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Sigrun Solberg

Vel overstått sommer. Forhåpentligvis er noen
batterier ladet opp hos oss alle.
Dette er siste gang jeg skriver ”Lederen har ordet”
og jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke
for innholdsrike og lærerike år som leder i fylkesavdelingen. Jeg har fått arbeide sammen
med mange flinke, omtenksomme og
spenstige kolleger.
Når jeg nå reflekterer over disse årene
i Hordaland legeforening, kommer jeg
til å tenke på en liten bok som ble
utgitt av en tidligere rektor ved det
som den gang het Norges landbrukshøgskole og som nå er blitt universitet. Boken har som tittel: ”Vilje til
innsats. – Taler og foredrag om forvaltning av intellektuelle og natur-materielle ressurser”. Forvaltningsopplæringen hadde som mål å
utvikle egen identitet og individuelle ønskemål i
perspektiv av samfunnets behov og med en langsiktighet i forvaltning av Norges og Verdens ressurser.
I 60-årene økte jordens befolkning sterkt og global
sult ble mye diskutert i FN og FAO (FN`s matvareorganisasjon). Man husket fortsatt at det bare var
rundt 60 år siden nordmenn hadde utvandret til
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Amerika pga sult og lite mat i Norge. Olje hadde vi
ennå ikke funnet i Norge.
Skogbrukerens langsiktige planlegging ble holdt
som mal for å sikre at også kommende generasjoner
kunne ha mulighet for å høste av jordens mangfold.
Slagordene den gang var blant annet: ”Hvilke valg
man tar i dag får konsekvenser om 100
år” – ” Kunnskap er en makt som forplikter”. Det var stor og uttrykt glede
over å få være med på arbeidet med å
bygge opp landet.
I de samme år var Arbeiderpartiets
parole ”Gjør din plikt – krev din rett”.
Tenker vi i dag over hva vi plikter?
For at verden skal gå fremover må vi
samlet gi mer enn vi får. Leger har tradisjonelt gitt mye av seg selv til beste
for fellesskapet og det er min oppfatning at vi
ønsker å fortsette med det. Det er viktig at alle er
med på å legge forholdene til rette for at flest mulig
kan gis mulighet til å gjøre en ekstra innsats for fellesskap på ett eller annet område.
Takk for meg! Takk for de muligheter jeg fikk
gjennom arbeidet i Hordaland legeforening.
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VI HAR VÆRT UTROLIG HELDIGE

Ola Jøsendal

•

ola.joesendal@psych.uib.no

det til tider rovdrift på dem som stiller sin arbeidskraft til disposisjon for kollegiet. Sigrun har ikke

Sigrun Solberg avslutter som leder i Hordaland

bare tatt på seg verv, hun har skjøttet dem med

Legeforening, etter seks år som leder. Hele kollegiet

humør og innsats, og vist oss hvordan arbeidsglede

i Hordaland har vært utrolig heldige, som har fått

skal se ut.

nyte godt av hennes lederskap. Etter hennes betydelige innsats er det både en plikt og en glede å gi henne

Legeforeningen har et godt og stort sekretariat i

uforbeholden ros og støtte.

Oslo, og vi lener oss i mange sammenhenger på den
støtten vi kan få sentralt. Imidlertid foregår den abso-
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Sigrun har hatt en serie verv i Legeforeningen, og

lutt største innsatsen blant tillitsvalgte i alle deler av

hun har et kjennskap til foreningens indre liv som få

landet, lokalt. Uten leger som frivillig tar på seg til-

andre. I tillegg har hun et betydelig samfunnsenga-

litsverv, vil Legeforeningen forvitre til en samling

sjement, og har evnen til å se både hvorfor og hvor-

byråkrater i Oslo. Her har Sigrun til fulle vist vei i

dan legenes aktiviteter og samfunnets aktiviteter

den voldsomme hverdagen, vi må alle sammen la oss

gjensidig påvirker hverandre. Summen av denne

inspirere til innsats av henne!

kompetansen har hun rundhåndet delt ut gjennom sitt
lederverv i Hordaland legeforening.

Sigrun har rundhåndet delt sin arbeidsinnsats, sitt
humør, sin kompetanse og sitt lederskap til kollegiet

Hordaland legeforening har etter min mening fungert

i Hordaland gjennom seks år. På vegne av kollegiet

godt gjennom god innsats fra et godt styre. Det er

tør jeg å uttrykke en varm og stor takk til henne for

ingen selvfølge. Med Sigrun som leder, har alle sty-

innsatsen!

remedlemmer erfart å få tillit, å få innsikt, å bli tildelt oppgaver og mandat, og ikke minst å bli hørt og
respektert. Dette har sterkt bidratt til et handlekraftig
og utviklingsorientert styre.
Sigrun har gjennom sine tallrike verv i
Legeforeningen på en helt spesiell måte vist hvor
viktig det er å stille opp. Tillitsverv er fremdeles en
litt for lite påaktet karrierevei for leger. Derfor drives

For legene i Hordaland legeforening: Ola Jøsendal

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

god nyhet
Med andre ord enine
for pasientene d

For referanser og preparatomtale se side 25

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
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kjærlighet til sine forsterkeste, den mest
omissløse
heten på jorden
en er kortvarig, Og
r
mt ut, etter hvert som

