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LEDER

Sigrun Solberg

Kjære kolleger!
Først vil jeg ønske dere alle et riktig godt år.
Juletrefesten er tilbakelagt med ekstra godt fremmøte,
også av uanmeldte. Alle tok det sporty og kvelden ble
meget vellykket. Vi takker alle som var med å gjøre
arrangementet mulig.
Neste festlighet er 17.mai frokosten.
Folk må huske på å melde seg på til
Frode Ellingsen, tlf. 97508587.
I siste nummer av Paraplyen ble det
trykket et fiktivt leserinnlegg fra
Finnmark. Dette har avstedkommet
mange reaksjoner. Styret i Hordaland
legeforening beklager så mye at innlegget kan virke både støtende og sårende.
Dersom det er saker dere ønsker at styret skal ta opp
kan disse meldes til leder. Vi har satt opp følgende
datoer for styremøtene: 15.02 – 15.03 – 19.04 –
10.05 – 14.06 – 23.08.
Årsmøtet i Hordaland legeforening holdes torsdag
25.august kl. 19 i Legenes Hus, Bergen. Før denne tid
må alle yrkesforeningene ha valgt sine avdelingstillitsvalgte for perioden 1.sept. 2005 til 31.august 2007.
Det er de sittende avdelingstillitsvalgte for den enkel-
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te yrkesforening som er ansvarlig for å avholde slike
valg. Årsmøtet velger kun leder og to styremedlemmer.
Siste årsmøtet bestemte at innkallingen til årsmøtet
kun kommer i Paraplyen. Noter datoen allerede nå!
Leder i husstyret, Steinar Fosse, har arbeidet intenst
for å blåse mer legeliv inn i huset og
starter med fagkvelder. Innkalling via epost. Send din e-postadresse til:
stfosse@broadpark.no så blir du orientert etter hvert.
I tiden 25. til 27 mai arrangeres
Legeforeningens Landsstyremøte i
Bergen.
Dette er en fin anledning til å treffe leger
fra andre deler av landet og dessuten
kan ethvert medlem møte på landsstyremøtet og si sin mening om de sakene som taes opp,
men det er kun landsstyrdelegatene som har stemmerett. Organiseringen av legeforeningen vil bli tatt opp
til endelig votering og det kreves 2/3 flertall for å få
til en endring. Det blir spennende å se om vi kan enes
om noe nytt. Deessuten er det valgår i år og da pleier
diskusjonene gå noe livligere for seg! Vi håper at
mange finner veien til Bergen Kongressenter i
Håkonsgaten under Landsstyret 2005.
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● I samarbeid med ledende international
ekspertise løser BOS problemene for
dine arthrosepasienter.
● Ingen ventetid for utredning!
Møllendalsveien 8 - 5009 Bergen
Tlf. 55 29 72 04

● Kort vei til operasjon!
● Hos BOS er alle «garantipasienter»
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Swiss precision
security
modularity
reliability

MetasulTM – the modern metal combination
for modular hip systems.
■ undisputed leader since 1988
■ about 50 000 combinations implantet
world-wide
■ low wear - low burden of near productsreduced risk of aseptic late loosening
■ from the European leader
Sulzer Orthopedics Ltd.

OrthoVita AS
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REDAKTØR
Når pasientrettigheter virker mot sin
hensikt
Fra og med første september 2004 fikk også
pasienter innen rushelsetjenesten pasientrettigheter. Ting skulle gå bedre. Etter
noen måneder har det skjedd dramatiske
endringer for pasienter innen rushelsetjenesten, til det verre. Det var neppe en eneste stortingsrepresentant som trodde at det
kunne være mulig, når vedtaket ble fattet.
Inntaket av pasienter til institusjoner i Helse Bergen
HF området er sentralisert. På denne bakgrunn har vi
høstet erfaring med håndtering av over ett tusen
saker etter første september. I perioden fra primo
september er det totale behandlingstilbudet nasjonalt,
til pasienter i rushelsetjenesten, bygget ned.
Gjennom november og desember gjennomførte de
regionale helseforetakene sine forhandlinger med alle
private tjenesteytere i rushelsetjenesten, med det
resultat at antallet offentlige plasser ble redusert.
Helse Øst RHF (landets største) har i tillegg til å
redusere antallet offentlige plasser pålagt sine institusjoner i rushelsetjenesten å avslå søknader om
behandling fra andre helseregioner. Begrunnelsen er
at man på et gitt tidspunkt, for eksempel når siste
frist for behandlingsoppstart nærmer seg, sannsynligvis vil ha en pasient fra egen helseregion som ønsker
akkurat denne plassen. Sannsynligvis er dette ulovlig
praksis, men departementet har ikke konkludert i forhold til dette enda. Saken er reist på prinsippielt
grunnlag, som en klagesak.
Pasienter i rushelsetjenesten har altså i praksis ikke
rett til fritt sykehusvalg. Pasienten har dermed heller
ikke en rett til nødvendig helsehjelp. Det siste skyl-
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des at pasienter ofte ikke finner adekvat faglig
behandling eller ledig plass i egen helseregion. Når
det heller ikke finnes tilgjengelige plasser i andre
helseregioner, er svarteper plassert der den normalt
havner: Hos pasienten.
I tillegg til dette synes det som om behandlingskapasiteten i rushelsetjenesten blir for dårlig utnyttet.
Bakgrunnen er enkel. Dersom en institusjon påtar
seg en behandlingsforpliktelse for pasientene, gjøres
denne institusjonen økonomisk ansvarlig. Det vil si
at hvis institusjonen ikke klarer å starte behandlingen
innen den gitte tidsfristen, må institusjonen selv
dekke merkostnadene for det regionale helseforetaket, ved kjøp av annen behandlingsplass. Derfor
våger ikke de lokale institusjonene å overbooke. Når
man ikke overbooker i et felt med så labil pasientgruppe, vil det altfor ofte være senger som står ledige. Man har altså kommet inn i en negativ spiral,
med lenger og lenger venteliste, dårlig utnyttelse av
behandlingskapasitet, og ulovlig nektelse av rett til
nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg for pasientene i rushelsetjenesten.
Personlig skulle jeg ha ønsket meg at Stoltenberg,
Halvorsen og Bondevik gjorde en sak av dette, og
ikke Alfheim. Når en god sak kan gå så til de grader
på trynet for pasientene som rusreformen har vist,
burde andre sentrale politikere enn Alfheim kjenne
sin besøkelsestid.
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Er smertene ute
av kontroll?
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Ta kontrollen tilbake!
Lyrica®- det første preparatet med godkjent indikasjon perifer nevropatisk smerte!
Lyrica® er et helt nytt behandlingsalternativ for perifer nevropatisk smerte. Perifer nevropatisk smerte er et syndrom som
ofte ledsages av søvnforstyrrelser og angst.1,2 Dette syndromet
kalles Smertetriaden.2
Lyrica® har utover den primære smerteeffekten også
dokumentert effekt på ledsagersymptomene.3,4

Lyrica® gir signifikant effekt innen en uke.3,4
Lyrica® er enkelt å administrere:
· 1 kapsel 2 ganger daglig*5
· har ingen kjente farmakokinetiske interaksjoner5
For mer informasjon se: www.pfizer.no

Referanser:
1. Meyer-Rosberg K et al. Peripheral Neuropathic pain- a multidimensional Burden for Patients. Eur J of Pain 2001;5:379-389. 2. Nicholson B. et al. Comorbidities in Neuropathic pain. Pain Medicine 2004;5:S1:9-27. 3.Sabatowski R et al.
Pregabalin reduces pain and improves sleep and mood disturbances in patients with PHN: Pain 109;2002:89-97. 4. Dworkin RH et al. Pregabalin for the treatment of PHN. A randomized, placebo-controlled trial. Neurology 2003;60:12741283. 5. Felleskatalogteksten. * Lyrica kan også doseres tre ganger daglig.
Se felleskatalogteksten side xx

For referanser og preparatomtale se side 29

PARAPLYEN

Lyrikk

Med referanse til flomkatastrofen i Sør Øst Asia:
Ropet på krisehjelp, var vel det som mediene tok opp først! Det har vel etterhvert - i de mange innlegg på
Eyr blant annet - kommet frem at det er ikke profesjonelle krisehjelpere (hvem de måtte være) som vi har
behov for i sorgens skygge. Nei, det er de nære innen familie, blant slekt og venner, arbeidskamerater og
fastlegen som et sentrum i den lokale helsetjenesten som kjenner familiene og som stiller opp med sine
armkroker, deler tårer og er der med sin lyttende empati, som vi trenger.
Vi har her i kommunen valgt oss vekk fra noe kriseteam. Rådgivningsgruppen for mennesker i krise, alvorlig syke og døende mener klart at det er bedre "å ta med seg et brød" og si at her er jeg for deg! Hva har i
verden Weiseth og andre krisepsykiatere å stille opp mot det? Ikke rart at evalueringer i etterkant om hvem
som går inn i patologiske sorgreaksjoner faller dårlig ut for krisepsykiaterne i forhold til nettverksomsorg i
nærmiljøet! Sunn fornuft tilsier vel det uten å måtte drive prosjektforskning på det, eller..? Vi er faktisk
skapt til å tåle sorg, vi mennesk. Tro meg, jeg har opplevd det selv!
Men la meg for all del ikke prate bort det som spalten tilsier: Lyrikken. Det er mye å hente av også i slik
setting. Har trukket frem Einar Økland tidligere som en meget etablert lyriker (født i 1940) blant mye annet
innen det skrevne språk. Jeg velger meg: Tid for tid, fra hans samling Poetiske gleder fra 2003.
Stein Erik Hessling

Tid for tid
Framtida er dyr
den tida eg støtt må kjøpe
og kanskje for billig nåtida
den tida
eg støtt må selje
for å kunne betale
Fortida derimot melder seg gratis
ubeden og eigarlaus til disposisjon
Fortida vil berre liggje ilag med nåtida
Hudnær og nattdjup du var
denne tomt forkorta avstanden
- vegen trappa og døra uimotståeleg saman med nåtida
Ein ståande slutt
konstant som eit sitat

Har ein ikkje nåtid til dette
blir fortida fort så innpåsliten og plagsam
at den må fjernast noko som lett
blir så dyrt at det blir umuleg
Det er inga framtid i det
Stundom ser eg fram til ei fortid
som vil det same som eg:
Ligge åleine.
Einar Økland
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FORSIDEFOTO
vann
snø
storm
miljø
klima
aktuelt for leger?
Tekst og foto: Regin Hjertholm
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Bergen Røntgeninstitutt med
komplett diagnostisk tilbud
Vårt tilbud omfatter:
– To MR maskiner
– Multislice CT
– Røntgen
– Ultralyd
– Mammografi m/trippel diagnostikk
– Benskjørhetsmåling
– Intergrert spesialistpraksis i gastroenterologi.
– Intergrert mamma og thyreoida-diagnostikk med
biopsi.
– Integrert konsultasjon med spesialist i endokrin
kirurgi.
Avdelingen har nå to radiologer:
Knut Korsbrekke og Anne Margrethe Bassøe.

