eit slikt senter i løpet av året. Senteret skal drive
forsking og fagutvikling i sjukeheimsmedisin med vekt på legane
si faglege rolle.
I tillegg har NOKLUS allereie ein viktig aktivitet knytt til
sjukeheimane, gjennom kontroll av laboratorieverksemda.
Dei har no fått pengar til også å involvere sjukeheimslegane i arbeidet sitt, som omtalt annan stad på denne sida.
Sjukeheimsmedisinen er med andre ord i vinden for tida!

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Forskingsmidlar til Vestlandet
Styret i Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt stipend for
2012, i alt over 7 mill kroner. Ein god slump av dette kom til
prosjekt i vår region:
− Fastlege i Kristiansand Erik Abildsnes. Hvordan samtaler fastleger
med sine pasienter om livsstilsendring? AFE Bergen.
− Fastlege i Oslo Mari Bjørkman, Bedre helsetjeneste for lesbiske
kvinner. AFE Bergen.
− Stipendiat Robert Burman, Bergen. Brystsmerter på legevakt.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
− Fastlege i Stavanger Torgeir Gilje Lid. Utfordringer og tiltak ved
alkoholproblemer i allmennpraksis. AFE Bergen og Regionalt
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kompetansesenter for rusforskning, Helse Vest (KoRFor).
− Fastlege i Lindås Kristian Simonsen. Influensaepidemien 2009
belyst ved aktivitetsdata fra legevakt og fastlegepraksis. AFE
Bergen.
− Fastlege i Stavanger Olav Thorsen. Henvisninger fra fastleger
til sykehus. Forskningsgruppe for allmennmedisin, UiB.
− Fastlege i Vennesla Aase Aamland. Sick leave among MUPSpatients. AFE i Bergen.
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) er med dette svært
viktig for den akademiske aktiviteten vår.

yen
Parapl

Doktorgrad:
Bedre lege-pasientsamtaler?
Liv Tveit Walseth disputerte 14. februar 2012 for ph.d.-graden
ved UiB med avhandlingen: ”Change through ethical dialogue.
A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in
general practice.”
Hvordan sikre at legeråd om ny livstil fører til endring og ikke
bare til frustrasjon? Walseth viser i sitt doktorgradsarbeid at legen
må forstå pasientens hverdagsliv og forpliktelser for å bidra til
endring. I en god dialog må pasienten utfordres til å tenke over
sine verdier, hvem man er og hvordan man vil leve. Walseth tar
utgangspunkt i pasientintervjuer og fastlegekonsultasjoner, og
har undersøkt om pasientsentrert medisin kan forbedres ved
bruk av sosiologen Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ
handling i samtaler mellom lege og pasient.
Liv Tveit Walseth (f. 1960) er utdannet lege (1984) og spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider nå i psykiatrien ved SSHF
Kristiansand. Professor Edvin Schei var hovedveileder.

Doktorgrad:
Unge og selvopplevd helse
Hans-Johan Breidablik disputerte 24. februar 2012 for phD-graden
ved UiB med avhandlingen: ”Selvopplevd helse (SRH) hos barn
og unge. En undersøkelse av samvarierende og predikerende
faktorers betydning for selvopplevd helse”.
Emnet er belyst gjennom fire studier basert på ulike nasjonale
materialer som HUNT og ulike skolekartlegginger. En markert
kjønnsforskjell for SRH i jenters disfavør formidles trolig gjennom
andre variabler enn kjønn i seg selv. Grunnskolejenter rapporterer
om slanking og misnøye med egen kropp og utseende mer enn
gutter. Slik kroppsmisnøye samsvarer med negativ SRH. Moderne
idealer for utseende som eksponeres via dagens mediebilde kan
være medvirkende til en negativ oppfatning av egen helse. SRH
viser betydelig grad av stabilitet gjennom ungdommen. Endringer i
mange faktorer påvirker SRH, mens derimot det å ha en medisinsk
diagnose hadde liten betydning. SRH hos foreldrene samsvarer
bare i moderat omfang med SRH hos deres barn.
Hans-Johan Breidablik er lege fra UiB (1980) og spesialist i ØNHsykdommer, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han er nå
fagdirektør i Helse Førde.Veileder var professor Eivind Meland.