Det drar seg mot slutten av juli. Mange er tilbake fra ferie, endel er fortsatt "der ute" i ferie. Jeg sier
med vilje: "Der ute". For hvor globale blir vi ikke? Selv i alle de varmegrader og til de pitoreske strøk,
så reiser vi, så reiser vi med "alle de unger", med all den nysgerrighet. Så opplever vi at det smeller
både i London x2, og nå i Egypt. Mitt provoserende spørsmål er jo: Hvorfor er vi der?? Skal ikke
ferie være alt annet enn å "stresse seg så langt vekk som mulig fra en hverdag her hjemme?" Jeg hører
dere si: Ja, men vi trenger avkobling, vi trenger opplevelser, vi trenger det å "komme vekk"!!
Hva om vi sammen bruker alle de muligheter som ligger i lokalmiljøet kogen, havet med skjærgården og den øvrige naturen rundt oss, være sammen i all den nærhet som vi så inderlig savner i vår
øvrige travle hverdag i løpet av året ellers? Når lot dere sist ungene få "eie dere" i mer enn timer ad
gangen? Provoserende spørsmål for noen, og det er jo nettopp de av dere som bør prøve å gjøre noe
med det! Barnehagen rett over veien her har nettopp tatt "sommerferie" i to uker! Håper inderlig at
disse ungene møter godt forberedte foreldre til å gi dem nærhet. Ellers i året har de full timeplan det
meste av det våkne døgnet hos alle andre enn foreldrene til å oppdra dem, gi dem varme, gi dem folkeskikk! Ikke lett å være liten da!!
Disse hjertesukkene midt i et mediamas om terror rundt i verden. Hva blir det neste?
Derfor behov for å senke "farten noe", føle at adrenalinet roer seg, føle at "dette har vi godt av"!
Vi har vel alle merket at det mørkner inn mot slutten av juli måneden. Vi får fine mørke kveldstimer, og om ikke lenge er det høst. Takk og pris for årstidene. Det er vel det store problemet som ligger som en overordnet skygge over oss: Utviskningen av årstidene - det globale forurensningsmiljø!
Lyrikken i denne sammenheng må jo heldigvis bære preg nettopp av årstidene, må bære preg av
den årstiden vi lever i, og beskrive den på en måte som vi alle forstår uansett alder.
Helgelyrikeren er nok en gang Arild Nyquist som med sin messende, prosaistiske form gir til
beste årstidene malt opp på tavlen slik at vi alle gleder oss over det. Diktet egner seg til høytlesning
for hele familien på tvers av generasjoner i den egnede setting der dere er samlet. "I roden og freden"!
Til den sene forkost, eller...?
Det må bli Arild Nyquist: Årets tider.

Årets tider
Nå er høsten her
og høsten er en liten gul mann
som kommer ut av skogen
med kofferten sin og plukker lauvet ned av
trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange
av fuglene, og så maler han himmelen
grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene.

Så kommer en liten hvit dame
og det er vinteren det, og hun har spade og ryggsekk
med seg og legger snø utover markene, og snøklatter
oppe i trærne, og så gir hun menneskene tykke
skjerf og luer og røk ut av
munnene, røk ut av pipene
på husene også - og himmelen maler hun kald og
hvit og gir lufta kuldegrader.
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Så kommer våren, og våren er
ei lita gulgrønn jente som kaster farger opp av
kurven sin og setter fuglene tilbake i
trærne og henger sola høyere opp på
himmelen og gir den varme stråler. Hun tar
isen av vannene og putter god gurglelyd i
bekken igjen - og menneskene får tynne klær og
varme smil, og kanskje høye iskrem å bære på.
Så kommer sommeren, og sommeren er en
liten grønn gutt som kommer trillende ut av
skogen med trillebåren sin og setter muntre
farger alle steder, rødt og hvitt og gult
og blått - han henger moreller på greinene og
fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter
han gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene
tynne sandaler og nakne armer - og på badestrendene
legger han brune piker og brune gutter
bortover i rekke og rad. Det er sommeren det.
Men dypt, dypt inne i skogen, på et
litt hemmelig sted - der sitter allerede høsten
med kofferten sin og gjør seg klar til å
komme tilbake.
Slik går årets tider rundt og rundt
gode venner som rydder opp etter hverandre,
som sår, planter og høster, som henger opp
og tar ned, som pynter og gjør det
vakkert - hver på sin måte
om og om igjen
om og om igjen.......
Ungene vil helt sikkert høre det om igjen og om
igjen - særlig når mor
eller far leser det. Men vi voksne får ha det in
mentis når verden
forsøker å sette årstidene på prøve!!
Fortsatt god ferie og god helg fra Sten Erik i
Skotselv!
:-)

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
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D EN

NORSKE

L EGEFORENING ,

R EGIONSUTVALG V EST:

Kransarteriestenting og 30 Bar

Når sykepleiere kommer tilbake fra hjertekurs på
Haukeland Universitetssjukehus og forteller at de har fått
vite at kransarteriene tåler et indre trykk på 30 Bar er det
noen små grå som øyeblikkelig blir aktivert. De også
hadde stusset og diskutert saken med sine menn.
Hvor mange Bar er det egentlig vi blåser inn i bildekkene våre? Kan dette stemme? Tåler virkelig kransarteriene dette høye indre trykk på 30 Bar?
Vilhelm Frimann Koren Bjerknes (1862-1951), norsk
fysiker, innførte bar som navn på en praktisk enhet for
trykk. 1 bar = 1megadyn (10 i 6. dyn) pr.kvadratcentimeter = 750 millimeter kvikksølvtrykk = 75/76 atmosfære.

Det skulle tilsi at aterosclerotiske kransarterier tåler et
indre trykk på nesten 30 atmosfære – utrolig for meg
også.
Kan noen fra hjerteavdelingen, fortrinnsvis den som er
medisinsk ansvarlig for hvilke opplysninger som går ut
av avdelingen, forklare dette for oss? Fortrinnsvis i
Paraplyen.
Det skulle vel aldri være stenten som trenger dette trykk
for å vide seg ut til rett indre omkrets? Men det er jo i
tilfelle noe helt annet.
En undrende Sigrun Solberg

FORSIDEFOTO
kunsten å jobbe intuitivt og med flyt
jobbe åpent og med vekt på det en føler blir rett
uten å hemmes av regler, analyser og forklaringer hele veien
dog, intuisjonen bygger på masse faglighet og erfaring
Dette bildet og flere andre ble til i løpet av raske 20 minutter.
Fotografiene ble laget direkte under en improvisasjonsøkt sammen med musikere.
Ingen visste utfallet da vi startet kommunikasjonen.
En teknikk vi kan bruke i møte med pasienter?
Tekst og foto: Regin Hjertholm
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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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Allmennmedisinsk forsking går spennande tider i
møte. Legeforeninga, NSAM og dei allmennmedisinske institutta har i fleire år utreda og grunngitt ei større satsing på forsking. Bakgrunnen er
den store trongen for auka innsats på dette feltet,
ikkje minst sett i lys av den voldsomme forskingsinnsatsen som sjukehussektoren står for. Helse
Vest har no fleire pengar til forskingsprosjekt enn
det Det medisinske fakultet i Bergen har!
Problemet for allmennmedisinen er at vi fell utanfor denne penge-straumen og at vi heller ikkje har
organ og institusjonar som kan stå for ein tilsvarande administrering av pengar til forsking.
Eit avgjerande gjennombrot i saka fekk vi i statsbudsjettet i fjor haust og departementet og Sosialog helsedirektoratet er no i ferd med å greie ut
korleis ei forskingssatsing for allmennmedisin kan
organiserast og kor store midlar som kan vere
aktuelle. Det ligg i korta at det skal opprettast