Timebestilling
Telefon: 55 59 49 00
Telefon: 55 59 49 07 (andre henvendelser for leger)
Adresse
Bergen Storsenter, Vincens Lungesgt. 3, 5. etg.,
5015 Bergen.
NB: Egen inngang vis-a-vis jernbanestasjonen må benyttes.
E-post: bergen@b.sri.no

Mer informasjon:
www.serinn.no

Rask rapportering
Vi sender radiologirapporten samme dag som
undersøkelsen utføres – senest dagen etter. Kan
sendes elektronisk direkte inn i ditt journalsystem.
Betaling
Henviste pasientene betaler nå bare vanlig egenandel for alle undersøkelser som på sykehus.

Sentrum Røntgeninstitutt har også avdelinger i Oslo (3), Gjøvik, Lillestrøm, Stavanger og Trondheim

PARAPLYEN
LESERINNLEGG
Vedrørende leserinnlegg i «Paraplyen»
Tidskrift for Hordaland & Sogn og Fjordane Legeforening
nr 6 årgang 12, 2004
Viser til leserinnlegget som ble publisert side 9 i siste
nr av ”Paraplyen” 2004. Det er mulig jeg overreagerer, men dette leserinnlegget er det mest krenkende
jeg har lest og egner seg ikke på trykk, spesielt ikke et
tidskrift i regi av Legeforeningens lokallag. Jeg forstår
heller ikke intensjonene med å publisere et slikt
grunnleggende respektløst syn på en minoritet av
befolkningen i Norge. Er dette ment som en spøk så
forstår jeg den overhodet ikke og tenker hva blir det
neste ....?. Jeg håper dette nedlatende synet som pre-

senteres i tidskriftet ikke blir stående som en generell
oppfatning av hva norske leger har av den samiske
befolkningen. Anbefaler videre at fremtidige innlegg/debatter i ”Paraplyen” holdes på et saklig plan.
Håper vi får se en beklagelse fra Redaktøren i neste
nummer.
Vennlig hilsen
Ansgar Berg

BEKLAGELSE OG
FORKLARING
Noen av Paraplyens lesere har reagert på kopien av et
leserinnlegg (fiktivt) til Finnmark dagblad. Innlegget
var utelukkende ment humoristisk, for å sette litt i
perspektiv hvordan usaklighet kan fortone seg. Det
gikk åpenbart ikke klart nok fram hva som var intensjonen med innlegget. Samtingets leder ble gjort oppmerksom på innlegget av Ansgar Berg, og Magga har
fått en forklaring av meg som han var fornøyd med,
og som han kunne le av (etter forklaringen).
De av leserne som har tatt (det fiktive) leserinnlegget
ille opp, har med dette redaktørens uforbeholdne
beklagelse.
Med vennlig hilsen fra
Ola Jøsendal, redaktør
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Øyelegepraksis
Grå Stær operasjoner
Laseroperasjoner
Øyelokksoperasjoner
Optiker
Ortoptist
Øyeproteser
Ansvarlig øyelege:
Richard von Volkmann
Åsane Øyeklinikk
Åsamyrane 88a 5116 Ulset
Tlf.: 55 95 05 00 email: asaneoye@online.no
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Driv allmennlegar
psykoterapi?
Allmennlegens kvardag består i å snakke med folk. Vi har
ei brei kontaktflate, lærer å kjenne folk over tid, og har
tradisjon for å snakke om det meste med pasienten.
Allmennlegens sentrum er lege-pasient forholdet. Det viktigaste er det personlege møtet og dialogen med pasienten
over tid. Heiter det i NSAM`s sju teser for allmennmedisin.
Legane har ein viktig støtte-og rådgivingsfunksjon. Det
handlar om helserådgiving, mentalhygiene, kontakt med
folk når det røyner på, behov for hjelp når angst og depresjon dominerer. Vi har tradisjon for å ordne opp, som
regel utan hjelp frå andre instansar.
Kva skal vi kalle denne aktiviteten? Er det psykoterapi
eller rådgivning? Er det profesjonell hjelp eller berre tomt
prat til problemet forsvinn av seg sjølv?
Ulike typar rådgivning er 1990-åras vekstindustri. I
Storbritannia har over 30 000 personar rådgivning som
yrke. Kjært barn har mange internasjonale namn: Therapy,
advice, guidance, befriending, counselling. Det er ein tendens i fagmiljøa til å sjå på psykoterapi og rådgivning som
to sider av same sak. Begge er opne omgrep, begge er
strukturerte aktivitetar, begge kan forstås i ein vid eller
meir spesifikk betydning.
Det er tid for å avmystifisere psykoterapi. Psykoterapi
er ikkje noko hokus-pokus, men noko mest alle allmennlegar driv på med kvar dag. Psykoterapi er ikkje lure handgrep som i seg sjølv helbreder pasienten eller løyser alle
problem. Psykoterapi er derimot eit middel til å akseptere
og avklare kva eit problem består i og kva løysingar som
finst. Det er vel dokumentert i terapiforskningen at det er
ikkje terapimetoden som betyr mest, men dei generelle
terapifaktorane: at terapeuten er fleksibel, open og direkte,
at pasienten er motivet og i stand til å nyttiggjere seg nye
erfaringar, at terapeut og pasient kjenner kvarandre, at den
personlege kjemien stemmer. Det er mange feil ein kan
gjere i psykoterapi. Læring og veiledning er difor nødvendig dersom ein vil utvikle denne aktiviteten og nyttiggjere
seg det potensialet som ligg i denne behandlingsformen.
Det er behov for å bevisstgjere oss om og synleggjere
det arbeidet vi gjer som terapeutar i allmennmedisin.
Universitetet i Bergen inviterer til kurs på Høiland gard,
Årdal i Ryfylke 25.-27. mai 2005. Kurset er søkt godkjent
som emnekurs, emnet er Allmennlegen som terapeut. Det
er vakkert i Ryfylke i mai. Og det er alltid fint å møte
nye kollegar.
Kan eg lokke med meir? Ja. Høiland gard er kjende for
god mat og drikke. Sjå eige oppslag i dette nummeret av
Sydvesten, og meld deg på før det blir fullt.
John Nessa
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UNIVERSITETS

Nytt fra Seksjon for
allmennmedisin (SAM), UiB
Steinar Hunskår

•

steinar.hunskår@isf.uib.no

Kjære kollega i vestlandsk allmennpraksis!
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I mange år har John Leer, fastlege på Askøy,
lagt UTPOSTEN ut på våre Internett-sider.
Adressa er http://www.uib.no/isf/utposten/
utposten.htm. I det siste har det vore ein diskusjon omkring når og kor mykje av stoffet
som skal leggast ut til fri bruk på nettet.
Utposten er eineståande ved å vere eit frittståande medisinsk tidsskrift som formidlar
erfarings-basert kunnskap, laga på dugnad
av og for legar i allmenn-og samfunns-medisin, profesjonelt i form og innhald og med 8
nr pr. år i hittil 31 år. Ved Seksjon for allmennmedisin ser vi på nettutgåva som ein
bonus og sørvis som gjer det enkelt å finne
igjen artiklar. Vi oppfordrar alle kollegaer til

å betale abonnement på papirutgåva. Vi bør
alle ha interesse av å halde bladet levande,
men det er først og fremst fordi innhaldet er
godt og nyttig for oss, vi skal lese bladet. Det
eignar seg også godt for medarbeidarane, og
gjerne på venterommet også. Abonnement
kan teiknast ved epost rmrtove@online.no
eller faks 63 97 16 25.
Steinar Hunskår
steinar.hunskar@isf.uib.no

Medisinsk dokumentasjon og administrasjon

www.infodoc.no
Infodoc as, telefon Bergen 55 52 63 00, Oslo 67 59 27 60
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NY PRIS TIL GURI RØRTVEIT
Guri Rørtveit og Tor A. Strand er tildelt Søren Falchs
Juniorpris for yngre forskere. Prisen er på 100 000 kroner.
Rørtveit og Strand er postdoktorer ved henholdsvis
Institutt for samfunnsmedisinske fag og Senter for internasjonal helse, UiB. Guri Rørtveit er i tillegg fastlege ved
Fjellsiden legesenter i Bergen. Hun ble dr.med i 2004 på
en avhandling om urininkontinens hos kvinner.
Rørtveit er deltaker i inkontinensforskningsgruppen
ved Seksjon for allmennmedisin som har publisert resultater fra en av verdens største studier på sammenhengen
mellom fødsel og urininkontinens. Data fra 28000 kvinner
som deltok i Nord-Trøndelagsundersøkelsen ble koblet til
data fra Medisinsk fødselsregister. Det ble funnet en sterk
sammenheng med fødslene, men bare hos kvinner som
fortsatt er i reproduktiv alder. Kvinner som føder ved keisersnitt har større risiko for inkontinens enn de som ikke
føder barn, selv om vaginal fødsel fører til en enda større
risiko. Fødselsfaktorer som høy fødselsvekt, seteleie o.l.
ser ikke ut til å forklare den sterke sammenhengen
mellom vaginal fødsel og inkontinens, og Rørtveit konkluderte med at den normale fødselen i seg selv utgjør en
risiko for inkontinens.
Prisen er en stor anerkjennelse for Guri Rørtveit og
norsk allmennmedisin!