Forskingsmidlar til Vestlandet
Styret i Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt stipend
for 2012, i alt over 7 mill kroner. Ein god slump av dette kom
til prosjekt i vår region:
− Fastlege i Kristiansand Erik Abildsnes. Hvordan samtaler
fastleger med sine pasienter om livsstilsendring? AFE Bergen.
− Fastlege i Oslo Mari Bjørkman, Bedre helsetjeneste for
lesbiske kvinner. AFE Bergen.
− Stipendiat Robert Burman, Bergen. Brystsmerter på legevakt.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
− Fastlege i Stavanger Torgeir Gilje Lid. Utfordringer og tiltak
ved alkoholproblemer i allmennpraksis. AFE Bergen og
Regionalt kompetansesenter for rusforskning, Helse Vest
(KoRFor).
− Fastlege i Lindås Kristian Simonsen. Influensaepidemien 2009
belyst ved aktivitetsdata fra legevakt og fastlegepraksis.AFE
Bergen.
− Fastlege i Stavanger Olav Thorsen. Henvisninger fra fastleger
til sykehus. Forskningsgruppe for allmennmedisin, UiB.
− Fastlege i Vennesla Aase Aamland. Sick leave among MUPSpatients. AFE i Bergen.
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) er med dette svært
viktig for den akademiske aktiviteten vår.

Seks millioner til
sykehjemsprosjekt
For å bidra til realisering av Samhandlingsreformen gjennom
kompetanseheving på sykehjem har NOKLUS fått bevilget
6 millioner kroner fra statsbudsjettet i 2012. Det skal bl.a.
utarbeides fagprogram tilrettelagt for sykehjemsleger i form
av kasuistikker der ulike problemstillinger er knyttet opp til
sykehjemsmedisin. NOKLUS utarbeider svarrapport med
faglige tilbakemeldinger, slik at legene kan se sine egne svar
sammenlignet med kollegaenes svar. Dessuten skal det utvikles
prosedyrer for hva en skal gjøre ved et avvikende og/eller
uventede prøvesvar, og for når sykehjemslegen skal kontaktes.
Målet er at god kvalitet på laboratorieanalysene gir økt trygghet
til syke eldre ved at feil behandling og unødvendig innleggelse
på sykehus kan bli hindret.

21

Endringer i vilkår
for individuell
refusjon for
Celebra

Celebra har generell refusjon til bruk ved
palliativ behandling i livets sluttfase.
(refusjonskode -90 (ICPC/ISD), vilkår: 136)

Der forhåndsgodkjente medisiner ikke har tilstrekkelig effekt eller ikke kan brukes
pga bivirkninger kan du søke Celebra på individuell refusjon (§3a)
Indikasjoner:

Symptomlindring ved behandling av artrose, revmatoid artritt og Bekhterevs
sykdom. Beslutningen om å foreskrive en selektiv COX-2-hemmer skal bygge på
en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko

Krav til
tidligere
behandlinger:

Ved utolererbare bivirkninger eller manglende effekt av forhåndsgodkjent
NSAIDs:
- Minst to forhåndsgodkjente NSAIDs (ATC-gruppe: M01A)
- Eller ved alder >80 år
- Eller pasienter som har hatt ulcus (omfatter ikke Helicobacterrelatert ulcus)

Spesialistkrav:

Instituert av spesialist i revmatologi, indremedisin, kirurgi eller av lege ved
tilsvarende sykehusavdeling

Merknad:

Ved denne indikasjonen kan det gjøres unntak fra vilkårene når særlige grunner
foreligger (vedlegget er ikke uttømmende for)

Søknadsskjema ligger klart i WinMed og kan fylles ut direkte der, eller gå inn på:
www.helfo.no eller www.felleskatalogen.no
Når vedtak om individuell refusjon er fattet, er vedtaket uten tidsbegrensning.

