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Avandamet får kroppens eget
insulin til å virke bedre
Pasienter med type 2-diabetes som ikke lenger er
godt nok kontrollert på metformin og sulfonylurea,
kan få Avandamet som forbedrer blodsukkerkontroll
og ß-celle funksjon1-3

Disse refusjonskriteriene må være
oppfylt for at dine pasienter kan
få Avandamet på blå resept etter
§ 9 pkt. 5 d
I

For referanser og preparatomtale se side 7

Avandamet refunderes til pasienter som ikke oppnår
en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon
av metformin pluss sylfonylurea, eller får uakseptable bivirkninger med sulfonylureapreparater
og
II Avandamet refunderes kun til de pasienter hvor
alternativ behandling ville vært insulin
og
III Avandamet skal kun foreskrives av leger som har
utstrakt erfaring med behandling av diabetes
mellitus type 2
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LEDER

Gunnar Ramstad

Takk for tilliten.
På vegne av styret og meg selv vil jeg med dette få
takke for den tillit som er vist oss ved høstens valg i
Hordaland legeforening.
Spesielt vil jeg, som nyvalgt leder, få takke for mulighetene og utfordringene som er gitt i å skulle lede foreningen i kommende 2 års periode.
I mine knappe 20 år som tillitsvalgt i legeforeningen,
har HLF hatt 3 kirurger (Trippestad, Resch og Solberg)
som ledere.
Disse har nedlagt et betydelig arbeid for kollegiet, og
har for mange av oss vært en støtte og inspirasjon til
videre arbeid.
Under disse ledere har HLF vært en åpen og inkluderende forening, som har lagt til rette for at tillitsvalgte
på alle plan har kunnet arbeide selvstendig, dog med
den nødvendige støtte i foreningen. Slik strategi må
følges videre, også med en allmennlege som leder.
Denne holdningen er selve grunnlaget for fylkesavdelingens berettigelse. En geografisk enhet hvor sentrale
tillitsvalgte for foreningens 7 søyler kan utveksle erfaringer, og planlegge felles strategier for forhandlinger,
politiske problemer og generelle utfordringer innen
helsesektoren, vil etter min mening være like viktig i
årene som kommer.
Dersom legeforeningen hadde beveget seg mot en
modell med selvstyrte søyler som bare rapporterte til
hovedkontor i Oslo, ville vi mistet en viktig del av fagforeningens preg.
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Selv ikke forholdsvis sterke grupper som OF, YLF og
APLF er seg selv nok. Også de ”tunge grupper” i legeforeningen vil alltid ha behov for råd og korrektiv fra
andre legegrupper. Dette er best mulig gjennom en felles geografisk forankret forening.
Nå vet vi aldri helt hva de neste år vil bringe av behov
for arbeid eller organisering. Et godt sammensatt styre,
hvor tonen er åpen og ærlig, vil imidlertid være det
beste utgangspunkt for at foreningen klarer å hanskes
med det som måtte dukke opp. Likeledes vil det alltid
være viktig med tette bånd til
andre avdelinger i regionen, samt foreningen sentralt.
Disse to forhold er jeg sikker på at vi er i stand til å
ivareta.
Det viktigste elementet for en meningsfull drift av HLF
er imidlertid god kontakt med medlemmene. Alle medlemmer av HLF har en representant fra sin yrkesforening i styret. Ved behov må man ta kontakt med styret, når det er saker som er av interesse for en selv,
eller grupper av leger. Det er ikke alle saker som kan
styrebehandles, men det er viktig at styret får innblikk i
det som rører seg i kollegiet, og så vil det være en fortløpende vurdering av hva vi må engasjere oss i.
Styret ser frem til å ta fatt på sitt arbeid, og jeg synes å
merke en ikke helt ubetydelig entusiasme ved styrebordet.
Vennlig hilsen
Gunnar Ramstad
leder
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PARAPLYEN

REDAKTØR
KOLLEGIET SUGER
Ungdommelig språkdrakt skal man ikke bare hoppe lett
over. Fra det engelske 'sucks' har norske ungdommer kort
og greit oversatt uttrykket til 'suger'. Etter hvert har ungdommene beskrevet en uendelig lang rekke saker og ting
som 'suger', fra kongehuset, via Abba til tidligere byråd
Anne Grethe Strøm Eriksen og sveisen til Elvis.
Etter ganske mange år i tillitsvalgtfunksjon i
Legeforeningen, har det dannet seg et bilde av en stor og
økende tilfreds majoritet som 'suger', og et lite og stadig
krympende mindretall som yter. For kollegiet.
Majoriteten blant legene synes i økende grad å være tilfredse med å dyrke navlerusk og konto-oversikter, i trygg
forvissning om at forhandlinger, rapporteringsrutiner, kollegial omsorg og en rekke mer og mindre viktige møter
blir ivaretatt av en tillitsvalgt. Denne tillitsvalgte er alltid
en annen.
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Hvis noen innbiller seg at våre arbeidsforhold, våre lønninger, og våre faglige frihetsgrader kommer fallende ned
som modne epler fra treet, må det absolutt en vekkelse til.
Enhver framgang på ett eller flere av de nevnte områder,
skyldes hard og målrettet jobbing fra de tillitsvalgte. Vårt
sentrale sekretariat er en støttefunksjon, ikke en erstatning
for tillitsvalgte.
Når man i Hordaland legeforening mønstrer i størrelsesorden 30-40 leger på årsmøtet, i et valgår, kan vi kort og
godt konstatere at flere enn 1900 leger foretrekker å bli
hjemme, eller hvor det nå er man velger å demonstrere sin
ryggesløse holdning. Det finnes ingen gode eller akseptable forklaringer eller unnskyldninger for denne eventyrlige unnasluntringen. En forening og et fellesskap av interesser kan ikke drives framover av et stadig krympende
mindretall, for et stadig mer overmett og giddesløst flertall.
Legekollegiet i Hordaland kan godt tenkes å representere
et normalt utvalg i et land der frivillig innsats og organisa-