NY HÅNDBOK FOR
SKOLEHELSETJENESTEN
Siren Haugland, som er første-amanuensis i sosialmedisin
og fastlege i Bergen, har sammen med Nina Misvær vært
redaktør for “Handbok for skolehelsetjenesten 1-10 klasse”. Boka som kom på Kommuneforlaget i desember, er
på 430 sider og gir en bred innføring i det praktiske arbeidet for skole-helsetjenesten for grunnskolen. Boka formidler forskningsbasert kunnskap om forebyggende og
helsefremmende arbeid blant barn og unge, med konkrete
eksempler på hvordan denne kunnskapen kan knyttes til
skolehelsetjenestens program og skolens hverdag.

NYE MEDARBEIDARAR I
TIDSSKRIFTET
Tidsskrift for Den norske lægeforening har gått bort frå
fagmedarbeidarar knytta til enkeltfag og har i staden presentert meir enn 200 faglege medarbeidarar dei vil bruke i
vurderingsprosessen. Seksjon for allmennmedisin i
Bergen har heile fem av desse: Anders Bærheim, Steinar
Hunskår, Kirsti Malterud, Guri Rørtveit og Sverre

Sandberg. Rørtveit er i tillegg medlem av redaksjonskomiteen i Tidsskriftet.

SMÅNYTT
– Prosjektet ’Sårbarhet som styrke – hvordan kan avmaktserfaringer bli til helseressurser’ er tildelt støtte på kr. 300
000 årlig i 3 år fra NFR-programmet Helse og samfunn.
Prosjektleder er Kirsti Malterud
– Eli Sørensen og Sabine Ruths er innstilt til to 50% stillinger som 1.amanuensis i allmennmedisin
– Professor Grethe Tell har sluttet som styrer ved Institutt
for samfunnsmedisinske fag for å bli forskningsdirektør i
Helse-Bergen. Steinar Hunskår fungerer som styrer inntil
ny instituttleder er tilsatt
– Hogne Sandvik og Steinar Hunskårs artikkel i
Tidsskriftet om telefontilgjengelighet hos fastlegene førte
til spørsmål og debatt i Stortinget etter TV2-oppslag
– Cand. philol. og skuespiller Torild J Alræk har fått doktorgradsstipend fra UiB for prosjektet “Fiksjon anvendt i
kommunikasjonstrening; en videreutvikling av medisinsk
pedagogikk med virkemidler fra det teaterfaglige feltet”.

AVVIKLING AV AVTALEN OM
LEGESENTERET?
Institutt for allmennmedisin vart etablert i 1971 forankra i
ein privat gruppepraksis. I 1985 vart det inngått ein avtale
mellom Bergen kommune og UiB som innebar at kommunen oppretta ein fastløna allmennpraksis (Ulriksdal
legesenter, no Fjellsiden legesenter DA). Dette var grunnlaget for fire kombinerte stillingar (“kombi-stillingar”),
kvar med halv stilling som allmennpraktikar og halv stilling som amanuensis.
Instituttet har i samråd med Seksjon for allmennmedisin og legesenteret komme til at avtalen bør avviklast.
Slik dei juridiske tilhøva er i fastlegeordninga, kan
Universitetet ikkje oppnå den innverknad på avtalen sine
punkt omkring tilsettingar som låg til grunn. Det er heller
ikkje mogeleg for Bergen kommune å halde på ein slik
avtale med bindingar for fastlegane på den måten intensjonen har vore til no. Instituttet har difor tilrådd Det
medisinske fakultet å ta kontakt med Bergen kommune
med tanke på å avvikle avtalen.
Føremålet med avtalen var å sikre klinisk feste for
Seksjon for allmennmedisin. Ein har alltid lagt stor vekt
på at eit fleirtall av dei akademisk tilsette også driv legeverksemd, og ved starten av fastlegeordninga vart det inngått heile 11 fastlegeavtalar i ulike kommunar med personar som var tilknytta seksjonen.
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Saken om Legeforeningens organisering har med regelmessige mellomrom blitt tatt opp til behandling, sist med
utspring i et landsstyrevedtak fra oktober 2001. Det foreligger en betydelig mengde dokumenter i sakens anledning. Saken må antas å være godt belyst og drøftet, en
viser både til innstillingen fra organisasjonsutvalget, og
til høringsnotatet / innstillingen fra sentralstyret.

– det velges landsstyrerepresentanter fra avdelingene,
etter gitte normer, der yrkesforeningene har sine gitt
kvoter, og der det er noen frie delegater på valg
– det velges landsstyrerepresentanter direkte fra yrkesforeningene
– det velges landsstyrerepresentanter fra spesialforeningene

For å drøfte denne viktige saken kan det kanskje være
hensiktsmessig å ta en kort oppsummering av bakgrunnen for at saken ’verserer’ i foreningen nå. Utspringet
kommer fra et fellesmøte mellom styrene i Hordaland og
Sogn og fjordane legeforening et års tid før foretaksreformen.. Spesielt la Halvard Wannag Sæle i dette møtet
vekt på at Legeforeningen som organisasjon ikke stod
godt rustet til å møte foretaksreformen. Sigrun Solberg
støttet dette, og de to styrene begynte å forberede en sak
til landsstyremøtet i Tønsberg.

Det absurde er at de tre valgene blir foretatt av og blant
de samme legegruppene. Det er som å ha stortingsvalg
der man først stemmer på bakgrunn av partitilhørighet,
deretter stemmer man en gang til på bakgrunn av
bostedsadresse, for deretter å stemme enda en gang på
bakgrunn av hvilket yrke man har. Det skal godt gjøres å
få det verre til!

Forslaget som Hordaland og Sogn og fjordane legeforening la fram i Tønsberg, siktet i særlig grad på behovet
for en Legeforening som også var organisert på det regionale nivået. Man antok på det tidspunktet at regionen
ville få en langt mer tydelig rolle enn det den faktisk har
fått. Mye av det man antok at regionene ville ta ansvaret
for, er nå lagt til det lokale helseforetaksnivået. Forslaget
om å reise saken på nytt fikk enstemmig tilslutning fra
landsstyret.
Forslaget om å ta opp igjen organisasjonssaken hadde
imidlertid også andre sider. Legeforeningens organisasjon er et lappverk av formelle organer, som har oppstått
uten at det har vært en helhetlig plan. Opprinnelig var
det avdelingene (Fylkesavdelingene) som var grunnstammen i foreningen. Sakte men sikkert ble søylene
(Yrkesforeningene) sterkere og sterkere, og fikk sine formelle plasser i foreningens organisasjon. I tillegg har
spesialforeningene engasjert flere og flere leger, og har
også en formell status i organisasjonen. Organisasjonen
framstår i økende grad som kompleks, ulogisk og ineffektiv.
Foreningens øverste organ, Landsstyret, settes sammen
på følgende måte:

Med en så betydelig dokumentportefølje i en enkelt sak,
er det lett å gå inn i lange og grundige diskusjoner
omkring både premisser og konklusjoner. Her følger vi i
stor grad LSA sin høringsuttale, men med en del nyanser
og tillegg på redaksjonell basis. Diskusjonen baserer seg
på sentralstyrets høringsnotat.
Hva er bra med sentralstyrets høringsnotat?
Sentralstyrets høringsnotat viser at foreningen har vært
igjennom en lang prosess i saken, og at mange viktige
forslag til endring er tatt inn i det nye forslaget. Ett av de
viktigste tiltakene sett fra et overordnet ståsted, er å gi
mer ressurser og organsisasjonsmessig betydning til de
fagmedisinske foreningene (spesialforeningene). Blant
annet er det foreslått obligatorisk medlemsskap i minst
en fagmedisinsk forening, og det er allerede iverksatt tiltak på sekretariatsiden for å styrke de fagmedisinske foreningene.
Disse tiltakene er i tråd med organisasjonsutvalgets innstilling, selv om de ikke er identiske til organisasjonsutvalgets innstilling.
Hva er akseptabelt, men kunne ha vært bedre, med
sentralstyrets høringsnotat?
Sentralstyret legger fram et forslag til lett justering av
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det som blir kalt avdelinger, eller også fylkesavdelinger.
Avdelingene ’søkes arrondert’ slik at det er mulig å tilpasse avdelingene til helseforetakene, altså slik at fylkesgrenser kan overskrides.

Sentralstyrets forslag er marginale justeringer av dagens
ordning, og er i realiteten en av flere mulige varianter av
forslaget til løsning fra organisasjonsutvalget.

Samtidig blir det foreslått å beholde og videreutvikle
ordningen med regionale samarbeidsfora, regionsstyrer.