Referanser: Felleskatalogen og http://www.nav.no/rettskildene/Virkestoffer/Celecoxib.102270.cms Celebra
Pfi zer AS - Postboks 3 - 1324 Lysaker - Besøksadresse: Lilleakerveien 2 B - Telefon 67526100 - Telefax 67526192 - www.pfizer.no

Celebra annonse refusjonsendring_185x267.indd 1

22

E2012-0363

For mer informasjon om Celebra eller behandling av Revmatoid Artritt, Bektherevs
sykdom og Artrose, gå inn på www.pfizer.no

16.03.2012 14:00:32

C Celebra Pfizer
Antiflogistikum.
ATC-nr.: M01A H01
T KAPSLER 100 mg og 200 mg: Hver kapsel inneh.: Celekoksib 100 mg, resp. 200 mg, hjelpestoffer, laktosemonohydrat 149,7
mg, resp. 49,8 mg. Fargestoff: 100 mg: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171). 200 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Symptomlindring ved behandling av artrose, revmatoid artritt og bekhterev. Beslutningen om å forskrive en
selektiv COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kortest mulig
behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal benyttes. Pasientens behov for symptomlindring og effekten av
behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Voksne: Artrose: 200 mg 1 gang daglig eller fordelt på
2 doser. Ved utilstrekkelig lindring av symptomer kan dosen økes til 200 mg 2 ganger daglig. Revmatoid artritt: Anbefalt startdose
er 200 mg daglig fordelt på 2 doser. Kan senere økes til 200 mg 2 ganger daglig. Bekhterev: Anbefalt døgndose er 200 mg 1 gang
daglig eller fordelt på 2 doser. Ved utilstrekkelig lindring av symptomer, kan 400 mg 1 gang daglig eller delt på 2 doser øke
effekten. Dersom det ikke sees økt behandlingseffekt etter 2 uker, skal andre behandlingsalternativer vurderes. Kan tas med eller
uten mat. Eldre (>65 år): Laveste dose (200 mg pr. døgn) bør brukes initialt. Dosen kan, hvis nødvendig, senere økes til 200 mg
2 ganger daglig. Særlig forsiktighet skal utvises hos eldre som veier <50 kg. Nedsatt leverfunksjon: Behandling bør initieres med
halvparten av anbefalt dose til pasienter med etablert moderat nedsatt leverfunksjon med serumalbumin 25-35 g/liter. Nedsatt
nyrefunksjon: Begrenset erfaring ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Slike pasienter bør derfor behandles med forsiktighet.
Barn: Ikke indisert. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for celekoksib, noen av hjelpestoffene eller sulfonamider. Aktivt peptisk
sår eller gastrointestinal (GI)-blødning. Tidligere symptomer på astma, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem,
urticaria eller andre allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre (ASA) eller NSAIDs, inkl. COX-2-hemmere.
Graviditet og til kvinner som kan bli gravide dersom de ikke bruker sikker prevensjon, amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon
(serumalbumin <25 g/liter eller «Child-Pugh» ≥10). Estimert kreatininclearance <30 ml/minutt. Inflammatorisk tarmsykdom.
Hjertesvikt (NYHA II-IV). Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.
Forsiktighetsregler: Pasienter med kjent langsom CYP 2C9-metabolisme bør behandles med forsiktighet. Øvre GIkomplikasjoner som perforasjoner, sår eller blødninger (PUBs), noen med fatale følger, har forekommet. Forsiktighet anbefales
ved høy risiko for utvikling av GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som bruker andre NSAIDs eller ASA samtidig,
eller pasienter med tidligere GI-sykdom (sår eller blødning). Økt risiko for GI-bivirkninger ved samtidig bruk med ASA, også ved
lave doser. Samtidig bruk av et non-ASA NSAID bør unngås. Erstatter ikke ASA som profylakse mot kardiovaskulær
tromboembolisk sykdom. Forsiktighet hos pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks.
hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking). Nødvendige tiltak må gjennomføres og seponering av celekoksibbehandlingen skal vurderes hvis det oppstår kliniske tegn på forverring av spesifikke symptomer hos disse pasientene. Alvorlige
hudreaksjoner, noen fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er svært
sjeldent rapportert. Risikoen for å oppleve disse reaksjonene er høyest i løpet av 1. behandlingsmåned. Overfølsomhetsreaksjoner
(anafylakse og angioødem) er rapportert. Pasienter med sulfonamidallergi eller annen legemiddelallergi kan ha større risiko for
alvorlige hudreaksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner. Behandlingen avsluttes ved første tegn til hudutslett, mukosale lesjoner
eller andre tegn til overfølsomhet. Væskeretensjon og ødem er observert. Forsiktighet ved hypertensjon, venstre
ventrikkeldysfunksjon, hjertesvikt i anamnesen, eller ødem av annen årsak. Prostaglandinhemming kan gi forverret nyrefunksjon
og væskeretensjon. Forsiktighet ved risiko for hypovolemi. Celekoksib kan føre til at ny hypertensjon oppstår, eller til forverring
av allerede eksisterende hypertensjon, noe som kan bidra til økt insidens av kardiovaskulære hendelser. Derfor bør blodtrykket
