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LEDER

Sigrun Solberg

Kjære kolleger!
Fire helseforetak og en region
Vi blir stadig utfordret. Det er ikke sikkert at det som for noen kan se
ut til å tjene et helseforetak er det som vil tjene den samlede region
best.
Det nevrokirurgiske tilbudet har vært sterkt omtalt i Stavanger
Aftenblad i det siste.
Litt historikk sakset fra innledningen til vedtaket som ble fattet
15.mars i styret i Helse Vest RHF::
”Styret i Helse Vest RHF har på bakgrunn av styresak 30/02 Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi, rapporten Organisering av nevrokirurgsk virksomhet i Helse Vest og styresak 64/02
Funksjonsfordeling innen nevrokirurg tidligere
vedtatt at nevrokirurgi er ein regionfunksjon som
skal vera lokalisert til Haukeland universitetssjukehus (HUS).
Akuttfunksjonen i nevrokirurgisk verksemd og
nokre andre funksjonar blei oppretthaldne ved
Stavanger universitetssjukeus (SUS). Avdelinga
ved SUS ble avgrensa til maksimalt 2 overlegestillingar. Styret venta vidare at dei to helseføretaka
skulle samarbeide, i samsvar med omtalte rapport.
På denne bakgrunn blei det utarbeida ei samarbeidsavtale mellom Nevroklinikken, Helse Bergen
og Nevrosenteret, sentralsjukehuset i Rogaland (no
SUS).
Det har vore problem med felles forståing og praktisering av samarbeidsavtalen. Og det har difor oppstått eit behov for avklaring på den
konkrete funksjonsfordelinga mellom føretaka.”
På bakgrunn av dette har Helse Vest bedt nevrokirurg Tor
Ingebrigtsen, avdelingsoverlege i Tromsø, om å lede arbeidet med å
konkretisere funksjonsfordelingen mellom de to helseforetakene.
Hovedrinsippet i Ingebrigtsens sitt råd er at avdelingene blir sidestilte
når det gjelder akutt dekomprimerende kirurgi, ved livstruende høyt
intrakranielt trykk og spinalkirurgi, mens planlagt intrakraniell kirurgi blir samla i Helse Bergen. Helse Vest skriver at dette er i tråd med
tidligere styrevedtak i Helse Vest RHF.
”Styret la vekt på at grunnen til at denne saka kjem opp på ny, er at
fagfolk ikkje har fått til å samarbeide slik styret fastla i avtalen frå
2002.” Det vil si at en i Stavanger har utført operasjoner som etter
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avtalen skulle vært utført i Helse Bergen. Det er viktig å være klar
over at avtalen bygger på faglige grunner for denne fordelingen. Det
er i fagmiljøene enighet om at et nevrokirurgisk senter bør ha et
”nedslagsområde” på min. 1 mill. innbyggere for å kunne opprettholde og utvikle et trygt nevrokirurgisk tilbud til befolkningen. Å spre
en slik virksomhet på to steder vil utarme tilbudet i regionen.
Så til det som har skjedd og skjer: I Stavanger bryter man avtalen og
når man skal strammes opp av Helse Vest så mobiliserer man hele
makteliten inkl. Rogalands stortingspolitikere og tilslutt statsråden
som ringer til styreleder i Helse Vest!!. Utrolig at Helse Vest biter på.
Helge Bryne, viseadm.dir og tidligere fagsjef i
Helse Vest, presiserte på møte i Helse Bergen
14.desember 2004 at Helse Vest skulle se til at
Stavanger opererte innenfor den etablerte avtale.
Istedenfor har vi nå sett at Helse Stavanger først
bryter avtalen som ble oppretten på faglig bakgrunn,
og så etter stormløpet mot Helse Vest, oppnår å få
lov til å fortsette å gjøre det pluss enda litt til. Hvem
er så naive at de tror at dette kommer til å styrke
nevrokirurgien totalt sett i helseregion Vest? En kan
forstå at Helse Stavanger ønsker all nevrokirurgi dit,
men at Helse Vest også ønsker det, men sier at de
ønsker to halvgode enheter, er noe helt annet.
Så til vår to lokalaviser: Bergens Tidende og
Stavanger Aftenblad. Hvilken avis tror dere støtter
oppunder sitt lokale helseforetak? Jo, det er
Stavanger Aftenblad. De heier frem sitt foretak i
positive formuleringer. Bergens Tidende gidder ikke sette seg inn i
bakgrunnsstoffet og tror at det hele dreier seg om ”storebror mot lillebror” og at fagpersonene ”krangler om å operere hjernevulster”.
Det hjelper ikke om journalistene har fått med seg stoffet når tonen i
avisen gir slike overskrifter. Surheten fra avisen sprer seg til befolkningen som ikke tør/orker å engasjere seg.
Og til slutt kan jeg kanskje klare å hisse opp noen med å sitere sluttreplikken til nevrokirurgen i Stavanger slik den er skrevet i Bergens
Tidende 17.mars: ”- Her er det enorm mobilisering for sjukehuset.
Då eg jobba i Bergen, hugsar eg at vi misunte Stavanger dette engasjementet”.
Kan vi få et engasjement ikke bare for ett og ett lokalt foretak, men
for en samlet god spesialisthelsetjeneste i hele Helse Vest?? Hvem
vil og kan være med på det?
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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
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REDAKTØR
Å BLI SPESIALIST I
SAMFUNNSMEDISIN
De siste par-tre årene har løftet fram en serie ulike
spørsmål for norsk samfunnsmedisin. Leger som er
spesialister i samfunnsmedisin finner annet arbeid,
hvorfor det? Leger som ikke er spesialister i samfunnsmedisin driver med samfunnsmedisink arbeid,
hvorfor det? Studenter og unge leger som ønsker å
drive med samfunnsmedisin leter etter inngangsporten, hvor er den ? Utdanningen av spesialister tok
nærmest slutt, hvorfor det?
Leger i samfunnsmedisink arbeid (LSA) er en av syv
yrkesforeninger i legeforeningen. Alle yrkesaktive
leger er tilsluttet en slik forening. Tidligere hette
LSA Offentlige legers landsforening (OLL). Når foreningen har skiftet navn, har det nettopp med de
mange spørsmål over å gjøre. Etter mange revisjoner
av lovverket, er den offentlige lege gradvis ute av
byråkratiets og offentlighetens vokabular. Leger i
offentlig forvaltning henter ikke lenger sitt mandat
fra lover og regler, men fra befolkningens og offentlighetens ønske om og behov for leger som har
annen innsikt enn den individuelle kliniske.
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid finner vi på alle
helsetjenestenivå. I kommunene som kommunelege I,
kommuneoverleger eller helsesjefer. I
Fylkesmannens helseavdeling som Fylkesleger og
assisterende fylkesleger, eller som rådgivere. I helseforetakene som rådgivere. I Statens Helsetilsyn som
rådgivere og direktører. Ved folkehelseinstituttet, ved
sosial og helsedirektoratet, i departementene, og så
videre.
Det har de siste to årene vært arbeidet intenst med å
legge grunnlaget for en ny innsikt i hva som er og
skal være samfunnsmedisinsk arbeid, grunnlaget for
en ny spesialitet, og grunnlaget for en ny organise-