relativt frittståande forskingseiningar knytt til dei
allmennmedisinske seksjonane ved universiteta.
Desse skal ha ei kjerne av fast tilsette, men eller
bidra med prosjektmidlar og stipend til forskingsinteresserte legar i regionen.
Å få nye pengar til allmennmedisinsk forsking er
flott. Men dei skal også brukast på ein fornuftig
og nyttig måte. Vi trur at det må utviklast ei blanding av små og praksisnæreprosjekt og lengre,
større satsingar innan allmennmedisinske kjerneområde. Vi ved universitetet har starta tenkinga
omkring dette, men vi kan ikkje eller skal ikkje
fylle ein slik ny institusjon aleine. Vi treng hjelp
frå forskingsinteresserte kollegaer frå heile
Vestlandet. Kanskje er du ein mogeleg kandidat?
Steinar Hunskår
steinar.hunskar@isf.uib.no

ÅRSMØTE APLF HORDALAND
TIRSDAG 30.08.05 KL 18.00 i LEGENES HUS, BERGEN
Tradisjonen tro avholder vi årsmøtet samme dag og sted som Årsmøtet i Hordaland legeforening.
Det skal i år holdes valg på avdelingstillitsvalgt for APLF Hordaland med vara for perioden 01.09.05 –
31.08.07. Det vil bli referert årsrapport fra den tillitsvalgte, og aktuelle tema kan tas opp til diskusjon.
Det vil ikke bli sendt ut invitasjon pr post i år, så vennligst noter dag og tidspunkt.
Vel møtt!
Øivind Wesnes, avd-tillitsvalgt APLF Hordaland
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Prøv deg til eksamen!
På seksjonens internettsider www.uib.no/isf/student/ligger eksamensoppgavene i allmennmedisin fra de siste
årene.

Allmennmedisin for legestudentar i utlandet
I dagane 6-12 august 2005 vart det for første gong arrangert kurs i allmennmedisin for norske legestudentar som
studerer i utlandet, med over 20 deltakarar frå mange
lang i verda. Kurset vart arrangert i samarbeid med
Norsk medisinstudentforening Utland. Kurset var eit
introduksjonskurs i allmennmedisin og eit pilotprosjekt i
2005. Det ga ei innføring i allmennmedisinens plass i
det norske helsevesen juridisk og klinisk for legestudentar som studerer i utlandet, og såleis gjere dei betre førebudd på arbeid og turnusteneste i Norge. Det vart gitt
undervisning, øvingar og praktisk trening for å gjere deltakarane kjent med allmennmedisinen som fag, allmennpraksis som fagutøving og allmennpraktikaren som
yrkesutøvar.
Kurset besto av fleire delar; (1) Lesepensum frå læreboka Allmennmedisin. (2) Ein dags utplassering hos allmennpraktikar som kursdeltakarane sjølve skaffa seg.
Under og etter denne dagen var det ulike oppgåver som
skulle gjerast. (3) Tradisjonelt kurs: Det meste av kurset
var 7 dagar med undervisning i form av forelesningar,
øvingar, gruppearbeid og andre undervisningsformer.
Kurset vart avslutta med kursprøve i form av fleirvalsoppgåver. Kurset besto totalt av 55 vanlege kurstimar, 8
timars utplassering og 5 timar med arbeidsoppgåver. Det
er godkjent av Universitetet i Bergen til å tilsvare 5 studiepoeng.

SAM involvert i årets publikasjon ved ISF
Institutt for samfunnsmedisinske fag har kåret følgende
artikkel til årets publikasjon for 2004:
Bjordal JM, Ljunggren AE, Klovning A, Slørdal L.
Non-steriod anti-inflammatory drugs, including cyclo-

oxygenase-2 inhibitors, in osteoarthritic knee pain:
meta-analysis of randomized placebo controlled trial.
BMJ 2004; 329(7478):1317-22.
Artikkelen trekker anbefalingene av NSAIDs mot
knearthrose fra European League Against Rheumatism
(EULAR) og American College of Rheumatology
(ACR) i tvil. Det ble avdekket at dokumentasjonen i stor
grad hviler på store industrifinansierte studier med bias
og mangelfull rapportering av reell effektstørrelse. I
artikkelen ble det avdekket at gjennomsnittlig smertereduksjon i uselekterte pasientgrupper ligger på 5.9 mm
målt på VAS (100 mm), eller 40% under den gjennomsnittlige grenseverdien for minste følbare endring hos
pasienter med knearthrose. Artikkelen fungerer således
som et klassisk eksempel på at statistisk signifikans ikke
alene kan brukes for å hevde at intervensjoner er effektive.
Artikkelen var den mest leste i BMJ den uken den
kom ut. Populærvitenskapelig er artikkelens innhold formidlet på Aftenpostens førsteside og i BA og BT.
Internasjonalt er intervjuer avgitt til nyhetsbyrået
Reuters (New York og London), og avisene USA Today,
Washington Post (nettutgave), Toronto Globe and Mail,
og El Mundo i Madrid (Spania), og artikkelen er omtalt
på over 60 nettsteder på internett.
Fra Seksjon for allmennmedisin er Atle Klovning
medforfatter på artikkelen.