følges nøye i starten og under hele behandlingen. Ved nedsatt nyre-, lever-, eller hjertefunksjon skal tilfredsstillende medisinsk
tilsyn opprettholdes. Celekoksib kan føre til nyretoksisitet. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt, leverdysfunksjon og
eldre har størst risiko. Disse bør følges nøye. Det er rapportert tilfeller av alvorlige leverreaksjoner, inkl. fulminant hepatitt (noen
med fatale følger), levernekrose og leversvikt (noen med fatale følger eller som krevde levertransplantasjon). Av de rapporterte
tilfellene oppsto flesteparten av de alvorlige leverbivirkningene innen 1 måned etter påbegynt celekoksibbehandling. Kan
maskere feber og andre tegn på inflammasjon. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av warfarin eller andre antikoagulantia.
Inneholder laktose, og skal ikke brukes ved sjeldne arvelige lidelser som galaktoseintoleranse, samisk laktasemangel (lapplaktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Pasienter som opplever svimmelhet, ørhet eller søvnighet bør unngå å
kjøre bil eller betjene maskiner. Interaksjoner: Kan redusere effekten av diuretika og antihypertensiver. Risikoen for akutt
nyresvikt (vanligvis reversibel) kan øke når ACE-hemmere eller angiotensin-II-reseptor antagonister kombineres med celekoksib.
Celekoksib kan muligens øke nefrotoksisk effekt av ciklosporin og takrolimus, og nyrefunksjon bør følges. Celekoksib hemmer
CYP 2D6. Plasmakonsentrasjoner av legemidler som metaboliseres via CYP 2D6 kan øke i kombinasjon med celekoksib. Dette
gjelder bl.a. dekstrometorfan, antidepressiver, nevroleptika, antiarytmika. Dosejustering kan være nødvendig for slike legemidler.
Halvparten av anbefalt dose brukes til pasienter som tar flukonazol. Samtidig bruk av CYP 2C9-indusere, som rifampicin,
karbamazepin og barbiturater, kan redusere plasmakonsentrasjonen av celekoksib. Pasienter som behandles med litium bør
kontrolleres nøye når celekoksib introduseres eller seponeres. Kan tas sammen med lavdose ASA i kardiovaskulær profylakse.
Kan tas sammen med metotreksat (påvirker ikke plasma eller renal clearance), men adekvat monitorering av metotreksatrelatert
toksisitet bør overveies. Kan tas sammen med warfarin eller andre antikoagulantia, men antikoagulerende aktivitet bør
monitoreres. INR skal monitoreres nøye, spesielt de første dagene etter initiering eller endring av celekoksibdosen.
Blødningstilfeller hovedsakelig hos eldre som fikk celekoksib sammen med warfarin er rapportert, noen av dem fatale. Celekoksib
kan tas sammen med perorale antikonsepsjonsmidler, tolbutamid, glibenklamid, ketokonazol og antacida. Hos personer som er
langsomme omsettere via CYP 2C9 og som viser økt systemisk eksponering av celekoksib, kan samtidig behandling med CYP
2C9-hemmere resultere i en ytterligere økning i celekoksibeksponering. Slik kombinasjon bør unngås hos personer som er
langsomme omsettere via CYP 2C9. Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i morsmelk: Skal ikke brukes under
amming. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypertensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, brekninger, dysfagi. Hjerte/kar: Myokardinfarkt. Hud: Utslett, pruritus.
Immunsystemet: Forverret allergi. Infeksiøse: Sinusitt, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier: Faryngitt, rhinitt, hoste,
dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet, hypertoni. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Influensaliknende symptomer, perifert ødem/
væskeretensjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Forstoppelse, raping, gastritt,
stomatitt, forverring av gastrointestinal inflammasjon. Hjerte/kar: Hjertesvikt, palpitasjoner, takykardi. Forverring av hypertensjon.
Hud: Urticaria. Lever/galle: Unormal leverfunksjon, økning av SGOT og SGPT. Muskel-skjelettsystemet: Leggkramper.
Nevrologiske: Parestesi, søvnighet, cerebral infarkt. Nyre/urinveier: Økt kreatinin, økt BUN. Psykiske: Angst, depresjon, tretthet.
Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Øre: Tinnitus, nedsatt hørsel. Øye: Sløret syn. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe:
Leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Duodenal-, ventrikkel-, øsofageal- og intestinalsårdannelse, sårdannelse i
tykktarm, intestinal perforasjon, øsofagitt, melena, pankreatitt. Hud: Alopesi, fotosensitivitet. Lever/galle: Forhøyede
leverenzymer. Nevrologiske: Ataksi, smaksforandring. Psykiske: Forvirring. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Pancytopeni.
Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, kolitt/forverret kolitt. Hjerte/kar: Arytmi, rødming, vaskulitt, lungeemboli.
Hud: Ekkymose, utbrudd med blæredannelse, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk
epidermal nekrolyse, angioødem, akutt generalisert eksantem pustulose. Immunsystemet: Alvorlige allergiske reaksjoner,
anafylaktisk sjokk, anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Menstruasjonsforstyrrelser. Lever/galle: Leversvikt (noen med fatale følger
eller som krevde levertransplantasjon), fulminant hepatitt (noen med fatale følger), levernekrose, hepatitt, gulsott. Luftveier:
Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myositt. Nevrologiske: Hodepine, forverret epilepsi, aseptisk meningitt, ageusi,
anosmi, fatal intrakraniell blødning. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, interstitiell nefritt, hyponatremi. Psykiske: Hallusinasjoner.
Øye: Konjunktivitt, øyeblødning, retinal arterie- eller veneokklusjon. Øvrige: Brystsmerter. I tillegg er følgende rapportert ved
studier på forebyggelse av polypper: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Angina pectoris, irritabel tarm, nyresteindannelse, økning av
kreatinin i blodet, benign prostatahyperplasi, vektøkning. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Helicobacterinfeksjon, Herpes
zoster, erysipelas, bronkopneumoni, labyrintitt, tannkjøttinfeksjon, lipom, uklarheter i glasslegemet, konjunktival blødning, dyp
venetrombose, dysfoni, hemorroidal blødning, hyppig avføring, munnsår, allergisk dermatitt, nerveknuter, nokturi, vaginalblødning,
ømme bryster, benbrudd i leggen, økt blodnatrium. Overdosering/Forgiftning: Liten erfaring. Doser på opptil 1200 mg som
engangsdose og opptil 1200 mg 2 ganger daglig inntil 9 dager er blitt godt tolerert. Behandling: Støttende medisinsk behandling
gis. Dialyse har sannsynligvis liten effekt grunnet høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger M01A H01.
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt. Virkningsmekanisme:
Selektiv hemmer av cyklooksygenase-2 (COX-2). COX-2 er hovedansvarlig for dannelsen av prostaglandiner som gir smerte,
inflammasjon og feber. Ingen hemming av COX-1 i terapeutiske doser. Blodplateaggregering og blødningstid er upåvirket, selv
ved gjentatt dosering med 600 mg 2 ganger daglig. Absorpsjon: God, maks. plasmakonsentrasjon nås etter ca. 2-3 timer.
Plasmakonsentrasjonen er økt med ca. 100% hos eldre kvinner >65 år. Dosering med mat (fettrik kost) forsinker absorpsjonen
med ca. 1 time. Proteinbinding: Ca. 97%. Halveringstid: 8-12 timer. Steady state nås innen 5 dager. Metabolisme: I leveren
hovedsakelig via CYP 2C9. Utskillelse: <1% av dosen utskilles uforandret i urin. Pakninger og priser: 100 mg: 100 stk. (blister)
kr 446,40. 200 mg: 10 stk. (blister) kr 109,20. 30 stk. (blister) kr 272,70. 100 stk. (blister) kr 829,40. Refusjon: Se Refusjonslisten,
M01A H01.
M01A H01 Celekoksib
Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase.
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
-90
Palliativ behandling i livets sluttfase
136
ICD
Vilkår nr
-90
Palliativ behandling i livets sluttfase
136
Vilkår:136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Sist endret: 29.09.2011
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Arbeidsmedisin
og samhandlingsreform
”Bedriftshelsetjenesten ble opprettet for å forebygge
arbeidsrelatert skade og sykdom.Arbeidslivet bidrar
vesentlig mer til uhelse i befolkningen enn mange
er klar over.”
Sitatet er hentet fra en artikkel i ”Arbeidsmiljø”
5/2009, av Håkon Lasse Leira, spesialist i arbeidsmedisin. Han åpner med å si at samhandlingsreformen
inneholder ett kapittel om forebygging uten att
bedriftshelsetjenesten er nevnt der, og avslutter med
at ”Samhandlingsreformen bør inkludere bedriftshelsetjenesten og gjøre den til en selvfølgelig partner i
det forebyggende helsearbeidet her til lands.”
I samhandlingsreformen snakker man om pasienter.
( I 3.2 ”Hvorfor behov for en reform”)
”Regjeringen mener at hovedutfordringene er knyttet til:
• pasientenes behov for koordinerte tjenester
besvares ikke godt nok
• tjenestene preges av for liten innsats for å
begrense og forebygge sykdom
• demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet
gir utfordringer som vil kunne true samfunnets
økonomiske bæreevne”
I bedriftshelsetjenesten snakker man om kunder
eller ansatte. Vi kartlegger om de blir utsatt for
helseskadelig påvirkning i sitt arbeid. Gir så råd til
grupper, enkeltindivid og arbeidsgivere om hva som
kan gjøres for å unngå sykdom/ skade og/ eller hindre
ytterligere utvikling av sykdom/ skade.
Det er viktig for ansatte å få lov til å forbli friske
eller kunne leve så godt som mulig som både pasient
og arbeidstager. Men (og her kommer innleggets
quiz, som er hentet fra hvilken sangtekst?) ”farene
er mange og de ligger tett på lur”. Farene kan ligge
i arbeidsliv, livsstil, arv, fritid, familie, relasjoner osv.
Så husk på at man gjennom bedriftshelsetjenesten kan nå mange
ansatte og forebygge sykdom,
spesielt yrkesrelatert men også
relatert til livsstil.