Ola Jøsendal
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ring internt i Legeforeningen. I så måte blir landsstyremøtet i Bergen ualminnelig spennende for samfunnsmedisinens framtid i Norge.
I dette nummeret presenteres Legeforeningens sentralstyre sitt vedtak om den nye spesialiteten. Dette
er en svært spennende lesning, som åpner opp for en
helt ny arena i norsk medisin.
Under årsmøtet til Leger i Samfunnsmedisinsk
arbeid i Tromsø, presenterte Tore Godal fra GVI
(Global vaccination institute) resultater fra et globalt
vaksinasjonsprogram. Programmet har fått støtte
blant annet fra The Bill Gates Foundation, sum 750
mill dollar! Godal fortalte at Bill Gates i en personlig
samtale betrodde ham at GAVI støtten var Gates
beste investering noensinne.
Godal presenterte også foreløpige resultater fra innsatsen. Et rimelig anslag av antallet barn som hadde
reddet sitt liv på bakgrunn av programmet, var ca
700 000. Dette er et resultat av manges innsats, men
der den samfunnsmedisinske innsatsen er kritisk
avgjørende. Enhver lege ville nok ha følt seg vel ved
å konstatere mot slutten av sin karriere, at man deltok i å redde rundt en million barn fra døden.
Samfunnsmedisinsk innsats bør få den anerkjennelsen som den fortjener, enten det dreier som de
små tall i små kommuner, eller store tall i den store
verden.
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Lyrikk

Jeg har i det siste trukket frem lyrikk fra "Poesi nå", boken som tar fatt i lyrikere som
gjerne bør trekkes frem i 2004 med deres meninger i egne diktsamlinger. Må jo da i
dag trekke frem Jan Erik Volds siste diktsamling: "Drømmemakeren sa", der han stiller spørsmål om nåtidsteknologien i kommunikasjonen mellom mennesk i diktet:
Stein Erik Hessling
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Selv om jeg har glemt
Selv om jeg har glemt postsone
nummer. Selv
om jeg har
glemt
kontonummer. Selv om
jeg har
glemt fødsel-person-sykkelstammenummer.
Jeg sender mitt brev
pr. flaskepost.
Forutsatt at det fins hav.
Jan Erik Volds

markedets nyeste kalsiumantagonist
markedets nyeste kalsiumantagonist

– like god blodtrykksenkende effekt
som amlodipin, men færre ankelødemer 1)

god nyhet
Med andre ord enine
for pasientene d
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Zanidip – effektiv blodtrykkskontroll
hele døgnet 2) og dokumentert fordelaktig
bivirkningsproﬁl
Vil du vite mer om markedets mest hurtigvoksende kalsiumantagonist
– ta kontakt med produktgruppesjef Christina Rothe
på telefon 31 29 45 05 eller send e-post til info@osl.meda.se

Meda A/S • Eternitveien 6 • 3470 Slemmestad • Tlf 31 29 45 00 • Fax 31 29 45 45 • www.meda.no
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FORSIDEFOTO
vi planlegger og bygger
visjonært og kaotisk

Tekst og foto: Regin Hjertholm
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PARAPLYEN
KURS

Du skal ikke tåle så inderlig vel
Under denne tittelen avholdt Leger i samfunnsmedisinsk arbeid sitt årsmøte, sitt landsråd,
og sitt kurs i samfunnsmedisin.
De om lag 120 engasjerte legene som deltaok gav meget god tilbakemelding på kurset.
Sjelden er det en så samstemmig oppfatning av at foreleserne hadde meget gode budskap å komme
med, at budskapene ble presentert på en overbevisende måte, og at helheten i programmet var god.
Et ordtak sier at selvskryt skal man høre på, for det kommer fra hjertet!
Alibiet for å gi denne korte kommentaren er budskapet om at foredragene vil bli lagt ut på LSA
sine hjemmesider, se under www.legeforeningen.no , organisasjon, LSA, og følg overskriftene.
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Utstyr for legekontor
Pga avslutta praksis er fyljande rimeleg til sals:
Enkel undersøkelsesbenk, instrumentbord, undersøkelseslampe, mikroskop, fiberoptisk rectoskop, sterilisator,
termokauter, forstøvarapparat, Lærdal intubasjons- og
ventilasjonsutstyr, bandasjeboks, instrument for småkirurgi.

Rehabilitering for hjertesyke
4 ukers opphold med fokus på informasjon og
gunstige levevaner. Du vil være med på opptrening,
kostholdsopplæring,
stressmestring, røykeavvenning m.m.
Kurset er beregnet for deg som nylig har hatt
hjerteinfarkt eller har gjennomført hjerteoperasjon
eller utblokking.
Kontakt oss for nærmere informasjon
eller se våre internettsider:
www.krokeidesenteret.no

Krokeidesenteret
et selskap i Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke

Adresse: Krokeidesenteret, rehabiliteringskursene, 5244 Fana.
Tel.: 55 10 87 00, faks: 55 10 87 01
firmapost@krokeidesenteret.no

Helge Mjelde, 5281 Valestrandsfossen,
Tlf 56394410 etter 10.mai pga reise.
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LCS KNEPROTESER

10 års oppfølging gir protesen en
overlevelsesgrad på 96,5%
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OrtoMedic
OrtoMedic AS - Vollsveien 13F, Postboks 317, 1324 Lysaker.
Telefon: 67 51 86 00 - Telefax: 67 51 85 99

I samarbeid med ledende internasjonal ekspertise løser
BOS problemer for dine arthrosepasienter.
Ingen ventetid for utredning – Kort vei til operasjon
Hos BOS er alle «garantipasienter».

PARAPLYEN

UNIVERSITETS

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

•

steinar.hunskår@isf.uib.no

Kjære kollega i vestlandsk allmennpraksis!
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Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) hadde
årsmøtet på Sommarøy i Troms 10. mars 2005. Årsmøtet ga styret støtte i deira arbeid med organisasjonssaka i Legeforeninga. Styra i NSAM og Aplf har
tidlegare gått inn for at det i Legeforeningen skal
vere éin allmennmedisinsk spesialforeining og éin
allmennmedisinsk yrkesforeining, begge med obligatorisk medlemskap. Synspunktet bygger på eit felles
arbeid mellom organisasjonane og eit vedtak gjort
under fellesmøte mellom NSAMs styre og Aplfs styre
og fagutval 18. oktober 2004.
Instituttmiljøa har tidlegare støtta desse synspunkta
og understreka dei også under årsmøtet. Eit skille
mellom det faglege arbeidet i ein spesial-forening og
fagforeningsarbeidet i ein yrkesforening vil gje klarare liner i det allmennmedisinske organisasjonslivet
og vil rydde opp i mange uklare ansvarstilhøve og
dobbeltarbeid vi har hatt i mange år. Samstundes gir
det nye utfordringar for korleis det faglege arbeidet
skal organiserast, og det er klart at den nye spesial-

foreininga må organiserast annleis enn noverande
NSAM.
Eg oppfordrar alle til å sette seg inn i saka, delta i
debatten og å støtte fellesstandpunktet til NSAM og
Aplf. Det er utarbeida konkrete forslag til fordeling
av oppgåver mellom den allmennmedisinske yrkesforeininga og nye spesialforeninga. Innstillinga ligg på
Aplf si heimeside. Arbeidet med det allmennmedisinske organisasjonsarbeidet i Legeforeningen framover, har allereie utløyst samarbeid mellom Aplf og
NSAM på ei rekke område.
Generalforsamlinga i Aplf finn stad i Fredrikstad
26.08.2005 og blir viktig for å kunne legge meir enn
20 år med splitting i allmennmedisinsk fag-, forskings- og kvalitetsarbeid bak oss. Eg oppfordrar
alle som kan, til å møte opp til kurs og årsmøte!
Steinar Hunskår
steinar.hunskar@isf.uib.no