Etter min mening har sentralstyret, på samme måte som
organisasjonsutvalget, ikke tatt de nødvendige konse-
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kvenser av allerede iverksatte endringer i
Legeforeningens struktur:
1. For det første er Legeforeningen nå fullstendig politisk kontrollert av yrkesforeningene. Det gjelder i fylkesavdelingene (minste lokale enhet), i regionsutvalgene, og i Landsstyret. Det betyr at alle leger kan få
tilstrekkelig voteringsadgang i alle saker, gjennom sitt
obligatoriske medlemsskap i en yrkesforening. Det
betyr at foreningens demokrati kan bli komplett ivaretatt gjennom yrkesforeningene.
2. For det andre er det geografiske medlemsskapet bare
et uttrykk for legens bostedsadresse. Ingen lege vil for
eksempel finne på å flytte, for å kunne gi sin stemme
til en annen fylkesavdeling. Den geografiske tilhørigheten har overhodet ingen reell innflytelse på
Legeforeningens politiske liv. Samtidig er det åpenbart at den geografiske nærhet til et kollegialt fellesskap både innen en yrkesforening og mellom ulike
yrkesforeninger, har en viktig funksjon. Den geografiske enhet har komplett utspilt sin rolle som valgstruktur og derigjennom formelt organisasjonsledd i
Legeforeningen, men samtidig dokumentert sin berettigelse som samarbeidsorgan for yrkesforeningene.
Dette må foreningen nå ta følgene av.
Fylkesavdelingene er de facto samarbeidsorgan for
yrkesforeningenes tillitsvalgte, og har ikke lenger
legitimitet som representasjonsgrunnlag for landsstyret.
Slik Legeforeningen nå er organisert, og slik sentralstyret
ønsker å videreføre organisasjonen, videreføres den geografiske enhet som en utvidet arena (lekegrind) for
yrkesforeningene. Ved valgene vil en helt elementær
mobilisering fra en yrkesforening (slik Ylf med stor suksess har gjort det i mange år), gjøre at den eller dem som
mobiliserer får et uforholdsmessig stort antall representanter til landsstyret. På denne måten sikrer yrkesforeningene seg en anledning til å stemme dobbelt, eller
telle dobbelt, i enhver sak av betydning for
Legeforeningen. Dette er en absurd modell i en demokratisk organisasjon, noe foreningen også bør ta følgene
av.
Når Hordaland Legeforening mønstrer om lag 30 – 40
leger til sine årsmøter, og når vi ser at Oslo Legeforening
mønstret 23 leger til sitt årsmøte i 2004, skulle det være
enkelt å beslutte å radere ut den geografiske enhet som
inngangsport til landsstyret. Dette er overhodet ikke
identisk til å legge ned de geografiske enhetene, eller å
desavuere det viktige kollegiale fellesskapet som blir ivaretatt lokalt. En slik endring av status for fylkesavdeling-

ene fra å være vedtektsfestet organ, til å være samarbeidsorgan, vil være å erkjenne fakta.
Det synes å være komplett meningsløst å fortsette å ha
en geografisk enhet som del av foreningens maktstruktur
på organisasjonskartet, når all erfaring tilsier at foreningen blir drevet politisk av yrkesforeningene. De viktige
funksjonene som er tillagt den geografiske enhet, kan
fremdeles stå som foreslått. Men den geografiske enhet
må stå klart fram som et samarbeidsorgan for yrkesforeningene lokalt, slik det i realiteten er. Dette vil også i
stor grad harmonisere fylkesavdelingen (eller andre lokale enheter, for eksempel knyttet til foretaksstrukturen),
med status og oppgaver for den regionale enheten.
En slik opprydding vil i vesentlig grad forenkle
Legeforeningens struktur, det vil i vesentlig grad bidra til
å forme kartet etter terrenget, og det vil ikke minst gi
grunnlag for et forståelig og akseptabelt system for stemmegivning i foreningen.
Figuren viser Dnlf slik den kan se ut rent skjematisk,
dersom disse forslagene skulle bli vedtatt.
Hva er dårlig i sentralstyrets høringsnotat / innstilling?
Under landsstyremøtet i Molde ble det enstemmig vedtatt at all fusjonering eller nedleggelse av yrkesforeninger skulle baseres på frivillighet. LSA tok et initiativ overfor Namf og LVS, med sikte på å samle leger som ikke
har hovedfokus på individrettet kurativt legearbeide.
Som kjent avviste LVS utspillet fullstendig, og LVS har
ved noen få enkelt aktører klart å generere mye støy i
Legeforeningen i sakens anledning. Namf på sin side har
vært interessert i modellen, men har som primært mål å
fortsette som egen yrkesforening.
Allment praktiserende legers forening (Aplf) har gjort en
henvendelse til LSA og Namf, for å drøfte mulighetene
for en felles primærmedisinsk forening. Både Namf og
LSA har behandlet dette forslaget både på styrenivå, og
under landsråd/ årsmøte. Forslaget er blitt enstemmig
avvist av både LSA og Namf. I hovedsak blir tanken om
en primærmedisinsk forening avvist fordi det er store
forskjeller i faglig ståsted, det er store forskjeller i avlønningsmodeller, det er store forskjeller i ansettelsesforhold, og det er store forskjeller i avtaleverket. Det finnes
altså ikke noe annet grunnlag for en primærmedisinsk
forening enn Aplf, i et mer konstruktivt samarbeide med
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Når sentralstyret foreslår å legge ned Namf og LSA,
skjer det altså i strid med landsstyrets vedtak i Molde.
Det skjer i strid med enstemmige miljø både i Namf og
LSA. Etter LSA sin mening er forslaget et uttrykk for
meget dårlig organisasjonsforståelse, og svært liten
respekt for foreningens øverste organ, landsstyret.
Sentralstyret klarer ikke å gjøre rede på en forståelig
måte, for noen som helst prinsippielle standpunkt som
kan forsvare forslaget om å legge ned LSA og Namf. Det
nærmeste vi kommer en forståelig forklaring, er at noe
må gjøres, og at det omtalte forslaget i høringen kanskje
kan oppnå et kvalifisert flertall.
Hvis Legeforeningen velger å legge ned LSA som yrkesforening, er det et svært dårlig signal både internt og
eksternt, angående den betydning man mener samfunnsmedisin har og skal ha framover.
Hva kunne tenkes av endring?
Hvis en oppsummerer denne drøftingen så langt, finner
vi at:
– Det gis støtte til forslaget om økt satsning på de fagmedisinske foreningene
– Det gis støtte til forslaget om obligatorisk medlemsskap i minst en fagmedisinsk forening
– Det gis støtte til avdelingenes funksjoner på oppgavesiden, men avdelingene mangler legitimitet som representasjonsgrunnlag for landsstyret. Avdelingene, uansett størrelse eller ’arrondering’ er samarbeidsorgan
for yrkesforeningene, og bør fratas en rolle i valgprosessene.
– Det gis ikke støtte til å legge ned LSA og Namf, dette
både på bakgrunn av landsstyrevedtaket i Molde, på
bakgrunn av medlemmenes klare krav på troverdige
tillitsvalgte og forhandlere internt og eksternt, og på
bakgrunn av Legeforeningens åpenbare behov for legitimitet innen grupperettet medisin
Dersom den organisasjonsmodellen som avtegner seg
etter ovenstående oppsummering skulle bli komplettert,
bør prinsippet om gjennomgående representasjon bli innført. I dette ligger det at
1. Yrkesforeningene velger sine tillitsvalgte til det lokale
samarbeidsorganet, altså det som nå omtales som
avdelingene. De samme tillitsvalgte utgjør yrkesforeningenes landsråd
2. Av og blant de tillitsvalgte i avdelingene velges det

representanter til det regionale samarbeidsorganet,
regionsutvalgene. Alle yrkesforeningene sikres plass i
regionsutvalget.
3. Fra yrkesforeningenes landsråd velges det landsstyrerepresentanter, slik at hver yrkesforening er representert med ett landsstyremedlem for eksempel pr påbegynt 250 medlem.
4. Landsstyret kan eventuelt suppleres med et lite antall
representanter fra de fagmedisinske foreningene, gjerne i tråd med sentralstyrets forslag
5. Alle yrkesforeningene sikres minst en representant i
Sentralstyret
En slik modell er svært enkel å forstå. Den er svært mye
mer demokratisk enn den eksisterende modell, og tilsvarende mer demokratisk enn modellen foreslått av sentralstyret. Gjennom dette vil også landsstyrets størrelse
kunne reduseres, og det vil gi betydelig bedring av foreningens effektivitet og handlekraft.
En ubetinget fordel med denne formen for organisasjon,
er at alle yrkesforeningene er sikret representasjon i foreningens øverste ledelse (Sentralstyret). Det er svært trist
å observere og delta i de valgprosesser foreningen er
utsatt for hvert annet år, ikke minst er det trist å se at den
lovlig valgte valgkomite fullstendig blir satt til side av
representanter for de tre største yrkesforeningene.
Nettopp denne rådende kultur for valg til
Legeforeningens sentralstyre, er en skamplett på
Legeforeningens organisasjon. Legeforeningen bør nå
benytte anledningen til å endre status til det bedre også
på dette området.