Reseptbasert legemiddelforsking: Noko
for deg?
Det nye Reseptregisteret registrerer reseptar, legar og
pasientar frå 2004 og dei første data er snart klare for
analyser. Registeret kan bli ei svært interessant datakjelde for små og store allmennmedisinske forskingsprosjekt, og fleire er på beddinga med utgangspunkt i
Seksjon for allmennmedisin.
Vi forsøker å lage ei interessegruppe for personar
som kan vere interesserte i slike prosjekt, og vi vil gjerne ha kontakt med kollegaer som kan tenke seg å snuse
på forskingsprosjekt med utgangspunkt i slike data. Du
treng ikkje ha ferdige prosjektidear i første omgang. Ta
kontakt med steinar.hunskar@isf.uib.no
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Migrene:
Cluster hodepine:
Nesespray:
Voksne
Ungdom (12-17år)
Stikkpiller:
Tabletter:
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Vanlig dosering

Maks. døgndose

1 sprøyte (6 mg) s.c.
1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)
2 injeksjoner (12 mg)

Tid mellom
dosene
Min. 1 time
Min. 1 time

1 dusj (20 mg) i det ene neseboret
1 dusj (10 mg) i det ene neseboret
1 stikkpille (25 mg) i endetarmen
1 tablett à 50 mg ev.100 mg

2 doser (40 mg)
2 doser (20 mg)
2 stikkpiller (50 mg)
3 tabletter (300 mg)