ÅRSMØTET I HORDALAND LEGEFORENING TIRSDAG 30.august 2005 kl. 19
I LEGENES HUS, KALFARVEIEN 37, BERGEN.
Utsettelsen skyldes at vi må unngå møtekollisjon med APLF sitt årsmøte sentralt.
Sigrun Solberg, leder
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SMÅNYTT
– Det er siste månaden levert inn to doktoravhandlingar frå Seksjon for allmennmedisin til bedømmelse: Cand.polit Johannes Haltbakk om livskvalitet
ved urinvegs-symptom hos menn, og cand.med.
Knut Steen om voldsskader registrert ved Bergen
legevakt.
– Årsmøtet i NSAM gjenvalgte Gisle Roksund som
leder for to nye år. I styret er også Knut-Arne
Wensaas, Bergen, Maria Hellevik, Lurøy/Bergen og
Trond Egil Hansen, Nesttun. Jesper Blinkenberg,
Askøy, er ny varamedlem. Altså sterk representasjon
fra vårt distrikt.

GRATULASJON TIL SVERRE
RØRTVEIT, AUSTEVOLL
Sverre Rørtveit, Austevoll, har fått delt andreplass i
konkurransen om beste oversiktsartikkel i
Tidsskriftet 2004 for artikkelen: Utplassering av
hjartestartarar – nyttar det? (Tidsskr Nor Lægeforen
2004; 124: 316-9). Artikkelen viser at studiar av
utplassering av offentleg-stad-defibrillatorar gav dei
høgaste overlevingsfrekvensar. Studiar frå byar gav
svært varierande resultat. Frå heile land var det dårleg overlevingsresultat. Strategi med offentleg-staddefibrillator vil ikkje kunne gje vesentleg auka overleving ved hjartestans i Noreg.

HISTORIA OM NAMNET PÅ EIT
MØTEROM
Fagmiljøa ved Seksjon for allmennmedisin og fysioterapivitskap bestemte i haust at møterommet vårt i
Paviljongen skulle ha namn på line med andre møteog undervisningsrom ved instituttet. Vi har kalla
møterommet for ”Spissøen”.
Møterommet er såleis oppkalla etter Kari
Nilsdatter Spissøen frå Moster, som var pasient ved
Pleiestiftelsen. Overlege Gerhard Henrik Armauer
Hansen vart i 1881 frådømt stillinga si ved institusjonen etter å ha blitt dømt etter tiltalen: “At det

naadigst befales, at Læge ved Pleiestiftelsen for
Spedalske No 1, konstitueret Overlæge for den spedalske Sygdom, Gerhard Henrik Armauer Hansen
skal sættes under Justitiens Tiltale for den 3
November 1879 at have stukket den i nævnte
Pleiestiftelse indlagte spedalske Pige Kari Nilsdatter
Spidsøen i Øiet med en Stærnaal, der kort i Forveien
var ført gjennem en Knude hos en af den knudede
Form af Spedalskhed lidende Patient."
Dommen var historisk og prinsippielt viktig, og
truleg den første forskingsetiske dom i Norge. Den
sette klare grenser for kva ein kan tillate seg å gjere
i framskrittet og forskinga sitt namn. Dommen fekk
presedens ved ei rekke seinare rettssaker.
Kari Nilsdatter fekk liten glede av dommen. Ho
var kommen til Pleiestiftelsen i 1863, 16 år gammal.
Året etter dommen vart ho flytta til St. Jørgens hospital, og der døydde ho i 1884, 37 år gammal, etter
meir enn 21 år som hospitalslem.

ÅRETS PUBLIKASJON 2004
Seksjon for allmennmedisin har valgt følgende artikkel til årets artikkel for 2004:
Fetveit A, Bjorvatn B. The effects of bright-light
therapy on actigraphical measured sleep last for
several weeks post-treatment. A study in a nursing
home population. J Sleep Research, 2004, 13: 1538.
Artikkelen beskriver hvordan demente pasienter i
sykehjem får bedre søvn og er mindre urolige på
dagtid når de får lysbehandling. Artikkelen er original, vel gjennomført og beskriver en ikke-medikamentell intervensjon med stor effekt. Artikkelen er
praktisk viktig, og kan gi håp om en effektiv
behandling av de mange gamle demente pasienter
som allmennleger støter på, ikke minst fastleger med
ansvar for sykehjem.
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TRYGDELEGEN

Trygdeetaten har inngått nye avtaler om kjøp av
helsetjenester. Bredden i tilbudet har økt
Kjøp av helsetjenester er en ordning hvor trygdeetaten kjøper behandlingstiltak for yrkesaktive personer som er sykmeldte. Hensikten med ordningen er å redusere ventetid på utredning/behandling,
bidra til økt friskmeldingsgrad, raskere retur til yrkeslivet og dermed reduksjon i sykepengeutbetalingene. Målet er at aktuelle personer skal være friskmeldt innen 14 uker etter henvisning.

Enkle lidelser og rene utredinger

Det gis fortsatt tilbud om utredning og operasjon innen enkle
lidelser. Bredden i tilbudet har imidlertid økt med de nye
avtalene. Nå tilbys bl.a. hjerteutredning, indremedisinsk
utredning, utredning hos revmatolog, nevrolog og nevrofysiolog. Tilbudet er gjelder også utredning og operasjon
innen rygg og hofte. Vi har også utvidet med artroskopisk
øre-nese-hals inngrep knyttet til bihuler og skillevegg.

Lettere psykiske lidelser
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Ordningen omfatter sykmeldte med lettere psykiske lidelser
som har behov for avklaring, utredning og behandling hos
psykolog. Ordningen omfatter en kortvarig behandlingsserie
(1-14 uker). Ordningen kan også dekke oppfølgingssamtaler i
inntil 6 måneder ved friskmelding etter 14 uker.
Behandlingen kan innebære behandling både på individ og
systemnivå. Dette kan være samtaleterapi hos psykolog, samt
opptreningstiltak som kan bidra til raskere retur til arbeidslivet for eksempel ved å legge til rette for den sykmeldte hos
arbeidsgiver.