Selger ultralydapparat
Toshiba SAL 77B
med vaginal- og abdominalprobe.
Apparatet er lite brukt og i god stand.
Til legepraksis el.
Kontakt Steier 901 81 243
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Leder:

Sigrun Solberg

sigrsolb@online.no

LSA (nestleder):

Rolf Martin Tande

rolmar@online.no

OF:

Erling Mjanger

erling.mjanger@haukeland.no

APLF:

Øivind Wesnes

owesnes@broadpark.no

YLF:

Christian Busch

christian.busch@helse-bergen.no

Namf:

Trond Skaflestad

troska@online.no

LVS:

Einar Svendsen

einar.svendsen@gades.uib.no

PSL (vara):

Harald Miljeteig

hara-mi@online.no

Årsmøtevalgt:

Bent Folkvord

bfolkvor@online.no

Årsmøtevalgt:

Jone Trovik

jone.trovik@helse-bergen.no

ÅRSMØTEVALGTE VARAREPRESENTANTER:
Vara:

Niels Saaby Hansen

Vara:

Karin Stand Volden

fanabond@online.no

OBSERVATØRER:
YLF tillitsv. Helse Bergen:

Eirik Vikane

Eirik.Vikane@helse-bergen.no

Nmf, Stud med:

Per Øystein Opdal

popdal@hotmail.com

Ansatterepr Helse Bergen:

Håvard Skeidsvoll

hske@haukeland.no

Landsstyrerepr DNLF:

Tone Skeie Jensen

t.s.jensen@klinmed.uio.no

Landsstyrerepr DNLF:

Gunnar Ramstad

gr@bakkehuset.no

Legenes Hus, leder styret:

Steinar Fosse

stfosse@broadpark.no

Paraplyen, redaktør:

Ola Jøsendal

ola.joesendal@psych.uib.no
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SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
STYRET I SOGN OG FJORDANE
LEGEFORENIG
ÅRENE 2002 - 2003:
Leder

Halvard Wannag Sele ,
Legesenteret 6823 Sandane
Privat: 57 86 63 08 - Mobil: 95 03 24 94
40 - Fax Arb 57 88 44 41
hw.sele@online

Styremdl. Arne Sunde.
Fylkeslegekontoret 6863 Leikanger
Arbeid 57 65 55 00 - Privat 57 65 37 76
Fax: 57 65 35 11
arne.sunde@fl-sf.stat.no
Styremdl. Bjørg Ladehaug. Gyn. avd. SSSF 6800 Førde
bjorg.ladehaug@helse-forde.no
Aplf:

Audun Hammer. Legekontoret 6700 Måløy
Arbeid: 57 84 52 30 - Privat: 57 85 03 84
audunham@frisurf.no

OLL

Trond Inselseth. Legekontoret. 6700 Måløy
Arbeid: 57 84 52 30 - Privat: 57 85 11 36
insels@frisurf.no

OF

Øivind Watne Psyk avd SSSF 6800 Førde
Arbeid: 57 83 94 70 - Privat: 57 72 04 67
Fax: 57 72 04 69
owatne@online.no

YLF

Torgeir Finjord SSSF 6800 Førde
torgeir.finjord@c2i.net

PSL

Ingvar Holtan. P.boks 456. 6801 Førde
ingvar.holtan@c2i.net

Namf

Alf Bjørnar Heggelund 6993 Høyanger
alv.bjornar.heggelund@hydro.com

Lege-for lege
I Sogn og Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å
starte ”lege-for-lege” ordningen.
I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar
og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert
etter Normaltariffen med vanleg eigenandel.
Dei 4 er:
• Kari Fagerheim, Legekontoret,
6770 Nordfjordeid - tlf 57 86 30 20
• Berit Kaarstad. Legekontoret,
6847 Vassenden - tlf 57 72 81 00
• Hans Hvidsten, Legekontoret,
6817 Naustdal - tlf 57 81 60 20
• Kjell Kjørlaug, Legekontoret,
6856 Sogndal
tlf 57 62 97 00 fax 57 62 97 01 og
e-post:kjell@kjorlaug.com

Alle 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 - Privat: 57 83 22 90
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

Varamedlemmer:
Bjørn Noren. Helsesenteret. 6971 Sande
Jan Nordeide. SSSF. 68090 Førdeo

Einar Melvær Sandven, Kommunelegekontoret,6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 02 77 - Privat: 57 86 08 94
Anita Pettersen, Kommunelegekontoret, 5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 41 82 - Privat: 57 78 42 80
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KUNNGJØRINGER
KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
Stein Nilsen (avdelingskoordinator)
Georgenes Verft 18, 5011 BERGEN,
55 23 08 00 (priv.)
Legesenteret i Florvåg, 5305 FLORVÅG,
56 15 74 00 (arb.)
Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 5232 Paradis,
55 92 44 77 (priv.)
Loddefjord legesenter, postboks 85, 5881 Bergen
55 51 33 77 (arb.)
Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 56 58 66 77 (priv.)
Øyrane legesenter, 5260 INDRE ARNA,
55 39 55 62 (arb.)
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Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ,
56 14 13 55 (priv.)
Institutt for psykiatri og psykoterapi,
Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5, 5085 MORVIK,55 18 55 61 (priv.)
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 Bergen
55 97 50 99 eller 55 97 29 07 (arb.)

Støttelegenes oppgave er å være rådgiver og støtte for
kolleger som opplever kriser eller problemer som truer
arbeidsevnen. Støttegruppen er åpen for henvendelser
fra alle leger i Hordaland, kolleger, pårørende, offentlige myndigheter eller andre som er bekymret for en leges
helse og/eller atferd. Dessuten kan støttegruppens medlemmer selv ta kontakt når det er grunn til å tro at en
lege har det vanskelig eller kan ha kommet i en situasjon som medfører at utøvelsen av legeyrket lider.

LEGETJENESTE FOR LEGER
ALLMENNMEDISIN
John Leer
Legesenteret i Florvåg, 5305 Florvåg
56 14 06 61 (arb.) 56 14 11 13 (priv.)
Ellen Nummedal
Fana legekontor, Krokeideveien 5,
5047 FANA, 55 11 71 55
Dag Pedersen
Rogne legesenter, Sverresbakken 2,
5700 VOSS, 56 31 30 85
Dag H. Søvik
Kringsjåveien 33, 5031 LAKSEVÅG,
55 34 20 44
Odd Winge
Leirvik MT, Storhaugvegen 1130,
P.B. 352, 5402 STORD, 53 41 24 51

ARBEIDSMEDISIN
Arnhild Hjelmen, Bedriftshelsetjenesten,
DnB ASA, Helse-/Miljøavd. Lars Hillesgt. 30,
5020 BERGEN, 55 21 17 19/55 21 14 59
INDREMEDISIN
Jostein Asmervik
Spesialistsenteret på Straume,
5353 STRAUME, 56 33 37 60/Dir: 56 32 62 32
Knut Brinchmann-Hansen
5200 OS, 56 30 26 43
Kjell Gisholt
Østre Nesttunvei 10, 5050 NESTTUN,
55 13 42 19/55 13 83 66
Bertil Kjell Øie
Spesialistsenteret på Straume, 5353 STRAUME,
56 33 37 60/Dir: 56 32 62 31
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GYNEKOLOGI
Kristina H. Johannessen
Nygårdsgaten 4, 5015 BERGEN,
55 32 68 90/55 32 63 61

Jan Wimpelmann
Institutt for psykiatri og psykoterapi
Starvhusgaten 2A, 5016 BERGEN,
55 55 04 24/41 69 30 29

Britt Nyland
Nygårdsgaten 4, 5015 BERGEN, 55 31 95 57

Liv Ørbeck
Østre Nesttunveien 6,
5050 NESTTUN, 55 13 69 40

NEVROLOGI/NEVROFYSIOLOGI

BARNEPSYKIATRI, kontaktperson

Bjørn Karlsen
Nevrologisk avd., HAUKELAND SYKEHUS,
5021 BERGEN, 55 97 40 36/55 97 40 00

Guri Haaland
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Fana
Postboks 254, 5050 NESTTUN, 55 11 25 42/40
Besøksadresse: Nefagården, Fax: 55 11 25 41
2. etasje, Nesttun.

Helge Riisøen
Nevrologisk avd., HAUKELAND SYKEHUS,
5021 BERGEN, 55 97 39 72/55 97 40 00
PSYKIATRI
Juel Kristiansen, Psykiatrisk poliklinikk,
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN,
55 97 43 00/03
Mildrid Pedersen
Rogne legesenter, Sverresbakken 2,
5700 VOSS, 56 51 07 66

ØRE-NESE-HALS SYKDOMMER
Harald Miljeteig
Øre nese hals avdelingen,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 BERGEN, 55 97 26 49
ØYESYKDOMMER
Erling Strand
Bergen øyelegesenter, Nedre Ole Bullsplass 3,
5012 BERGEN, 55 31 71 88

Atle Roness, Psykiatrisk klinikk,
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN,
55 97 45 98
Helleveien 170, 5035 SANDVIKEN,
55 25 63 02 (priv.)

LEGETJENESTE FOR MEDISINSKE STUDENTER
Sissel Holmen
Legesenteret i Kommunehuset Nesttun,
Hardanervn. 6, 5223 Nesttun, 55 56 12 00
Per Høie
Bønes legekontor, Bøneslia 1,
5062 BØNES, 55 12 02 96

Jon Schjelderup
Idrettsveien almenpraksis
Idrettsveien 47, Brann stadion, Postboks 188,
5032 MINDE, 55 29 58 47
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ALLMENNLEGEN SOM TERAPEUT
Praksislærarkurs 2005
Stad:
Høiland gard, Årdal i Ryfylke
Tid:
25.- 27. mai 2005
Arrangør: Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
Målgruppe: Allmennlegar, spesielt praksislærarar som har vore eller ønsker å bli tilknytta Universitetet i Bergen.
Kurskomite: Allmennlege Gunnar Bondevik, allmennlege Per Stensland, allmennlege John Nessa
Onsdag 25. mai:
Ankomst Høiland gard. Sosialt arrangement om kvelden
(truleg tur ut i det fri før god middag).
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Torsdag 26.mai:
08.15- 08.30: Opning
08.30- 09.15: Allmennlegen –byråkrat eller terapeut?
Direktør Bjørn Guldvog, Sosial-og
Helsedirektoratet
09.30-10.15: Psykiatri i allmennmedisin
Allmennlege Per Stensland, Sogndal
10.30- 11.15: Å behandle rus med dop: LAR
Allmennlege Dagfinn Haarr
11.30-12.15: Gruppearbeid
12.30-13.30: LUNSJ
13.30-14.15: Erfaringsutveksling i plenum
14,30-15.15: Allmennlegens haldning til psykoterapi
Dansk allmennlege Annette Sofie
Davidsen, Århus