Min. 2 timer
Min. 2 timer
Min. 2 timer
Min. 2 timer

Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, ischemisk hjertesykdom, Prinzmetals
angina/koronar vasospasme, perifer karsykdom, symptomer eller tegn på ischemisk hjertesykdom. Cerebrovaskulær sykdom eller transitoriske ischemiske anfall (TIA). Ukontrollert hypertensjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk
av preparater som inneholder ergotamin eller ergotaminderivater. Samtidig bruk av monaminoksidasehemmere eller i 2
uker etter slik behandling.
Δ Forsiktighetsregler: Skal ikke injiseres intravenøst. Sumatriptan bør bare brukes i tilfeller hvor det ikke er tvil om diagnosen migrene eller clusterhodepine. Ved tvil bør pasientene henvises til neurolog. Sumatriptan er ikke indisert ved hemiplegisk, oftalmoplegisk eller basilarismigrene. Som ved annen akutt migrenebehandling, bør alvorlige neurologiske tilstander utelukkes før en behandler en nydiagnostisert migrene eller migrenepasienter med atypiske symptomer. Migrenepasienter kan være spesielt utsatt for cerebrovaskulære hendelser (f.eks. cerebrovaskulær skade, TIA) som i enkelte tilfeller kan forveksles med symptomer på migrene. Koronar sykdom må utelukkes før Imigran forskrives til pasienter hvor
hjertesykdom kan mistenkes. Sumatriptan må brukes med forsiktighet hos pasienter med høyt blodtrykk (kontrollert), da
blodtrykksstigning og økt vaskulær motstand er rapportert hos et fåtall pasienter. Det har vært rapportert slapphet, hyperrefleksi og koordinasjonsvansker etter samtidig bruk av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) og sumatriptan.
Pasienten bør følges opp dersom samtidig bruk av sumatriptan og SSRI er indisert. Sumatriptan skal brukes med forsiktighet til pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller andre risikofaktorer som senker krampeterskelen. Pasienter
med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider kan utvikle en allergisk reaksjon (fra hudreaksjoner til anafylaksi) ved bruk
av sumatriptan. Det er begrenset informasjon om slike kryssreaksjoner, så forsiktighet bør utvises ved bruk av Imigran.
Dersom ergotamin brukes, må ikke sumatriptan tas tidligere enn 24 timer etter inntak av ergotamin. Tilsvarende må det gå
6 timer før ergotamin kan tas etter inntak av sumatriptan. Forsiktighet utvises hos pasienter med sykdom som kan føre til
endret absorpsjon, metabolisme eller utskillelse av legemidlet, som f.eks. nedsatt nyrefunksjon. Lavere dosering bør vurderes til pasienter med nedsatt leverfunksjon. Døsighet kan opptre som et resultat av migrene eller behandling av denne.
Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring, betjening av maskiner o.l. Pga. begrenset erfaring, bør sumatriptan inntil videre ikke
brukes av pasienter under 12 eller over 65 år. En tendens til økning av visse svulsttyper i dyreforsøk innen normal spontan forekomst er rapportert.
Interaksjoner: Ergotamin. MAO-hemmere. Teoretisk mulighet for interaksjoner med litium. I sjeldne tilfeller er det observert en interaksjon mellom sumatriptan og SSRI (se Forsiktighetsregler).
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Data fra et større antall gravide kvinner som har brukt sumatriptan indikerer ikke
fosterskadelige effekter. Sumatriptan skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk:
Utskilles i morsmelk. Det anbefales at melken fra de første 8 timene etter administrering av sumatriptan kastes, hvoretter
amming kan gjenopptas.
Bivirkninger: Injeksjonsvæske: Den mest vanlige bivirkningen er forbigående smerte på injeksjonsstedet. Stikking/brennende følelse, opphovning, erytem, merke og blødning har også vært rapportert. Nesespray: Den vanligste rapporterte
bivirkning for nesesprayen er sprayens smak. Mindre hyppig er lett, forbigående irritasjon eller brennende følelse i
nese/svelg, eller neseblødning. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme og oppkast. Neurologiske/Psykiske:
Svimmelhet. Sirkulatoriske: Forbigående blodtrykksstigning (10 mm Hg). Rødme. Øvrige: Smerte, kribling, varme, tyngde,
trykk eller stramninger i deler av kroppen, inkl. bryst og halsregion. Symptomene er hovedsakelig milde og kortvarige, men
kan i enkelte tilfeller være intense. Tretthet, døsighet og matthet. Mindre hyppige: Hud: Utslett. Endringer i leverfunksjonsparametre. Sjeldne (<1/1000): Neurologiske/Psykiske: Epileptiforme anfall. Sirkulatoriske: Blodtrykksfall, bradykardi,
takykardi og hjertebank. Kortvarig økning i perifer karmotstand. Spasmer i koronararteriene, ischemisk kolitt, Raynauds
syndrom. Syn: Flimmer, dobbeltsyn, nystagmus, scotoma, nedsatt syn. Øvrige: Overfølsomhetsreaksjoner (fra hudreaksjoner til sjeldne tilfeller av anafylaksi). Sumatriptan har vært assosiert med forbigående symptomer som brystsmerter og
stramninger, også i halsregion. Disse kan føles intense. Disse symptomene kan forveksles med angina pectoris og kan i
sjeldne tilfeller være forårsaket av koronarvasospasme. Nødvendige undersøkelser må foretas dersom symptomene tyder
på ischemisk hjertesykdom. I ekstremt sjeldne tilfeller (<1/10 000) har det vært rapportert arytmier, forbigående ischemiske EKG-forandringer eller hjerteinfarkt ved bruk av sumatriptan. I veldig sjeldne tilfeller har forbigående tap av syn vært
rapportert. Synsforstyrrelser kan også skyldes selve migreneanfallet.
Egenskaper: Klassifisering: Vaskulær 5HT1-reseptoragonist. Virkningsmekanisme: Selektiv 5HT1-reseptoragonist uten
effekt på 5HT2- og 5HT7-reseptorer. 5HT1-reseptorer er funnet i hovedsak i carotissirkulasjonen. Dilatasjon av disse kar
antas å være den underliggende mekanisme ved migrene. Selv om anbefalt peroral dose av sumatriptan er 50 mg er det
store intra- og interindividuelle variasjoner. Sumatriptan har også effekt ved akutt behandling av migreneanfall i forbindelse
med menstruasjon. Absorpsjon: Subkutan injeksjon: Raskt og fullstendig. Klinisk effekt etter 10-15 minutter. Biotilgjengelighet: 96%. Nesespray: Raskt. Klinisk effekt etter ca. 15 minutter. Biotilgjengelighet: 15%. Stikkpiller: Raskt. Klinisk
effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 19%. Tabletter: Klinisk effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 14%.
Cmax for sumatriptan øker med 15% ved inntak av Imigran Radis etter et måltid med høyt fettinnhold. Proteinbinding: 1421%. Halveringstid: Ca. 2 timer. Metabolisme: Metaboliseres hovedsakelig til et indoleddiksyrederivat av sumatriptan uten
5HT1 eller 5HT2 aktivitet. Utskillelse: I urinen.
Oppbevaring og holdbarhet: Ingen av formuleringene skal oppbevares over 30°C. Nesesprayen må ikke fryses.
Injeksjonsvæske, nesespray og tabletter beskyttes mot lys.
Rekvireringsregel: Bruk av sumatriptan hos ungdom (12-17 år) skal være etter anbefaling av spesialist eller lege med særskilt erfaring innen migrenebehandling.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: Med GlaxoPen: 2 × 0,5 ml kr 518,00, Refill: 6 × 0,5 ml kr 1734,20, Nesespray:
Juvenil 10 mg: Endosebeholdere: 6 doser kr 374,20, 20 mg: Endosebeholdere: 6 doser kr 596,70, 18 doser kr 1721,20,
Stikkpiller: 6 stk. kr 308,00, Tabletter: 50 mg: Enpac: 6 stk. kr 359,60, 12 stk. kr 684,80, 100 mg: Enpac: 6 stk. kr 644,70,
18 stk. kr 1865,20, Radis 50 mg: Enpac: 6 stk. kr 359,60, 12 stk. kr 684,80, Radis 100 mg: Enpac: 6 stk. kr 644,70, 18
stk. kr 1865,20. T: 36b). Sist endret: 02.03.2005
Referanser:
1. Sheftell, Dahlöf, Brandes, Agosti, Jones, Barrett. Two Replicate Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trials of
the Time on Onset of Pain Relief in the Acute Treatment of Migraine with a Fast-Disintegrating/Rapid-Release Formulation
of Sumatriptan Tablets. Clinical Therapeutics, Vol. 27, No 4, 2005, 407-417.
2. Agosti et al. Speed of Onset and Efficacy of Sumatriptan Fast-Disintegrating/Rapid-Release Tablets: Results of a European
Randomised Placebo-Controlled Study. Headache Care, Vol. 1., No. 4, 2004, 273-276
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T INJEKSJONSVÆSKE 12 mg/ml: 1 ml inneh.: Sumatriptan. succin. aeqv. sumatriptan. 12 mg, natr. chlorid. 7 mg, aqua ad
iniect. ad 1 ml.
T NESESPRAY Juvenil 10 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan. 10 mg, const. q.s.
T NESESPRAY 20 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan. 20 mg, const. q.s.
T STIKKPILLER 25 mg: Hver stikkpille inneh.: Sumatriptan. 25 mg, const. q.s.
T TABLETTER 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptan. succin. aeqv. sumatriptan. 50 mg, resp. 100 mg, lactos.
207 mg, resp. 140 mg, const. q.s. Fargestoff: 50 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).
T TABLETTER Radis 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptan. succin. aeqv. sumatriptan. 50 mg, resp.100 mg,
const. q.s. Fargestoff: 50 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Injeksjonsvæske: Akutte anfall av migrene med eller uten aura. Clusterhodepine. Nesespray, stikkpiller og
tabletter: Akutte anfall av migrene med eller uten aura.
Dosering: Til behandling av akutte anfall av migrene og cluster hodepine. Må ikke brukes profylaktisk. De anbefalte doser
bør ikke overskrides. Clusterhodepine: Voksne (18-65 år): Injeksjonsvæske: Dosering, se tabell. Migrene: Voksne (18-65
år): Injeksjonsvæske, nesespray, stikkpiller og tabletter: Dosering, se tabell. For tabletter er anbefalt startdose 50 mg,
men 100 mg kan være nødvendig ved enkelte anfall og for enkelte pasienter. Injeksjon eller nesespray bør brukes hvor
raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme og oppkast. Det anbefales å starte behandlingen ved de første tegn
på migrenehodepine. Sumatriptans effekt er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter.
Dersom symptomene lindres av den første dosen, men kommer tilbake, kan en ny dose gis, se tabell for tid mellom
dosene. Dersom effekt av første dose uteblir, er det lite sannsynlig at en andre dose vil gi effekt ved det samme migreneanfallet. Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Ungdom (12-17 år): Nesespray: Dosering, se tabell. Dersom
symptomene først lindres, men kommer tilbake, kan en ny dose gis innen 24 timer, se tabell for tid mellom dosene og for
maksimal døgndose. Hvis en pasient ikke responderer på den første dosen, bør det ikke tas ytterligere en dose for samme
anfall. Anfallet kan i stedet behandles med paracetamol, acetylsalisylsyre eller NSAID-preparater. Imigran kan imidlertid
forsøkes ved neste anfall. Injeksjonsvæske: Bare til subkutan injeksjon. Pasientene bes lese bruksanvisningen nøye, og
spesielt legge merke til håndtering av brukt sprøyte. En ferdig fylt sprøyte (6 mg) injiseres subkutant. Tabletter: Tablettene
svelges hele med et ½ glass vann. Pasienter med svelgevansker kan løse opp Imigran Radis i en liten mengde vann.
Imigran Radis oppløst i vann har en bitter smak.
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Bergen Kirugiske Sykehus
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) har i dag
kapasitet til å utføre 2500 ortopediske inngrep
årlig. Vi er en del av det offentlige helsetilbudet og gjør et vesentlig bidrag til å redusere
sykehuskøene.
BKS er sentralt plassert i det vakre ”Glassbygget” på
Nesttun. Vi flyttet inn i nye lokaliteter i februar 2005, et
steinkast unna der vi tidligere holdt til. BKS er et offentlig godkjent sykehus.
Operasjonstilbudet
Ortopedi utgjør hovedtyngden av operasjonene. Vi gjør
dagkirurgi, hovedsaklig artroskopisk, i skulder, albue,
kne, ankel og fot. Vi tilbyr tildels meget avansert artroskopisk kirurgi, som fremre korsbånd rekonstruksjoner,
endoskopiske cuffsuturer, Bankart reparasjoner (ved
skulderinstabilitet), SLAP reparasjoner, kapselløsning
ved frozen shoulder og endoskopisk tennisalbueoperasjon. Vi har eget personale som i samarbeide med kirurgene arbeider med oppfølging av resultater for internkontroll og forskning.
Vi evaluere nå resultatene ved kapselløsning ved frozen shoulder. De siste 2 årene har vi gjort knapt 90 slike
operasjoner.
Resultatene er svært gode og vil bli presentert i løpet
av høsten.
Mikrokirurgi av lumbale skiveprolaps gjøres av nevrokirurger. Tilbudet er et satsningsområde for BKS og vi
har nylig økt vår kapasitet.
Kirurgene får et stort antall operasjoner innen tilbudet
vårt og derfor stor erfaring.
Den vanligste anestesiformen vi bruker er TIVA (total
intravenøs anestesi) som styres av anestesileger.
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Ventetid
Vi bestreber oss på å ha korte ventetider for behandling,
vanligvis under 4 uker fra henvisning til operasjon (se
www.sykehusvalg.no for oppdaterte ventetider). Dette
krever kontinuerlig fokus på rasjonell pasientflyt og tilpasning av kapasitet i forhold til henvisninger.