Litt mer om avtalene

Trygdeetaten har forpliktet seg til alltid å bruke den rimeligste behandleren. Henvisningene vil dermed bli sendt dit hvor
aktuell pris med tillegg av reisekostnader for den enkelte
pasient er lavest. For Hordaland er det mest aktuelt å benytte
følgende behandlere: Privatsykehuset Haugesund, Volvat
Medisinske Senter, Bergen, Bergen Kirurgiske sykehus og
Dr. Michael Strand i Haugesund innen kirurgi og utredninger.
I tillegg har vi avtale om psykologbehandling med Volvat
Medisinske Senter, Bergen, Hjelp 24 Trygghetsalarm AS
psykologer på Stord, og Arbeidspsykologisk senter, avd. i
Etne.

Leverandørene

Trygdeetaten stiller krav til leverandørene om maksimum 2
ukers ventetid på utredning og totalt inntil 4 ukers ventetid på
behandling etter at henvisning fra behandlende lege er mottatt
ved trygdekontor. Epikrise skal sendes til behandlende lege
senest innen 14 dager etter inngrep/utredning.

Fritt sykehusvalg vs Kjøp av helsetjenester

Målsettingen med ordningen Kjøp av helsetjenester rask
tilbakeføring til arbeidslivet. Det stilles krav om at 60 prosent
av de som kommer inn under ordningen er friskmeldt innen
14 uker etter at henvisning er mottatt ved lokalt trygdekontor.

Trygdeetaten i Hordaland ønsker å understreke at Kjøp av
helsetjenester er et tilbud i tillegg til det ordinære helsevesenet. Ventetidene i det ordinære helsevesenet (Fritt sykehusvalg) skal være vurdert før henvisning sendes til trygdekontoret. Kjøp av helsetjenester kan benyttes når en kan forvente
besparelse i ventetid.

Kjøp av helsetjenester er ikke rettighetsbasert, og den sykmeldte kan ikke påklage manglende tilbud om behandling.
Ordningen er budsjettstyrt, og dermed avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet

Mer informasjon om denne ordningen får du ved det
lokale trygdekontor.

Målsetting

Henvisninger

Ordningen retter seg fortsatt mot sykmeldte yrkesaktive.
Behandlende lege skal vurdere sannsynligheten for at utredning/inngrep/behandling vil resultere i friskmelding innen 14
uker for å henvise en person til ordningen kjøp av helsetjenester. Henvisning sendes til lokalt trygdekontor, som sender
henvisningen til aktuell behandler.
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R EGIONSUTVALG V EST:

Nevrokirurgisk virksomhet i
Helseregion Vest

Til Styret i Helse Vest RHF

Regionsutvalg Vest representerer således Den norske
lægeforenings medlemmer i Rogaland, Sogn og Fjordane
og Hordaland.

Ut over denne kommentar til vedtaket, finner vi å måtte
gjøre styret i Helse Vest RHF oppmerksom på at manglende evne til å foreta rasjonelle grep innenfor høyspesialisert medisinsk virksomhet, lynraskt blir bemerket ut i
de ytterste og reelt nedleggingstruede deler av spesialisthelsetjenesten i regionen. Kollegene i primærhelsetjenesten er også svært opptatt av sykehustilbudene.
Fylkesavdelingene i regionen er opptatt av å opptre saklig lojalt overfor ”egne” foretak som alle sliter med store
problemer i en for liten økonomi.
En av forutsetningene for å få medlemmene til å støtte
opp om den strategien, er rimelige og forståelige avgjørelser på alle styrenivåer – også i Helse Vest RHF.

Regionsutvalgene har tett kontakt med de foretakstillitsvalgte for drøfting av aktuelle problemstillinger.

Ut i fra dette mener vi at nevrokirurgivedtaket snarest
bør omgjøres.

Den norske lægeforening ved Regionsutvalg Vest har
drøftet situasjonen som er oppstått etter siste styrevedtak
i Helse Vest RHF.

Regionsutvelg Vest vedtok på sitt møte 31.03.2005, mot
1 stemme, å sende dette brev til styret i Helse Vest RHF.
Mindretallet (1) ønsket 2 vedlegg til brevet; pressemelding fra Rogaland legeforening og vedtak på allmøte
SUS.

Den norske lægeforening har organisert sine fylkesavdelinger i Regionsutvalg.
Regionsutvalgene har ansvar for fylkesavdelingsovergripende problemstillinger.
Regionsutvalgene er sammensatt av lederne i de aktuelle
fylkesavdelingene, samt de regiontillitsvalgte fra legeforeningens yrkesforeninger.

Etter vår vurdering innebærer vedtaket en beklagelig
ettergivenhet overfor ikke saklige medisinskfaglige argumenter. Nevrokirurgien på Vestlandet bør sentraliseres –
av faglige årsaker.
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Vedtak vedrørende framtidig
nevrokirurgisk virksomhet ved SUS
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Legene ved SUS sammen med organisasjonene NSF,
Fagforbundet, Nito, Samfunnsviterne,
Siviløkonomene og verneombudet ser med forskrekkelse på at Helse Vest har planer om å vedta forordninger som vil føre til at nevrokirugisk service ved
sykehuset kommer til å opphøre. Vi anser dette som
en dramatisk svekkelse av behandlingstilbudet for
pasientene i vårt område og anmoder derfor om at
sykehusets øverste ledelse gjør alt som står i dens
makt for å forhindre at disse planene blir satt ut i
livet.
I flere tiår har der vært drevet nevrokirurgisk virksomhet på spesialistnivå i Stavanger. Dette har medført at
en rekke avdelinger som utreder og behandler pasienter med nevrokirurgiske problemstllinger har opparbeidet kompetanse av meget høy kvalitet. For pasientene og distriktet har dette vært en stor fordel. Særlig
ved hodeskader og annen form for øyeblikkelig hjelp
har det nevrokirurgiske tilbudet vært av enorm betydning. Legene ved SUS er gjort kjent med at man i sty-

ret for Helse Vest vurderer å regulere nevrokirurgisk
virksomhet på en måte som i praksis vil medføre at
våre nevrokirurger ikke finner det mulig å fortsette i
sine stillinger. Resultatet blir at nevrokirurgisk
behandling ved SUS opphører i løpet av kort tid. For
pasientene i vårt distrikt vil dette føre til et dramatisk
dårligere behandlingstilbud med åpenbar riko for økt
dødelighet og varige men ved akutte skader og sykdomstilstander. I tillegg vil flere hundre pasienter
utsettes for en strevsom og til tider risikobetont transport til Bergen for å få adekvat behandling. Disse
transportene vil dessuten legge beslag på en betydelig
del av vår helikoptertjeneste og derved svekke prehospital akuttberedskap på en måte som gjør at andre kritisk syke pasienter blir rammet. Sluttresultatet blir en
mer kostbar tjeneste av dårligere kvalitet enn det man
har i dag. Det har tatt mange år med intenst arbeid for
å etablere det gode behandlingstilbudet vi nå rår over,
og dersom denne virksomheten opphører vil det bli en
uhyre vanskelig og tidkrevende oppgave å gjenopprette et slikt behandlingstilbud.