15.30- 16.15: Plenum
16.30- 17.15: Kognitiv behandling – ein introduksjon
Allmennlege Bente Aschim og allmennlege Sverre Lundevall
17.30- 18.15: Kognitiv behandling – forts.
Fredag 27. mai:
08.00- 10.00: Kognitiv tenkning og kognitiv behandling:
Førelesning og rollespel
Allmennlege Bente Aschim og allmennlege Sverre Lundevall
10.15-11.00: Anorexi-bulimi- identitet-samhandling
Allmennlege Andreas Holund
11.15-12.00: A. Holund forts..
12.00-12.30: LUNSJ
12.30-13.15: Grupper
13.30-14.00: Oppsummering og evaluering
14.00:
SLUTT
Kurset søkes godkjent som emnekurs i vidare – og
etterutdanninga for allmennmedisin.
Flybuss går frå Stavanger lufthavn, Sola kl 16. 45 og er
i Årdal kl 18.10.
Retur frå Årdal kl 14.20, er på Sola kl 16.25.
Kursavgift kr 1600.
Påmelding til signe.zachariassen@isf.uib.no, Institutt for
samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen eller
mona.kleppa@hjelmeland.kommune.no.
Evt skriftleg påmelding til John Nessa,
Hjelmeland legekontor, 4130 Hjelmeland.
Nærare opplysningar om kurset? Ring John Nessa,
tlf 92036511.
Påmeldingsfrist: 15. april 2005.
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Opphold i
opptreningsinstitusjoner
Opptreningsinstitusjonene som omfattes av forskriften (Folketrygdloven §5-20) skal ha som
formål å bedre pasientens funksjonsnivå, bidra til å hindre tilbakefall av sykdom/skade og
bedre muligheten til egenomsorg. Her finner du informasjon om hvem som kan få opphold i
opptreningsinstitusjoner og hvordan søke.
Opptreningsinstitusjoner er ikke rekreasjonsinstitusjoner,
og for å få stønad må det foreligge et dokumentert behov
for aktiv, daglig trening.
Det dekkes ikke utgifter for opphold til:
- behandling eller opptrening som kan gis ambulant
- hvile eller avlastning
- slanke- eller kostholdsbehandling
- ledsager
Krav til søknadens innhold og form
Behandlingen/opptreningen i en opptreningsinstitusjon må
foreskrives av lege og må være av vesentlig betydning for
pasientens sykdom og funksjonsevne. Søknaden skal skrives på blankett (IA 05-20.05). Blanketten finnes på
www.trygdeetaten.no
Legen skal i søknaden oppgi nøyaktig diagnose og resultat
av foretatte undersøkelser, samt hvilken opptrening og evt.
behandling pasienten skal ha. Opptreningsoppholdet skal
være en del av et helhetlig helsetjenestetilbud til pasienten.
Forhåndstilsagn
Trygdekontorets tilsagn om godkjennelse må innhentes før
behandlingen/opp-treningen settes i verk. Dersom opphold
i opptreningsinstitusjon ikke er påbegynt innen seks uker
etter at forhåndstilsagn er gitt, må ny søknad fremmes og
medisinske behov dokumenteres. Skyldes utsettelsen
mangel på plass, må behandlende lege bekrefte at behovet
for opphold fortsatt er tilstede.

Oppholdets varighet
Stønad til opphold i opptreningsinstitusjoner kan gis for
inntil fire uker. I særlige tilfeller kan det gis stønad for opptil fire uker i tillegg. Legen ved institusjonen skal løpende
vurdere om målet for oppholdet er nådd tidligere enn den
lengden oppholdet er innvilget for. Foreligger det ny sykdom eller forverring av en sykdom, kan det gis stønad til et
nytt opphold. Tidligere opphold i opptreningsinstitusjon er
ikke til hinder for et nytt opphold.
Opptreningsinstitusjoner - gruppe I eller gruppe II
Opptreningsinstitusjoner i gruppe I skal gi et faglig godt
behandlings- og opptreningstilbud til bl.a.:
• pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom
• pasienter som overføres direkte fra sykehus etter større
operasjoner
• andre pasienter med behov for et tilbud på tilsvarende
nivå
Opptreningsinstitusjoner i gruppe II skal gi et faglig godt
behandlings- og opptreningstilbud til bl.a.:
• pasienter med sykdom eller skade i nerve, muskel eller
skjelettsystemet
• pasienter med invalidiserende psykososiale problemer
• pasienter som trenger ulike former for opptrening og
etterbehandling
Tilbudet i opptreningsinstitusjoner - gruppe I, forutsettes å
være tjenester på et faglig høyere nivå enn tilbudet i gruppe
II, er. Det er pasientenes behov som skal avgjøre om det
skal gis tilbud om opptrening i gruppe I eller II, ikke diagnose.
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KOMMENTAR
Halvard Wannag Sele
Formann Sogn og Fjordane

Dette innlegget ble holdt på samhandlngskonferanse mellom
Helse-Førde og kommunene den 10.02.05
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Først: Kort om det formelle:
Sogn og Fjordane legeforening er fylkesavdeling av Den
norske lægeforening og representerer alle medlemmene i
fylket uansett i hvilke posisjoner de sitter eller hvor de
arbeider.
Fylkesavdelingen er på vegne av Den norske lægeforening formell avtalepart med Helseforetaket innenfor
lønns og arbeidsforholdsområdet. Dette løses i praksis
gjennom tillitsvalgtapparatet på sykhusene som forhandler på delegasjon. Overlegeforeningen og Yngre legers
forening er yrkesforeninger og er sammen med de 4
andre yrkesforeningene representert i fylkesavdelingens
styre. Leder og 2 styremedlemmer velges på fylkesavdelingens årsmøte. Samlet består styret av 9 medlemmer.
Når det gjelder helsepolitikk, er det styret i Sogn og
Fjordane legeforening som representerer medlemmene.
Enkeltmedlemmer eller grupper kan ikke overprøve styrets uttalelser annet enn ved på vanlig måte å reise mistillitsforslag.
Det ligger i sakens natur at styret ikke uttaler seg i offentligheten uten at det mener det som blir sagt eller skrevet.
Leger er stort sett aktive mennesker. Enkeltmedlemmer
vil i kraft av profesjonell posisjon, embede og politiske
tilltsverv, kunne påvirke helsetjenesten i fylket langt mere
enn det styret i Sogn og Fjordane legeforening evner.
Tilsvarende vil enkeltmedlemmers engasjement i helsepolitiske spørsmål kunne gå på tvers av hva styret mener.
Slikt er helt uproblematisk for oss.
Så til saken.
Helsetjenesten i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane legeforening mener at samfunnet skal
og har råd til å opprettholde et desentralisert og høyverdig helstjenestetilbud til befolkningen der de bor. I kommunene og i sykehusvesenet.
For sykehusenes del, mener vi den beste måten å reali-

sere det på, er å opprettholde og å videreutvikle fra den
eksisterende sykehusstrukturen i landet og i fylket.
Det mener ikke finansministeren. Ikke regjeringen, ikke
forvaltningen og absolutt ikke Stortinget. Staten mener
spesialisthelsetjenesten og trolig hele helsetjenesten er alt
for dyr. Konsekvensene kjenner vi alle – krav om betydelige nedskjæringer i sykehusbudsjetter, omstruktureringer
og effektiviseringer. Tilsvarende er situasjonen i kommunene. I sum har vi ikke store utfordringer, vi har store
problemer. De kommer trolig til å bli større. Det har både
med trangere budsjetter å gjøre, endrede krav til fagutøvelse, rekruttering av fagpesonell, ren demografi (befokningen blir eldre, samtidig som antall innbyggere minker) og sist men ikke minst, å gjøre med en, etter vårt
syn, beklagelig manglende evne til å handle rasjonelt
politisk, ut fra situasjonen slik det faktisk er. Fra vår
synsvinkel er det leit å registrere at sentrale politikere
anser det tjenelig å nøre opp om demoniseringsprosesser
mot styret og administrasjonen i helseforetaket fullt på
høyde med tidligere tiders sykehusdebatter.
Slikt er i beste falle tåkelegging og ansvarsfraskrivning.
I verste fall fører det Helse – Førde ut i handlingslammelse.
Sogn og Fjordane legeforening erkjenner at den ikke er
finansminister. Vi velger derfor å konsentrere oss om det
som er faglig rasjonelt i en vanskelig økonomisk situasjon.
Faglig sett, er det overordnet viktig å sikre folk i fylket et
så stort og mangfoldig tilbud av spesialisthelsetjenester
som mulig. Den oppgaven må, uansett økonomi, ha
utgangspunkt i det eneste miljøet som i noen grad vil ha
størrelse til å kunne henge med i den medisinske fagutviklingen og samtidig sørge for nyrekruttering og tilbud
om spesialistutdannelse av leger.
Det miljøet befinner seg på Sentralsjukehuset og utfordringen kan synes stor nok.
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Kanskje er den stor, men nok er det ikke.
Det samme miljøet vil i tillegg måtte ta ansvaret for å
finne nye og utadvendte måter å utøve spesialisert medisin
på. Trolig av og til i stedet for det som foregår bak
murene. Fjellet må gå til Muhammed og ikke omvendt.
Om ikke annet fordi Muhammed faktisk har fritt fjellvalg.
Det er ikke sant at befolkningen i våre ytre regioner kommer til å valfarte til Bergen eller Ålesund i protest mot at
tradisjonelle lokalsykehusfunksjoner forsvinner.
Det er derimot sant at hvis Helse-Førde ikke klarer å
videreutvikle seg til å yte førsteklasses spesialisthelsetjenester tilpasset landskapet det skal tjene, vil vi ende opp
med ett i beste fall forvokst lokalsykehus i Førde med
liten faglig tiltrekningskraft. - Som eneste sykehustilbud
i fylket.
Hva så med lokalsykehusene? Eller forholdet til kommunehelsetjenesten?
Sogn og Fjordane legeforening mener at et hvert helsetjenestetilbud skal være faglig godt og organisert på en etter
vanlige normer, god og trygg måte. Vi forutsetter derfor at
Helse- Førde legger til grunn alment aksepterte og sentralt fremforhandlede bemanningsnormer for de sykehusavdelingene som skal gi døgntjenester - også ved lokalsykehusene. Lykkes ikke det, mener vi at nedleggelse er et
bedre alternativ enn permanent rovdrift på helsepersonell
og over tid dårlig helsetilbud til befolkningen.
I Florø er man nå i startfasen på drift av et nærsykehus.
Hva det vil innebære, er noe tidlig å uttale seg om. Det
vesentlige er at helseforetaket og kommunehelsetjenesten
går sammen om å drive tjenelige helsetjenester for befolkningen.
Ett av tiltakene er å flytte legevakten inn på Florø
Sykehus. Et annet er at primærlegene går
vakt på nærsykehuset. Vi vet at det skal drives dagkirurgi
og vi regner uten videre med at all den spesialisthelsetjeneste helseforetaket og kommunen sammen ser seg tjent
med å tilby i Florø, blir tilbudt.
Vi tror utviklingen bør gå i den samme retningen på
Nordfjordeid og i Lærdal/Sogndal. Inneholdet i tilbudet vil
variere. Grad av sykehusaktivitet vil variere. Men, helseforetaket og kommunene må se på de samlede ressursene
og benytte seg av dem.
La meg si det slik: Sogn og Fjordane legeforening er kjent
med at opprettelsen av nærsykehuset i Florø ikke har vært
møtt med entusiasme fra alle hold. Vi tror det nå er klokt å
legge stygge tanker bak seg. Når Florø klarer å tilpasse
seg en ny virkelighet, klarer hele Sogn og Fjordane det.