Sogn og Fjordane og Rogaland. Vi er stadig leverandør
av "Kjøp av helsetjeneste" operasjoner, men har nylig
fått beskjed om at midler er omdisponert og at det er
foreløpig stopp i ordningen.

Finansiering
Cirka 99% av våre pasienter er finansiert via ISF/DRG.
Pasientene henvises av lege eller kiropraktor og betaler
kun vanlig egenandel (for tiden 265 kroner). Vi mottar
ingen rammefinansiering, kun stykkpris for operasjon
(som utgjør vesentlig mindre enn det tjenesten er beregnet å koste ut i fra DRG).
Vi har også avtale om å gjøre operasjoner for "Kjøp
av helsetjenester" for Fylkestrygdekontoret i Hordaland,

BKS
Ved BKS møter pasienten engasjerte legesekretærer i
resepsjonsområde og blir vist til en av våre mange konsultasjons- og undersøkelsesrom. Vi har også en romslig
operasjonsavdeling med tre operasjonsstuer, og et funksjonelt recoveryavsnitt med tilknytning til sengeavdeling.
Sykehusets innredning er moderne og enkel. Malerier
pryder veggene. Når vi er syk liker vi å ha det trivelig
rundt oss. Det har vi tatt hensyn til.
www.bksykehus.no
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HORDALAND LEGEFORENING 2003-2005
STYRET HLF 01.09.2003 – 31.08.2005
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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.josendal@helse-bergen.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 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

GYNEKOLOGI
Kristina H. Johannessen
Nygårdsgaten 4, 5015 BERGEN,
55 32 68 90/55 32 63 61
Britt Nyland
Nygårdsgaten 4, 5015 BERGEN, 55 31 95 57
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NEVROLOGI/NEVROFYSIOLOGI
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 Clementsen
Rogne legesenter, Sverresbakken 2,
5700 VOSS, 56 51 07 66
Atle Roness, Psykiatrisk klinikk,
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN,
55 97 45 98
Helleveien 170, 5035 SANDVIKEN,
55 25 63 02 (priv.)
Per Isaksen
Kolstien 2,
5097 Bergen, 55 31 44 24

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

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

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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Noen ser på oss
I en anonymisert form har vi fått anledning til å publisere et fortrolig brev fra en pasient til en lege. Obligatorisk innslag i studiet kanskje:
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"Man skal være frisk for å være syk i
Norge" er et gammelt munnhell her
til lands. Undertegnede har de to
siste åra hatt den interessante opplevelsen av å se det norske psykiatriske såkalte helsevesen frainnsiden, og
kan underskrive på at dette
stemmer,ihvertfall i Oslo-regionen
hvor jeg er bosatt.
Jeg vili dette inlegget først gå
igjennom hvordan systemetfaktisk
fungerer ut fra mitt eksempel, og så
forsøke å komme med noen forslag
til endring. For endringer trenges,
slik det er i dag er det psykiatriske
og offentlige systemet på mange
måter en medvirkende årsak til folks
sykdom istedet for en hjelp.
Undertegnede knakk sammen for
tre år siden, etter flere år med angst
og personlige problemer og barndomsminner som kom tilbake. Etter
å ha holdt ut i noen måneder, begynte jeg å få suicidale impulser, og ble
skremt nok til å ta kontakt med psykiatrisk legevakt, som skrev ut min
første sykemelding. Da jeg gikk til
min fastlege hevdet han at man måtte
gå på piller før man evt. kunne få
noen form for psykolog-hjelp, og sa
klart ut at jeg nok måtte vente i et år
før noe sånt kunne skje. På dette
tidspunktet var jeg ute av stand til å
snakke reint, jeg gråt mye, og lot
mitt hjem forsøple, og jeg mistet
raskt leiligheten ved å ikke kunne
betale husleien. Jeg var nettopp ferdig med mine studier, og derfor ikke
i fast arbeid, noe som skulle vise seg
å være veien inn til et sant økonomisk helvete, da jeg falt utenom alle
trygdeordninger. På trygdekontoret
sa de at jeg måtte være minst ett år
på sosialkontoret samt dokumentere