På vegne av organisasjonene
Ottar A. Bjerkeset
HTV Dnlf

Torild Våland
Nito

Inger Skjeveland
NSF

Anne Brit Motland
Samfunnsviterne

Egil Olsen
Fagforbundet

May Britt Ågotnes
Verneombud

Stig Allan Snahre
Siviløkonomene
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Rasering av nevrokirurgien
ved SUS?

Rogaland legeforening er i kveld blitt kjent med Helse
Vest RHF's styresak 28/05B som skal behandles den
15. mars 2005.
Saken gjelder funksjonsfordeling av nevrokirurgien
mellom Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF.
I forslaget til vedtak slås det bl.a. fast at all planlagt
åpning av hodeskallen skal utføres i Bergen, alle barn
med behov for nevrokirurgi skal sendes til Bergen og
vaktturnus innen nevrokirurgi i Stavanger skal dekkes
fra Bergen som skal sørge for at det er kapasitet i
Bergen til å dekke dette senest fra 15. april 2005.
Styret i Rogaland legeforening har gått nøye gjennom
sakens dokumenter og mener at vedtaksforslagets
konsekvenser er altfor dårlig utredet. Etter vårt syn vil
det heller ikke føre til noen økonomiske besparelser
da det vil
medføre minst 100 - 200 ekstra transporter årlig av
kritisk syke pasienter fra Stavanger til Bergen. Det
kan føre til behov for et ekstra helikopter og det er
ikke flygevær alle dager hele døgnet.
Fagmiljøet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
frykter at det foreslåtte vedtaket vil kunne føre til
bemanningskrise, spesialistflukt og alvorlige rekrutteringsproblem til avdelingen i Stavanger.
Hvis nevrokirurgien blir nedlagt i Stavanger, vil SUS
heller ikke kunne utdanne anestesileger.

Rogaland legeforening mener at det er helt nødvendig
å ha nevrokirurgisk kompetanse i Stavanger til bl.a.
livreddende tiltak ved alvorlige trafikkulykker og
enkelte slagtilfelle.
Styret i Rogaland legeforening er redd for at det foreslåtte vedtaket i Helse Vest RHF den 15. mars 2005
skal føre til en rasering av det nevrokirugiske tilbudet
i Stavanger og finner det merkelig at man først oppretter et Universitetssjukehus og like etterpå bygger
ned en av nøkkelfunksjonene.
Legene ved Stavanger Universitetssjukehus skal ha
allmannamøte om denne saken torsdag 10. mars 2005.

Med vennlig hilsen
Rogaland legeforening

Kontaktpersoner:
Knut Slinning, leder i Rogaland legeforening,
mobiltlf. 415 62 866
Ottar Bjerkeset, hovedtillitsvalgt SUS,
mobiltlf. 481 19 476
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HORDALAND LEGEFORENING 2003-2005
STYRET HLF 01.09.2003 – 31.08.2005

18

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

PARAPLYEN

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
Spesialistsenteret på Straume,
5353 Straume, 56 31 37 66 / 68
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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Sentrastyrets behandling av forslaget til
nye spesialistregler i samfunnsmedisin

Sentralstyret behandlet saken i møte 20. april 2005.

22

Sentralstyret ser at det i kommentarene er argumentert
for fortsatt obligatorisk tjeneste i allmennmedisin som
del av spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.
Sentralstyret forstår argumentasjonen bak dette, men
mener det er viktig å ha som mål å få et bredere og mer
fleksibelt grunnlag for rekrutteringen til samfunnsmedisin. Den fleksibilitet som det legges opp til ved valgfrihet mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste sikrer at mange leger vil kunne dekke opp dette punktet i regelverket.
Det er nært slektskap mellom spesialitetene samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Arbeidsmedisin er også
grupperettet arbeid med samfunnsmedisinsk tenkning i
seg. Sentralstyret vil derfor anbefale at arbeidsmedisinsk
tjeneste kan telle med inntil 1 år av spesialistutdanningen
i samfunnsmedisin under pkt. 1.
Sentralstyret ser at en av høringsinstansene har uttrykt at
MPH-utdanning bør telle likt med 1 års forskningstjeneste, men bør forhåndsvurderes av komiteen. Dette er allerede innlemmet i merknaden til forskningstjeneste og i
presiseringene.
Sentralstyret vil på to punkter i merknaden til forskningstjeneste foreslå en språklig endring for å tilpasse
den til samfunnsmedisin.
Sentralstyret foreslår også et nytt pkt. under merknad til
pkt. 1/definisjon av samfunnsmedisinsk arbeid): …
Utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten.
Sentralstyret har merket seg spesialitetskomiteens signaler om at både kurskravet og innholdet i det 3-årige veiledede utdanningsprogrammet må gjennomgås. Ved
omstrukturering av kursutdanningen må det også vurderes om den helt eller delvis kan tilpasses et mastergradsstudium (Master of Public Health).

Det veiledede utdanningsprogrammet må gjennomgås og
tillempes slik at det blir mer fleksibelt, og kan tilpasses
endrede spesialistregler med anledning til tjeneste på forskjellige nivåer.
Sentralstyret forutsetter at spesialitetskomiteen iverksetter dette arbeidet så snart landsstyret har behandlet saken
om endring av reglene, og at landsstyret delegerer til
sentralstyret å ta stilling til endret kurskrav og endret
veiledet utdanningsprogram som ledd i behandlingen
overfor helsemyndighetene.
Sentralstyret gir ellers prinsipiell støtte til det forslag til
endrede regler som spesialitetskomiteen har fremsatt,
med det siktemål å få skapt et bredere og mer fleksibelt
grunnlag for rekruttering til spesialiteten samfunnsmedisin.
Ut fra disse hensyn vil sentralstyret, med mindre
endringer av spesialitetskomiteens forslag, anbefale
landsstyret å fatte slikt vedtak:
Følgende forslag til endrede spesialistregler i samfunnsmedisin fremmes overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling:
1. 4 års tjeneste i stilling/praksis med samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver.
a) Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste.
b) Inntil 1 år kan erstattes av arbeidsmedisinsk tjeneste.
2. 1 års tjeneste i allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk.
Legen må gjennomføre veiledet utdanningsprogram med
normal varighet på 3 år.
Merknad til punkt 1.
Som samfunnsmedisinsk arbeid defineres alt grupperettet
legearbeid for å:
• Kartlegge sykdom og helse i en befolkning og de
samfunnsfaktorer som påvirker helsetilstanden
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• Tilrå, iverksette og administrere helsetiltak og
helsetjenester
• Tilrå fordeling av helseressurser
• Utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten
Det samfunnsmedisinske arbeidet kan foregå på kommunalt, fylkeskommunalt, regionalt, nasjonalt, eller internasjonalt nivå.
For at tjenesten skal kunne godkjennes, må den i perioden som søkes godkjent, ha et gjennomsnittlig innhold
av samfunnsmedisinsk arbeid på minimum 40%.
Tjeneste med gjennomsnittlig innhold av samfunnsmedisin ned til 20% kan godkjennes dersom tjenesten er
organisert i særskilte samfunnsmedisinske nettverk eller
liknende. Ved innhold av samfunnsmedisinsk tjeneste
under 40% blir krav til tjeneste forlenget tilsvarende.
Deltidsstillinger teller forholdsmessig.
Merknad til forskningstjeneste:
Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen
har kompetanse til:
• Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra
vitenskapelige artikler i eget arbeid.
• Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater innenfor fagområdet.
• Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske
oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på
sentrale problemstillinger innen spesialiteten.
• Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende,
helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på
egnet måte.
Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller
arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.
Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til
stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og
må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er
oppfylt.