for flere kommuner, gjerne lokalisert på lokalsykehus
sammen med ambulansetjenester, er det viktigste tiltaket
for å opprettholde og rekruttere til en god allmennlegetjeneste også i distriktene. Synspunktet deles av KS her i fylket, Fylkeslegen og Sogn og Fjordane legeforening.
Medisinsk behandling er noe langt mere enn akutte episoder og løsninger i forhold til det. Hvis ikke kommunene
har et oppgående langtidstilbud til såkalte ferdigbehandlede pasienter, vil sykehusene ikke kunne fungere. Før het
langtidstilbudet mor, hustru, svigerdatter,ugift tante, datter
osv. Nå heter det pleie og omsorg, kommunal rehabilitering, hjemmbaserte tjenester, sykehjem og personlig assistent.
Kommunene er under betydelig økonomisk press. Antall
eldre øker. Rehabiliteringsbehovet er svært stort.
Vi tror Helse- Førde bør se potensialet som ligger i å gå
sammen med kommunene om å utvikle tjenelige rehabiliteringssystemer basert på den felleskompetansen som ligger i møtet mellom spesialistbasert medisin og kommunale helsetjenester. Det vil gi befolkningen mye.
Til slutt: Skryt
Sogn og Fjordane har trolig den beste voksenpsykiatritjenesten i landet. Den ble bygget opp av meget dyktige fagfolk, støttet av en god og dyktig sykehuseier, Sogn og
Fjordane Fylkeskommune. Det er ikke tilfeldig at grunnstammen i vår psykiatritjeneste i dag er leger som har tildels betydelig erfaring fra allmennmedisin i fylket.
Sammen med kolleger med bred nasjonal og internasjonal
anerkjennelse, har de laget en tjeneste som fungerer for
mennesker, som evner å ha et språk for mennesker, og
som med begrensede ressurser, samarbeider intenst med
kommunene for å holde syke medmennesker så friske som
mulig.
Det var psykiatrien – altså spesialisthelsetjenesten, som
tok initiativet til denne måten å arbeide på. Det var fjellet
som så at det måtte gå til Muhammed.
Sogn og Fjordane legeforening mener at dette eksempelet
på nært, tillitsfullt og faglig godt arbeide over forvaltningsgrensene bør stå som rettesnor for alt videre arbeid
med helsetjenesten i fylket. Hovedansvaret for å få det til
ligger hos spesialisthelsetjenesten.
Hos oss heter den ennå Helse- Førde.
Herved har jeg gleden av å erklære fogderistriden som
avsluttet. Jeg vil anta at de fleste tross alt vil finne seg
godt tilrette i Helse Sogn og Fjordane. – og i Sogn og
Fjordane sentralsjukehus- avd Førde, Lærdal ,
Nordfjordeid eller Florø.
Takk for oppmerksomheten

Den norske lægeforening mener at felles legevaktsentraler
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TILLITSVALGTE HORDALAND
Ajourført etter tilbakemeldinger sist av november 2004 ved Øivind Wesnes, APLF Hordaland

26

KOMMUNE
Avd.tillitsvalgt
Varaavd.tillits
Askøy
Austevoll
Austrheim
Bergen, hoved
Bergen
Bergen
Bømlo
Eidfjord
Etne

NAVN
Wesnes Øivind
Hansen Niels Saaby
Odgaard Finn
Dyngvold Finn
Peter Kubon
Ramstad Gunnar
Folkvord Bent
Sandnes Åse
Leversund Jan
Lyngset Erling
Nieber Tobias

Fedje
Fitjar
Fjell
Fusa
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Lindås
Masfjorden
Meland
Meland, vara
Modalen
Odda
Os
Osterøy
Radøy
Samnanger
Stord
Stord, vara
Sund
Sveio
Tysnes
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Voss
Øygarden

Horgen Ernst K.
Eikeland Tore
Bårtvedt Ove
Hetland Gunnar
Ahmed Muhamed
Skjelbred Dag
Solheim Torbjørn
Mørk Steinar
Sleira Rolf Magnus
Laue Anne
Rud Erling
Ingnes Ivar
Lien Arne
Gangstø Sveinung
Amirtalingam K.
Kvinge Ingmund
Dyrseth Iselin
Johannesen Dag F
Vie Helge
Halvorsen Svein O
Wirkola Trond V
Waleed Alzubaidi
Seip Marte
Flatabø Geir G
Gullbrå Frøydis
Daltveit, Bernt
Rebnord Ingrid

E-POST
owesnes@broadpark.no
fanabond@online.no
finn.odgaard@askoy.kommune.no
finn.dyngvold@lysglimt.net
gr@bakkehuset.no
bfolkvor@online.no
jleve@online.no mobil: 91185854
elyngset@start.no
tonieber@frisurf.no mob 91746432
tobias.nieber@etne.kommune.no
erhorgen@online.no
ove.bartvedt@broadpark.no

tsolheim@kvinnherad.kommune.no

anne.laue@meland.kommune.no
erling.rud@meland.kommune.no
lien-a@online.no
sgangsto@online.no
ingmund.kvinge@helse-bergen.no
frode.johannesen@stord.kommune.no

t-wirk@frisurf.no
waleed.alzubaidi@tysnes.kommune.no
geirf@ulvik.org

TLF JOBB
55 310869
55 592500
97 168268
55 081602
56 169250
55 117150
55 117050
55 987010
53 423311
53 673550
53 758100
56 164131
53 497105
56 315900
56 580290
56 524026
53 675380
56 559130
53 483200
56 343580
56 166300
56 174110
56 174141
56 599046
53 651700
56 570120
56 394207
56 349090
56 589100
53 496980

TLF HJEM
55 915787
97 168268
56 180271

55 917172
55 990374
53 425360
53 665676
53 755612
56 164280
55 280307
56 580010
56 525234

53 481335
57 783285
56 170745

53 645408
56 307595
55 258279
56 169870
53 493302

56 339200
53 748400
53 437080
53 671380
56 526505

53 743444
91 346197
53 665279
56 526314

56 382110

95 969250

For referanser og preparatomtale se side 30
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Lyrica "Pfizer"
Antiepileptikum.
ATC-nr.: N03A
KAPSLER, harde 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg: Hver kapsel inneh.: Pregabalin 25 mg,
resp. 75 mg, 150 mg og 300 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E172),
titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Perifer nevropatisk smerte hos voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos
voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.
Dosering: Doseområdet er 150-600 mg daglig fordelt på 2 eller 3 doser. Tas med eller uten
mat. Nevropatisk smerte: Startdose er 150 mg pr. dag. Basert på pasientens individuelle
respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg pr. dag etter 3-7 dager. Etter ytterligere en
uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg pr. dag. Epilepsi: Startdose er 150 mg pr.
dag. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg pr.
dag etter en uke. Etter ytterligere en uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg pr.
dag. Ved seponering anbefales gradvis nedtrapping over minst 1 uke. Pasienter med nedsatt
nyrefunksjon/hemodialysepasienter: Dosejustering er nødvendig. Dosereduksjon individualiseres i henhold til kreatininclearance (Clcr), som angitt i tabellen
Kreatininclearance
(CLcr)(ml/min)

Total daglig dose pregabali *

Startdose
Maksimaldose
(mg/dag)
(mg/dag)
> 60
150
600
30 - 60
75
300
15 - 30
25 - 50
150
< 15
25
75
Supplerende dose etter hemodialyse (mg)
25
100

Doseringsregime

2
2
1
1

Raske og efektive svarrutiner for
histologiske og cytologiske prøver.
Elektroniske prøvesvar.