en "realistisk rehabiliteringsprosess"
før jeg kunne få noen form for trygd,
på sosialkontoret sa de at det eneste
de kunne tilby av bolig var det private marked da hospits-plass var forbeholdt de akutt trengende. De tre første månedene av min psykiatriske
krise ble således brukt på å sitte
sammen med andre like syke for
tigge penger på sosialkontoret fra en
strøm av stadig nye saksbehandlere.
Etter å ha fått et totalt sammenbrudd
på kontoret og truet med vold, fikk
jeg til slutt innvilget livsopphold
med basis fra måned til måned, og
ble kuttet løs uten noen form for
oppfølging. Jeg fikk tak i en campingvogn og trakk meg ut fra systemet på 4300 kroner måneden, fast
bestemt på å bli eneboer og aldri ha
noe med systemet å gjøre igjen.
Men, for et år siden ble ting verre
igjen, og jeg oppsøkte på ny hjelp,
denne gangen en Distrikts-psykiatrisk enhet. Her ble jeg diagnosert
gjennom bruk av standard-tester og
fikk hjelp til å søke rehabiliteringsstønad, og jeg øynet et håp i enden
av tunellen. Det skulle jeg ikke ha
gjort, for det viser seg nå at det finnes ikke noe tilbud til hjelp for psykiatriske pasienter! Det DPSen
kunne og kan tilby av hjelp, er enten
kort-tids innleggelse eller en liste
med kommunale psykologer man
kan søke om hjelp fra. Av mine 30
søknader har samtlige fått negativt
svar, og i og med at rehabiliteringstrygden kun løper i ett år er situasjonen ett år etter at jeg kom inn i psykiatrien nøyaktig den samme, med
det tilleggs-momentet at jeg nå må
gå hele sosial-kontor runden en gang
til. Det livs-motet jeg fikk av å ende-

lig ha kommet i behandling er nå
snudd til desperasjon: Den eneste
muligheten synest å være å utøve en
eller annen handling som lander meg
i fengsel.
På denne Odyseen innen det norske system har jeg hatt ca. 10 sosialkontor saksbehandlere, 4 forskjellige
leger å forholde meg til, tre trygdekontor og har nå fått beskjed om at
A-etat er de eneste med myndighet
til å gi meg noen form for trygd
videre. Uten å overdrive kan jeg si at
hver gang jeg nærmer meg et offentlig kontor får jeg synsforstyrrelser,
kvalme og angst, og etterhvert en
dyp dyp håpløshet som ingen i systemet på noe sett ser ut til å forstå
grunnen til. For, og her ligger hovedproblemet i systemet: Det finnes
ikke noen form for helhetlig behandlings-modell, istedet er ansvaret for
pasienten fordelt på en stor mengde
kontorer, og alt som ikke kan løses
på en halvtime blir sendt videre til
andre i systemet Systemet utviser
ikke noe ansvar, for sin funksjon
ovenfor pasienten, istedet er det pasientens ansvar å få systemet til å fungere! Dette gjør at for den psykisk
syke uten ressurs-sterke støttespillere
blir det hele til et mareritt av kontorer, skjemaer, tidsfrister og økonomisk utrygghet. Det finnes ingen forutsigbarhet i systemet, men snarere
en ondsinnet vilkårlighet der all
informasjon av viktighet for pasienten må graves frem av pasienten selv
og der ingenting gis gratis.
Og, verst av alt: Man svever hele
tiden i en økonomisk uvisshet, der
man må forholde seg til hver måned
som en ny og interessant utfordring,
da man aldri vet hvilke luner syste-
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met kan utvise. Dette tar liv i Norge
i dag.
På bakgrunn av mine erfaringer vil
jeg derfor driste meg til å komme
med følgende forslag til endringer i
systemet:
* Opprett noen stillinger som verneombud for pasienter. En av de verste
opplevelsene fra systemet er å bli
sendt rundt fra person til person,
saksbehandler til saksbehandler,
ydmykelse til ydmykelse, uten noen
faste personer å forholde seg til. I tilegg bør disse stillingene være satt av
til å behandle klager fra publikum,
og til å gi klienter en realistisk og
langsiktig planmessig hjelp. Slik vil
det for pasienten finnes en person i
systemets kaos som er konstant og
som man kan bygge opp et tillitsforhold til. I tilegg vil dette bøte på den
absolutte retts-løsheten pasienter i
dag har ved feilbehandling, papirmisting og lignende små byråkratiske festligheter man rett som det er
blir utsatt for.
* Innfør en opplysnings-plikt om rettigheter og muligheter for pasienter.
Det bør utarbeides informasjonsmateriell som opplyser mennesker i
krise hvilke muligheter og rettigheter
de har, samt vise med eksempler
hvordan forskjellige løsninger fungerer både økonomisk og praktisk.
* Hvis medikamenter skal utskrives,
bør det være en opplysningsplikt om
bivirkninger og lignende, samt
mulighet for å lese gjennom en form
for dokumentasjon om middelet. Det
bør også innføres et system for å gi
informasjon til pasienten om
endringer i systemet (f.eks. kutt i
trygd, plutselig beskatning, skifte av
kontor, etc.) i god tid før dette skjer.
Slik det er nå kommer slike forandringer som plutselige og traumatiske livs-situasjons forandringer, med
værets vilkårlighet.
* Innfør en eller annen form for
bolig-tilbud til pasienter som ikke er
harde narkomane. For øyeblikket er
det eneste Oslo kommune kan tilby
psykisk syke pasienter en telefon og
et nummer av Aftenposten eller tre