Det gjøres følgende presiseringer:
1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende
teller med 1 år.
2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og
medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må
vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må
dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med
fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.
Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til
aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til
forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført
før autorisasjon som lege, kan også telle for dette
punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende).
Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1.
For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 3.
Fullført forskerlinje under cand.med.studiet i Norge
teller med 1 år.
Det anbefales at de nye spesialistregler i samfunnsmedisin gis ikrafttreden
umiddelbart.
Kursutdanning:
Inntil videre som i dag. Det delegeres til sentralstyret å
ta stilling til endret kurskrav etter utredning fra spesialitetskomiteen.
Veiledet utdanningsprogram:
Det delegeres til sentralstyret å ta stilling til innholdet i
det veiledede utdanningsprogrammet etter utredning fra
spesialitetskomiteen.
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Legeforeningens organisasjon,
siste versjon før landsstyremøtet!
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Saken om Legeforeningens organisering har med
regelmessige mellomrom blitt tatt opp til behandling,
sist med utspring i foretaksreformen og 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.

mange viktige forslag til endring er inkludert. Ett av
de viktigste tiltakene fra et prinsippielt 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.

Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å minne
om at forslaget om å ta opp igjen organisasjonssaken
hadde andre sider enn foretaksreformen.
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. Behovet for å øke fleksibiliteten
og behovet for å bruke ressursene mer fornuftig var
åpenbart da saken ble reist i Tønsberg, og er det fremdeles.

2. En viktig prinsippiell beslutning på demokratiets vegne.
Sentralstyret legger fram et forslag til lett justering av
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.

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.
Målsettingen med dette dokumentet er heller å peke
på nødvendigheten av å fatte noen viktige prinsippielle vedtak, og å omgjøre det til praktisk organisasjonspolitikk. Målsettingene med endringene må være å
forenkle foreningens organisasjon, effektivisere organisasjonen, og inspirere leger til å ta på seg tillitsvalgtarbeide.
1. En viktig prinsippiell beslutning på fagets vegne.
Sentralstyrets første høringsnotat viser at foreningen
har vært igjennom en lang prosess i saken, og at

Samtidig blir det foreslått å beholde og videreutvikle
ordningen med regionale samarbeidsfora, regionsstyrer.
Sentralstyrets forslag er marginale justeringer av
dagens ordning, og er i realiteten en av flere mulige
varianter av forslaget til løsning fra organisasjonsutvalget.
Sentralstyret har her på samme måte som organisasjonsutvalget, ikke tatt de nødvendige konsekvenser
av allerede iverksatte endringer i Legeforeningens
struktur:
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.
For det andre er det geografiske medlemsskapet bare
et uttrykk for legens bostedsadresse. Samtidig er det
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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 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.
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 fylkesavdelingene fra å være vedtektsfestet organ, til å være samarbeidsorgan, vil være å
erkjenne fakta.
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.
For å sikre at medlemmene lokalt føler tilhørighet til
sin fagforening, bør det være gjennomgående representasjon fra lokaltillitsvalgt til landsstyre. I dette ligger at yrkesforeningene bør ha landsråd, som er en
nasjonal samlig av lokale tillitsvalgte. Landsstyret bør
i sin tur være sammensatt slik at yrkesforeningene alltid har minst 2/3 av landsstyrets medlemmer. På
denne måten sikres at yrkesforeningene på en forståelig måte har en demokratisk legitimitet helt fra medlemsmassen og til det øverste styrende organ
(Landsstyret). Dette vil også medføre at plassene i
landsstyret, ut over de plassene som tilhører yrkesforeningene, kan settes sammen på en friere måte. Flere
organisasjonsledd har argumentert for at landsstyret
bør være bredt og stort sammensatt. Forutsatt at den
demokratiske grunnmuren i foreningen er sikret 2/3
flertall, er det ikke noe til hinder for å hente inn medlemmer til landsstyret på andre måter enn gjennom
yrkesforeningene.
3. En viktig prinsippiell beslutning angående
yrkesforeninger
Under landsstyremøtet i Molde ble det enstemmig
vedtatt at all fusjonering eller nedleggelse av yrkesfor-

eninger skulle baseres på frivillighet..
Vi kan tenke oss en annen tilnærming til yrkesforeningene rent prinsippielt. Legeforeningen ved landsstyret kunne for eksempel tenkes å fatte to vedtak som
angår yrkesforeningene:
• Yrkesforeningsstatus forutsetter en medlemsmasse
på mer enn 1000 medlemmer
• Legeforeningen skal maksimalt ha seks yrkesforeninger
Samtidig må man ivareta intensjonene i tidligere vedtak, med frivillighet angående omorganiseringer av
yrkesforeningsstrukturen. Det vil si at Landsstyret gir
en ’overgangsperiode’ på fire år, for å tilpasse organisasjonen til de prinsippielle vedtakene.
4. En viktig prinsippiell beslutning for landsstyrets sammensetning
Grunnpillaren i Legeforeningen som fagforening er de
lokale tillitsvalgte. Disse velges av og blant yrkesforeningenes medlemmer. Hver enkelt yrkesforening bør
som nevnt tidligere ha landsråd, som en nasjonal samling av lokale tillitsvalgte. Fra yrkesforeningenes
landsråd bør det velges landsstyrerepresentanter.
Representasjonen til landsstyret kan være for eksempel 1 landsstyremedlem pr påbegynt 250 medlemmer i
yrkesforeningen. Totalt er det pr første februar 19057
medlemmer i de ulike yrkesforeningene, og med ett
landsstyremedlem pr påbegynt 250 medlemmer ville
dette ha gitt følgende representasjon i landsstyret:
Aplf: 17
LVS: 3
Namf: 2
LSA: 3
Of: 25
Psl: 5
Ylf: 23
Til sammen: 78
Pluss: Eldre legers forening: 2 repr
Nmf: 6 repr
Totalt 84 representanter
Dersom 84 representanter skal utgjøre 2/3 flertall, vil
’taket’ for landsstyrets størrelse være 126.
Sentralstyrets 9 medlemmer er foreslått som medlemmer til landsstyret. Yrkesforeningene og sentralstyret
til sammen vil da utgjøre 93 (84 pluss 9 fra sentralstyret). Dette gir rom for inntil 33 andre representanter,
før ’taket’ på 126 er nådd.
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En oppsummering:
• Det innføres obligatorisk medlemskap i minst en
spesialforening (fagmedisinsk forening)
• Avdelingenes og regionsutvalgenes funksjoner på
oppgavesiden videreføres, men økonomi og valgprosesser ivaretas gjennom yrkesforeningene
• Yrkesforeningene sikres 2/3 flertall i landsstyret,
spesialforeningene øker sin representasjon vesentlig
• Yrkesforenings status forutsetter minst 1000 medlemmer, her vedtas romslig tid til frivillig omorganisering
• Legeforeningen skal maksimalt ha seks yrkesforeninger, her vedtas romslig tid til frivillig omorganisering
Dersom den organisasjonsmodellen som avtegner seg
etter ovenstående oppsummering skulle bli komplet-