Ingunn Glenjen,

ingunn.glenjen@gmail.com

Tillitsvalgt NAMF
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LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

Fana Medisinske Senter tilbyr
plastikkirurgi til offentlig takst
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til
offentlige takster etter henvisning fra lege.
STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?

Seksjon for off pl.kirurgi.
Ledet av overlege Bjørn E.
Rosenberg, spesialist i
plastikkirurgi.

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:
• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT
• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI
• BUKPLASTIKK
FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service.
Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.
Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl,
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

Seksjon for immunisering og allergiutredning.
Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun.
Offentlige takster.

Seksjon for kosmetisk kirurgi.
Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge,
spesialist i plastikkirurgi.

• Utredning og behandling av snorking og pustestopp

• Allergi utredning

• Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

• Prikktesting og spirometri reversering

• Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat

• Hyposensibilisering av timotei og bjørk

•
•
•
•
•
•
•
•

• Utredning og behandling av vertigo og øresus

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun
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www.fanamedisinske.no

|

Brystforstørrelse
Brystløft
Bukplastikk
Facelift
Øyelokkskirurgi
Panneløft
Fettsuging
Fetttransplantasjon

mail@fanamedisinske.no

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling
• Mindre kirurgiske inngrep:
• Hudinngrep
• Håndkirurgi
• Arrkorreksjon
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