dager av gangen på junkie-hospits.
Det er en hel stamme av hjemløse i
Oslo som har falt gjennom sprekkene i systemet og som nå veiver
rundt i variable grader av sinnsykdom og nevroser, det er som om det
finnes en verden under verden.
* Det må skaffes flere tilbud for
pasienter som ikke er psykotiske, og
det må skaffes flere psykologer som
kan jobbe for kommunale satser. Slik
det er nå, er det et direkte klasseskille mellom de som har råd til privat
behandling til 400 kroner timen og
de som er henvist til de kommunnale
psykologers uendelige køer og vilkårlige avslag.
* Og sist, men ikke minst, man må
utvikle en eller annen form for økonomisk tilbud til diagnoserte psykiske pasienter. Det er en heltids-jobb å
manøvrere seg gjennom systemet
slik det fungerer i dag, og dette blir
etterhvert en psykose-lignende opplevelse i seg selv: En stadig kamp
for det daglige brød og en stadig
serie ydmykelser, overraskelser og
nederlag.
Nå da det stunder mot valg, bør dette
være en merkesak for det rød-grønne
regjerings-alternativ. Under
Bondevik har situasjonen, på tross
av fagre løfter, blitt jevnt verre og
verre. Med stadige privatiseringer i
de offentlige tilbud, med stadig
strammere kommunale budsjetter og
en evig rotasjon av personell er inntreden i det psykiatriske system å
sammenligne med Dantes reise
gjennom infernoets sirkler, en reise i
mørket, stadig i spiraler nedover mot
dødens endelige slutt-strek. Det psykiatriske hjelpeapparat bør gi pasienter håp og mulighet om et verdig liv
etter krisen, og ikke istedet forsterke
denne krisen slik det gjør i dag. Jeg
tror at en strukturert, konkret psykiatrisk helsereform vil kunne være
med på å vinne valget for den som
foreslår det, og ikke minst: Det vil
redde mange liv og forårsake en stor
lettelse i livet til mange der ute som
er i samme situasjon som meg.
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KOMMENTAR
Halvard Wannag Sele
Formann Sogn og Fjordane

Når dette leses er det sen høysommer. Skrivende
stund er skyet, med lett regn og knapt juli.
Det skal altså tenkes fremover. Kanskje til og med
sommerlett.
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”Nå må vi legge fortiden bak oss og se fremover!” sies det. ”Fokus må holdes på arbeidsoppgavene” sies det. ”Livet består av utfordringer, ikke problemer” - sies det.
”Nonsens er nonsens og betyr uten mening” sier jeg.
Poesien derimot, kan vi forholde oss til som vi vil.
Kjærligheten også, for så vidt.
Fortid, nåtid, fremtid.

Eg prøver ei seng.
Den er for kald.
Eg prøver ei seng.
Den er for varm.
Så kjem eg til deg.
Du og du.
DEN VARME FOTEN DIN
Den varme foten din
fann fram til meg i natt
ville kjenne om eg låg vaken.
Ein snakkar ikkje så mykje
i utrengsmål
når ein har vore gift
i 50 år.

Her er noen eksempler til vederkvegelse:
Eg trur på den forståing mellom oss, Kari
kor det pumpar inne i den gampen min
som alt steilar på sitt skrøpelige vis
ved lukta synet lyden av den vesle operasjonen
når du legg frå deg skjerfet kastar på manen
Som gjer at eg veit
kor gjerne du vil legge deg på ryggen
om eg brukte striglekosten eller gneid
mulen mot flankene, du ville vrinske av fryd
og heise knærne opp slå høvene saman hypp
om det trengs.
Men det trengs ikkje
slik som tilhøva er for oss
snarare tvert om.
Så vi kan snakke saman som folk.

vi kan ikkje eige kvarandre
tusen dikt har fortalt oss
at vi ikkje kan eige kvarandre
men vi kan låne kvarandre
og gløyme levere tilbake
Tor Obrestad, Per Olav Kaldestad, Halvor J.
Sandsdalen og Arne Ruset ønsker god sommer - i
fortid, nåtid eller fremtid.
Jeg også forresten.
Husk valg av lokale tillitsvalgte

For referanser og preparatomtale se side 12

LCS KNEPROTESER
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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».

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 25

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.
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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).
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Bergen Røntgeninstitutt med
komplett diagnostisk tilbud
Vårt tilbud:
Vi har alle modaliteter inkludert en helkropps MR
og en ortopedisk MR.
Vi har dessuten:
– intergrert spesialistpraksis i gastroenterologi.
– intergrert mamma og thyreoida-diagnostikk med
biopsi.
– integrert konsultasjon med spesialist i endokrin
kirurgi.
Avdelingen har to radiologer:
Knut Korsbrekke og Anne Margrethe Bassøe.
Rask rapportering
Vi sender radiologirapporten samme dag som
undersøkelsen utføres – senest dagen etter. Kan
sendes elektronisk direkte inn i ditt journalsystem.

Timebestilling
Telefon: 55 59 49 00
Telefon: 55 59 49 80 (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

Betaling
Henviste pasientene betaler nå bare vanlig egenandel for alle undersøkelser som på sykehus.
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PARAPLYEN
OBS: I NNKALLINGEN

TIL ÅRSMØTE KOMMER

KUN I PARAPLYEN !!

Hordaland legeforenings

ÅRSMØTE
Tirsdag 30.august 2005 kl. 19.00
LEGENES HUS Auditoriet, Kalfarveien 37, Bergen

1. Åpning av årsmøtet. Innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referenter.
3. Årsberetning HLF – Skal årsmøtegodkjennes
4. Regnskap for Hordaland legeforening 2004 v/leder Sigrun Solberg
Skal årsmøtegodkjennes
Revisjonsberetning og desisorberetning til informasjon
5. Budsjett for HLF 2006. Årsmøtevedtak
6. Regnskap 2004/rapport fra Kurskomiteen, ved dens leder
7. Regnskap for Legenes Hus 2004, til info v/ Steinar Fosse
8. Landsstyremøtet 2005 i Bergen. Orientering om landssyrets vedtak mht Dnlf`s
fremtidige organisering
9. Valgene: *)
Leder
2 Styremedlemmer og 2 varamedlemmer
6 Landsstyrerepresentanter (hvorav minst 1 etter forslag fra Ylf)
6 Landsstyrevararepresentanter (hvorav minst 1 etter forslag fra Ylf)
2 medlemmer av lokal Kurskomite (4) med 2 varamedlemmer, for 4 år
2 desisorer
Valgkomiteens 3 medlemmer
*)For å komme i havn tidsmessig, må avvikling av valgene startes og videreføres
mens man gjennomfører post 8 på sakslisten.
Ny avdelingstillitsvalgt (tillitsvalgt for Hordaland) for hver YF skal være valg før årsmøtet.
Funksjonstiden for alle tillitsvalgte er fra 01.09.05.
Sigrun Solberg
Leder
OBS: Noen YF er har valgmøte kl. 18 i Legenes Hus den 21.august.
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Tor Hushovd har ikke migrene
og ingen erfaring med Imigran.

Sykler raskt...

IMIGRAN® RADIS virker raskt...
...tid til effekt: 20 minutter
For referanser og preparatomtale se side 12
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