tert, bør prinsippet om gjennomgående representasjon
bli innført. I dette ligger det at Yrkesforeningene velger sine tillitsvalgte til det lokale samarbeidsorganet,
altså det som nå omtales som avdelingene. De samme
tillitsvalgte utgjør yrkesforeningenes landsråd.
Av og blant de tillitsvalgte i avdelingene velges det
representanter til det regionale samarbeidsorganet,
regionsutvalgene. Alle yrkesforeningene sikres plass i
regionsutvalget.
Fra yrkesforeningenes landsråd velges det landsstyrerepresentanter, slik at hver yrkesforening er representert med ett landsstyremedlem for eksempel pr påbegynt 250 medlem.
Landsstyret suppleres med representanter fra de fagmedisinske foreningene.
Alle yrkesforeningene bør sikres minst en representant i Sentralstyret.

Medlemmene
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Yrkesforeninger
+ Nmf
+ Elf

Fagmedisinske
foreninger

Medlemmenes
interesser

Medlemmene

Faglige interesser

Arbeidstagerinteresser

Fagmedisinske foreninger

Yrkesforeninger
+ Nmf og Elf

Sosiale interesser

Fagmedisinske
foreninger

Yrkesforeninger
+ Nmf
+ Elf

Faglige interesser

Arbeidstagerinteresser

Lokalavdelinger og
samhandlingsfora

Ivaretas best lokalt!
Sosiale interesser m.v.
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Den norske lægeforenings medlemmer

Landsstyret

Fag
medisinske
foreninger

Lokalavdelinger
Regionale
samhandlingsfora
Lokale
samhandlingsfora

Yrkesforeninger
+Ylf
+ Elf

Yf (1/250 medl)

88

Fagmed.for.

14

Nmf

6

Elf

2

Sentralstyret

9

Totalt

119

Sentralstyret

Fleksible løsninger
for samarbeid
avhengig av lokal struktur

Fagmedisinske- og yrkesforeningene som
organisasjonens kjerne
Sentral beslutningsmyndighet
med sterk legitimitet

Den norske lægeforenings medlemmer

Regionale
samhandlingsfora
Lokale
samhandlingsfora
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Sentralstyret
Ivaretar sosiale og
tverrfaglige interesser

Fag- og særinteresser

Finansieres av
deltagende foreninger

Sterkt sekretariat
og underlagte
råd og utvalg

Den norske lægeforenings medlemmer
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samhandlingsfora

Fag
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Nmf
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Elf
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Sentralstyret

9

Totalt
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Sentralstyret

Lik innspill- og
høringsrett

Leo Xpress RAIB0001

Nakke- rygg- eller
muskelsmerter?
Ved Omnia Medisinske senter i Bergen har vi
nevrolog med kort ventetid.
Dr. med. Jan Sture Skouen har spisskompetanse innen nakke- og rygglidelser
samt muskelsmerter.
Ring 55 59 99 99 for timeavtale.
Omnia Medisinske Senter er en del av Omnia
konsernet som tilbyr tjenester innen allmennhelse,
spesialisthelse og sykehusbehandling.
Vi har medisinske sentre i Oslo, Bergen, Trondheim,
Kristiansand og på Romerike. OmniaSykehuset
er Norges største private sykehus.

Omnia • Fjørsangervn. 32D • 5054 Bergen • Telefon: 55 59 99 99
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www.omniahelse.no

Hospitalet
Betanien
Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen

Gynekologi
Ved vår gynekologiske spesialistpoliklinikk har vi
ledige timer og kapasitet. Vi tilbyr blant annet utreding og behadling av barnløse par og kvinner med
hormonforstyrrelser. I tillegg har vi ultralydservice
og utfører kikkhullskirurgi. Før utredning eller
behandling må det foreligger fhenvisning fra lege.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 15 44 80

!
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n
Overnatti
kr 555,- kr 695,enkeltrom

dobbeltrom

For booking ring tlf: 55 30 87 00
eller send mail til bryggenorion@rainbow-hotels.no
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KOMMENTAR
Halvard Wannag Sele
Formann Sogn og Fjordane

valg - valg - valg
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Kjære kolleger.
Det er tid for valg. Mange valg.

rekruttering til primærlegestillinger, heri inkludert
legevaktorganiseringen i kommunene.

D.n.l.f. skal velge ny president , sentralstyre og nytt
landsstyre for de neste 2 årene.
Sogn og Fjordane legeforening skal velge nytt styre,
yrkesforeningene nye fylkestilitvalgte og tillitsvalgte
på sykehusene og i kommunene. Også for 2 år.

Det vi sliter med, er med andre ord, det samme som
mange andre.

Landsstyremøtet er i Bergen i mai. Våre gode kolleger i Hordaland lager nok en bra ramme rundt forhandlingene. Innholdet blir likevel viktigst. Noen vil
mene at den pågående organisasjonsdebatt er det
mest sentrale. Personlig mener jeg at legeforeningens
forhold til industrien overskygger det meste.
Dessuten er det åpenbart at spesialisthelsetjenesten
og helseforetakene vil stå i fokus. Det samme gjelder

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

Så til oss selv. Årsmøte finner sted på Alexandra i
Loen 17.09.05 - rett etter høstmøtet vårt. Hold av tid
til begge deler.
Årsmøtet skal velge leder, og to styremedlemmer,
samt 3 landsstyrerepresentanter (Ylf har krav på en
av dem og har sin kandidat klar, så vedkommende
blir garantert valgt med akklamasjon) De andre, samt
kurskomite og valgkomite skal velges.
Alle valg av tillitsvalgte i kommunene og sykehusene
må være gjort før årsmøtet.
Jeg vil be dere få dette klart før sommeren og sende
navn, adr, tlf og e-post adr. til styret v/undertegnede.
Jeg skal sende videre til D.n.l.f. sentralt.
Som dere alle har lagt merke til, har det vært til dels
turbulente tider i det siste. Det er ikke trolig at det
blir mindre utfordringer i tiden fremover. Vi må altså
ha engasjerte og kanskje også modige tillitvalgte.
Det er en medlemsforpliktelse å la seg velge som tillitsvalgt. Glem ikke det. Vi er avhengige av at alle tar
et tak. Gi lyd fra deg om du er interessert.