eller 3 ganger daglig
eller 3 ganger daglig
eller 2 ganger daglig
gang daglig

Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01
www.lfp.no lfp@lfp.no

Enkeltdose**

* Total daglig dose (mg/dag) skal deles opp som indikert for doseringsregimet for å gi mg/dose
** Supplerende dose gis som enkeltdose
Barn og ungdom (12 til 17 år): Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. Bruk til barn anbefales ikke.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet av pasienter med sjeldne arvelige lidelser
som galaktoseintoleranse, glukose-galaktose-malabsorpsjon eller med en spesiell form for
hereditær laktasemangel (lappisk laktasemangel). Justering av hypoglykemisk behandling kan
være nødvendig hos diabetespasienter som får vektøkning under pregabalinbehandling. Kan
gi svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos eldre,
og påvirke reaksjonsevnen. Pasienter bør utvise forsiktighet ved bl.a. bilkjøring. Pregabalin
som monoterapi ved partiell epilepsi etter oppnådd anfallskontroll er ikke tilstrekkelig dokumentert.
Interaksjoner:Additiv påvirkning av kognitive funksjoner og funksjoner på store bevegelser forårsaket av oksykodon, kan potensere effekten av etanol og lorazepam, men gir ingen effekt på
respirasjonen. Det er ikke sett noen farmakokinetiske interaksjoner mellom pregabalin og fenytoin, karbamazepin, valproinsyre, lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksykodon eller etanol.
Kan tas sammen med perorale antikonsepsjonsmidler.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Da erfaring fra gravide er begrenset, skal pregabalin bare gis til gravide hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for fosteret. Resultater
fra dyreforsøk har vist reproduksjonstoksiske effekter ved eksponering over anbefalt human
eksponering, dette indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Adekvat prevensjon må
brukes av kvinner i fertil alder. Overgang i morsmelk: Ukjent. Pregabalin skilles imidlertid ut i
melk hos rotter. Det kan ikke utelukkes at barn som ammes påvirkes. Skal derfor ikke brukes
under amming.
Bivirkninger: Bivirkningene er oftest milde til moderate. Svært hyppige: Søvnighet og svimmelhet. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Økt appetitt, munntørrhet, forstoppelse, oppkast,
flatulens. Hørsel: Vertigo. Psykiske: Eufori, forvirring, redusert libido, irritabilitet.
Sentralnervesystemet: Ataksi, oppmerksomhetsproblemer, koordinasjonsproblemer, hukommelsesvansker, tremor, dysartri, parestesi. Syn: Dobbeltsyn, sløret syn. Urogenitale: Erektil
dysfunksjon. Øvrige: Utmattelse, perifert ødem, følelse av å være full, ødem, unormal gange,
vektøkning. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Anoreksi. Abdominal distensjon, hypersekresjon av spytt, gastro-øsofageal reflukssykdom, oral hypoestesi. Hud: Svette, papuløst hudutslett. Luftveier: Dyspné, tørrhet i nesen. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsammentrekninger,
hevelse i ledd, muskelkramper, myalgi, artralgi, ryggsmerter, smerter i lemmene, muskelstivhet. Psykiske: Depersonalisering, anorgasmi, rastløshet, depresjon, agitasjon, humørsvingninger, forverring av søvnløshet, redusert stemningsleie, problemer med å finne ord, hallusinasjoner, unormale drømmer, økt libido, panikkanfall, apati. Sentralnervesystemet: Kognitive
forstyrrelser, hypestesi, synsforstyrrelser, nystagmus, problemer med å snakke, myoklonus,
hyporefleksi, dyskinesi, psykomotorisk hyperaktivitet, postural svimmelhet, hyperestesi, ageusi, brennende følelse, intensjonstremor, stupor, synkope. Sirkulatoriske: Takykardi, rødme,
hetetokter. Syn: Synsforstyrrelser, tørre øyne, hovne øyne, tåkesyn, øyesmerter, synstretthet,
økt tåreproduksjon. Urogenitale: Dysuri, urininkontinens, forsinket ejakulasjon, seksuell dysfunksjon. Øvrige: Asteni, fall, tørste, tett bryst, forhøyet alaninaminotransferase, forhøyet kreatinfosfokinase i blod, forhøyet aspartataminotransferase, redusert platetall. Sjeldne(<1/1000):
Blod: Nøytropeni. Gastrointestinale: Hypoglykemi. Ascites, dysfagi, pankreatitt. Hud: Kaldsvette,
urticaria. Muskel-skjelettsystemet: Cervikalspasmer, nakkesmerter, rabdomyolyse. Hørsel:
Hyperakusi. Luftveier: Nasofaryngitt, hoste, nesetetthet, neseblødning, rhinitt, snorking, tett
hals. Psykiske: Manglende hemninger, økt stemningsleie. Sentralnervesystemet: Hypokinesi,
parosmi, dysgrafi. Syn: Fotopsi, øyeirritasjon, mydriasis, oscillopsi, endret dybdesyn, perifert
synstap, skjeling, synsklarhet. Sirkulatoriske: 1. grads atrioventrikulært blokk, sinustakykardi,
sinusarytmi, sinusbradykardi, hypotensjon, kalde hender og føtter, hypertensjon. Urogenital:
Oliguri, nyresvikt, amenoré, brystsmerter, utskillelse av væske fra brystene, dysmenoré, brysthypertrofi. Øvrige: Smertefulle ødemer, pyreksi, rigor, forhøyet blodglukose, forhøyet kreatinin i
blodet, redusert kalium i blodet, vektreduksjon, redusert antall hvite blodlegemer.
Overdosering/Forgiftning: Ved overdoser opp til 15 g ble det ikke rapportert uventede bivirkninger. Behandling av pregabalinoverdose bør omfatte generell støttende behandling og kan
omfatte hemodialyse om nødvendig.
Egenskaper: Klassifisering: Pregabalin (S-aminometyl-5-metylheksaninsyre) har strukturell
likhet med neurotransmittoren GABA (gamma-aminosmørsyre). Virkningsmekanisme:
Pregabalin bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i sentralnervesystemet. Absorpsjon: Rask i fastende tilstand, maks. plasmakonsentrasjon innen 1
time etter administrering av enkel eller gjentatt dose. Administrering av pregabalin med mat
reduserer Cmax med omtrent 25-30% og forsinker tmax med omtrent 2,5 timer, men mat har likevel ingen klinisk signifikant effekt på graden av pregabalinabsorpsjon. Biotilgjengelighet: Ca.
≥90%, uavhengig av dose. "Steady state" oppnås innen 24-48 timer. Proteinbinding:
Pregabalin bindes ikke til plasmaproteiner. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum etter
peroral administrering: Ca. 0,56 liter/kg. Halveringstid: 6,3 timer, men sikkerhet og effekt er lik
for dosering 2 eller 3 ganger daglig. Plasmaclearance og renal clearance er direkte proporsjonal med kreatininclearance. Metabolisme: Ubetydelig. Ingen indikasjon på racemisering av pregabalin S-enantiomer til R-enantiomeren. Utskillelse: Uforandret via nyrene. Hos eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon avtar utskillelseshastigheten direkte proporsjonalt
med kreatininclearance.
Pakninger og priser: Kapsler: 25 mg: 56 stk. 83,30. 75 mg: Enpac: 14 stk. 162,00. 56 stk.
400,30. 150 mg: Enpac: 14 stk. 150,50. 56 stk. 818,00. 300 mg: 56 stk. 1103,50.
Sist endret: 26.08.2004
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Ditt spesialistsenter for Plastisk kirurgi, ØNH-kirurgi,
Allergi og Hudpleie

Seksjon for Øre- nese- hals sykdommer / Allergi
Off. avtalepraksis Helse Vest RHF, off. takster
• Utredning og behandling av øre-, nese-, bihule-, allergi
og halssykdommer
• Snorkeutredning og behandling med laser eller radiobølger
• Mandeloperasjon med laser
• Narkose og lokale bedøvelseoperasjoner
• Tilpasning av høreapparater
Ansv. lege: Dr.med. Stein H. Glad Nordahl

Seksjon for Kosmetisk & Plastisk kirurgi
• Brystoperasjoner, øyelokkoperasjoner
• Liposkulptur, bukplastikker
• Kosmetisk neseoperasjoner, ansiktsoperasjoner
• Rynkefjerning med injeksjons, peeling og laser
Henvisning ikke nødvendig
Ansv. lege: Dr.med. Lars Salemark

Seksjon for Hudterapi og hudpleie
•
•
•
•

Ansiktsbehandlinger, MD-forte, Obagi
Behandling av Acne, Rynker
Cellulitt behandling – LPG
Hår- og kar- fjerning med laser
Kort ventetid!

Osveien 142, 5227 Nesttun.
Tlf.: 55 92 22 22 - Fax: 55 92 22 21
Se våre hjemmesider: www.fms.as

www.pfizer.no

4 minutters kjøring fra Nesttun sentrum, gratis parkering
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LE

GENES HUS

- fo

r selskapeligheter

Runde dager – Bryllup
Firmasfest
Kurs & konferanse?
Vi har referanser på;
god mat – nok mat
konkurransedyktige priser og god service
i et hus med unik atmosfære.
God fordøyelse as
Kalfarv. 37, 5018 Bergen
Tlf. 55311180
E-mail: legeneshus@godfordoyelse.no
www.godfordoyelse.no

Hjelpemidler
– et av landets største utvalg
•
•
•
•
•
•

Inkontinens
Stomi / sår
Ernæring
Brystproteser
Diabetes
Høreapparat

•
•
•
•
•
•

Kompresjonsstrømper
Støttebandasjer
Tempur puter / madr.
Angoraullundertøy
Mor og barn
Idrettsskadeutstyr

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Hjemmelevering – Postforsendelse
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BLAD B - Økonomi

For referanser og preparatomtale se side 31

Returadresse:
Media Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