For referanser og preparatomtale se side 29
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TILLITSVALGTE HORDALAND
Ajourført etter tilbakemeldinger sist av april 2005 ved Øivind Wesnes, APLF Hordaland
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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
Kvammen Håkon
Flatabø Geir G
Gullbrå Frøydis
Tveit Jarle
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

TLF JOBB
55 310869
55 592500
97 168268
55 081602
56 169250
55 117150
55 117050
55 987010
53 423311
53 673550
53 758100

TLF HJEM
55 915787
97 168268
56 180271

55 917172
55 990374
53 425360
53 665676
53 755612

frode.johannesen@stord.kommune.no

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

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

56 339200
53 748400
53 43 70 80
53 671380
56 526505

53 743444
91 346197
53 661334
56 526314

56 382110

95 969250

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

56 164280
55 280307
56 580010
56 525234

53 481335
57 783285
56 170745

53 645408
56 307595
55 258279
56 169870
53 493302

Ingrid har alt. Utfordrende jobb, engasjerte elever

og migrene

33

Å holde orden på 30 ivrige elever er en spennende oppgave. Men det kan være dager som er mer
utfordrende enn andre. Spesielt hvis man har migrene.
Relpax gir migrenepasientene kontroll over dagen. I en studie1,2 der man sammenlignet Relpax
40mg med Imigran 100mg så man følgende:
• Relpax gir signiﬁkant ﬂere pasienter rask innsettende effekt etter 1 time
• Relpax gjør signiﬁkant ﬂere pasienter smertefrie etter 2 timer
• Relpax gjør at signiﬁkant færre pasienter får tilbakefall
Relpax vil gi Ingrid og mange andre pasienter rask innsettende smertelindring og høy responsrate.
Flere pasienter vil ha nytte av å bruke Relpax, fordi Relpax er effektiv mot migrene.
Relpax gir signiﬁkant bedre effekt enn Imigran til en helseøkonomisk gunstig pris*.
www.phizer.no/relpax

For referanser og preparatomtale se side 29

Effektivt mot migrene

34

For referanser og preparatomtale se side 38

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

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

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.

PARAPLYEN
Zanidip «Meda»
C

Kalsiumantagonist.

T

TABLETTER, ﬁlmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett
inneh.: Lerkanidipinhydroklorid 10 mg, resp. 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171). Med delestrek.
Indikasjoner: Mild til moderat hypertensjon.
Dosering: Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig minst 15
minutter før måltid. Dosen kan økes til 20 mg, avhengig av
individuell respons. Doseøkning bør skje gradvis. Ettersom
dose-responskurven er bratt med et platå ved doser
mellom 20-30 mg, er det usannsynlig at effekten økes ved
høyere doser. Derimot kan bivirkningsfrekvensen tilta. I
de tilfeller der monoterapi ikke gir tilfredsstillende effekt
kan det være gunstig å kombinere lerkanidipin med en
betablokker, et diuretikum eller en ACE-hemmer. Anbefales
ikke til barn under 18 år pga. begrenset erfaring.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for dihydropyridiner
eller noen av innholdsstoffene. Graviditet og amming.
Kontraindisert hos pasienter med aortastenose, ubehandlet hjertesvikt, ustabil angina pectoris, sterkt nedsatt
nyre- eller leverfunksjon (kreatininclearance <10 ml/minutt).
Skal ikke brukes den første måneden etter gjennomgått
hjerteinfarkt.
Forsiktighetsregler: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart hos eldre og hos pasienter med lett til moderat
nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Doseøkning til 20 mg
daglig bør skje med forsiktighet hos disse pasientene. Bør
brukes med forsiktighet til pasienter med «sick sinus»syndrom (som ikke har pacemaker).
Interaksjoner: Lerkanidipin kan kombineres med
diuretika og ACE-hemmere. Kan administreres trygt
sammen med betablokkere. En bør da begynne med
laveste dose lerkanidipin og tilpasse dosen til blodtrykket
er tilfredsstillende regulert. Forsiktighet bør utvises når
lerkanidipin kombineres med hemmere av CYP 3A4 (f.eks.
ketokonazol, itrakonazol, erytromycin og ﬂuoksetin), CYP
3A4-induserere som antiepileptika (f.eks. fenytoin, karbamazepin og rifampicin) ettersom den antihypertensive
effekten kan reduseres og blodtrykket bør kontrolleres
oftere enn normalt. Grapefruktjuice kan føre til økt tilgjengelighet av lerkanidipin.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i
placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i
morsmelk: Ukjent. Skal ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Sirkulatoriske: Ansiktsrødme, hodepine, ankelødem, svimmelhet. Mindre hyppige:
Hud: Hudutslett. Sirkulatoriske: Palpitasjoner, takykardi.
Øvrige: Tretthet. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale:
Diaré. Lever: Forhøyede leverenzymverdier. Sirkulatoriske:
Hypotensjon.
Overdosering/Forgiftning: Erfaring mangler. Symptomer:
Uttalt hypotensjon med bradykardi. Behandling: Symptomatisk behandling. Atropin.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Dihydropyridinderivat. Lipoﬁl,
karselektiv kalsiumantagonist med lang virketid. Virkningsmekanisme: Virker direkte relakserende på glatt muskulatur
i blodkar slik at den totale perifere karmotstand reduseres.
Vasodilatasjonen skjer gradvis slik at det er liten fare for
akutt hypotensjon med reﬂekstakykardi. Absorpsjon:
Fullstendig. Tmax: Ca. 11⁄2-3 timer. Biotilgjengeligheten er
lav som en følge av høy «ﬁrst pass»-metabolisme. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Pga. sin høye lipidløselighet
akkumuleres lerkanidipin i cellemembranens lipidlag
og danner et «depot». Fra depotene frigis lerkanidipin
langsomt og gir en tilfredsstillende 24 timers kontroll av
blodtrykket ved engangsdosering. Halveringstid: 8-10
timer. Metabolisme: Metaboliseres i stor grad av CYP 3A4
og blir hovedsakelig omdannet til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Ca. 50% av dosen skilles ut i urinen.
Pakninger og priser: 10 mg: Enpac: 28 stk. kr 142,00,
98 stk. kr 426,20, 20 mg: Enpac: 98 stk. kr 798,40.
T: 12 c).
Refusjon: Ved oppstart av behandling for ukomplisert
hypertensjon (ikke hypertensiv organskade, urinsyregikt,
nedsatt glukosetoleranse eller ubehandlet diabetes) skal
tiazid eller tiazid i fast kombinasjon med kaliumtilskudd
eller kaliumsparende legemiddel prøves først. Andre
legemidler mot hypertensjon kan anvendes som første
valg dersom tiazid av medisinske årsaker ikke kan brukes.
Årsaken til at tiazid ikke kan brukes skal angis i journalen.

Referanser:
1) Lund-Johansen P, Stranden E, Helberg S, Wessel-Aas
T, Risberg K, Rønnevik PK, Istad H and Madsbu S. Quantiﬁcation of leg oedema in postmenopausal hypertensive
patients treated with lercandipine or amlodipine. Journal of
Hypertension 2003: 21: 1003-1010.
2) Legemiddelverket 2004. Preparatomtalen (SPC).

Sist endret: 26.08.2004

www.pfizer.no

ATC-nr.: C08C A13

Eternitveien 6 • 3470 Slemmestad
Tlf 31 29 45 00 • Fax 31 29 45 45
E-post: info@osl.meda.no

37

38

39

BLAD B - Økonomi

For referanser og preparatomtale se side 39

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