Ola Jøsendal

•

ola.joesendal@psych.uib.no

sjonsarbeid sliter med synkende rekruttering og med
dalende entusiasme. Men like fullt kan vi konstatere at
leger generelt i Hordaland, som i resten av landet, suger
med verdens beste samvittighet.
De få kollegene som velger å stille sin arbeidskraft til disposisjon som tillitsvalgte for fellesskapet, setter i mange
tilfeller egen faglig karriere til side, for et kortere eller
lenger tidsrom. Arbeidet som tillitsvalgt kan ofte være
både givende, lærerikt og inspirerende. Men når tiden for
årsmøtet kommer, med årets ene anledning for øvrige kolleger til å hedre den kollega som bærer fellesskapets interesser fram, er det dessverre en ynkelig forsamling med et
tallmessig uhyrlig stort antall leger som trygt varmer
ræven i sofaen hjemme.
Om bare en ganske liten andel av legene i Hordaland
kunne tenkes å stille bare en gang i året på årsmøtet for sin
egen forening, ville arbeidet som tillitsvalgt ha fått en helt
annen valør. Kanskje 10% oppmøte ville ha vært en god
start ? Hva om årsmøtet i 2006 mønstret 200 leger ? Er det
virkelig en så utrolig målsetting ?

Litt statistikk kan være av det gode. Dersom hver lege stiller på årsmøtet en gang hvert tiende år, ville man i
Hordaland Legeforening ha hatt minst 190 deltakere hvert
år. Det er et antall leger som kanskje ville ha vært en slags
representativ forsamling. Hvis legene i Sogn og fjordane
møtte hvert femte år, ville det ha samlet rundt 65 leger
hver gang.
Avrundingen av denne statistiske øvelsen er en klar melding ut: Om det er fem år eller ti år eller mer siden du var
på årsmøtet i Legeforeningens lokalavdeling der du bor, er
du en kollega som suger. Det både kan og bør du gjøre noe
med.
Vel møtt til neste medlemsmøte.

For referanser og preparatomtale se side 15

PARAPLYEN
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Problemer
med prostata?
Vår urologiske avdeling tilbyr utredning og
behandling av de fleste lidelser i urinveier og
underliv.
Ansvarlig lege: Ronald Skjeie
Fanaveien 98
Man-fre 08-22
Lør 10-15
Tlf. 55 11 20 00
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ALLMENNLEGER OG SPESIALISTER

C Avandamet "GlaxoSmithKline"
Antidiabetikum.

ATC-nr.: A10B D03

T TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg/500 mg og 2 mg/500 mg: Hver tablett inneh.: Rosiglitazonmaleat tilsv. rosiglitazon
1 mg, resp. 2 mg, metforminhydroklorid 500 mg, laktosemonohydrat 5,7 mg, resp. 11,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff:
Gult og rødt jernoksid (E 172), titaniumdioksid (E 171).
TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg/1000 mg og 4 mg/1000 mg: Hver tablett inneh.: Rosiglitazonmaleat tilsv. rosiglitazon
2 mg, resp. 4 mg, metforminhydroklorid 1000 mg, laktosemonohydrat 11,4 mg, resp. 22,7 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titaniumdioksid (E 171).
Indikasjoner: Indisert til behandling av pasienter med diabetes mellitus type 2, spesielt overvektige pasienter, som ikke
oppnår tilstrekkelig glykemisk kontroll ved maks. tolererbar peroral dose av metformin som monoterapi.
Dosering: Den vanlige startdosen er 4 mg/dag rosiglitazon pluss 2000 mg/dag metforminhydroklorid (denne dosen
oppnås ved å gi to tabletter med styrke 1 mg/500 mg to ganger daglig, eller ved å gi en tablett 2 mg/1000 mg to ganger
daglig). Rosiglitazon kan økes til 8 mg/dag etter 8 uker dersom ytterligere glykemisk kontroll er nødvendig. Maksimum
anbefalte daglig dose er 8 mg rosiglitazon pluss 2000 mg metforminhydroklorid (denne dosen oppnås ved å gi to
tabletter med styrke 2 mg/500 to ganger daglig, eller ved å gi en tablett 4 mg/1000 mg to ganger daglig). Opptitrering
med rosiglitazon som tillegg til optimal metformindose kan vurderes før kombinasjonspreparatet gis. Dersom det er
klinisk hensiktsmessig kan bytte fra metformin monoterapi direkte til Avandamet vurderes. Inntak sammen med eller
like etter mat kan redusere gastrointestinale symptomer forbundet med metformin.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for rosiglitazon, metforminhydroklorid eller noen av hjelpestoffene. Hjertesvikt
eller tidligere kjent hjertesvikt (NYHA klasse I-IV), redusert leverfunksjon, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme,
diabetisk ketoacidose, diabetisk prekoma eller akutt eller kronisk sykdom som kan føre til vevshypoksi, f.eks. hjerteeller lungesvikt, nylig gjennomgått hjerteinfarkt eller sjokk. Nyresvikt eller redusert nyrefunksjon, f.eks. serumkreatininnivåer >135 μmol/liter hos menn og >110 μmol/liter hos kvinner og/eller kreatininclearance <70 ml/minutt.
Akutte tilstander som kan endre nyrefunksjonen, f.eks. dehydrering, alvorlig infeksjon, sjokk eller intravaskulær
injeksjon av jodholdige kontrastmidler. Amming. Kombinasjon med insulin.
Forsiktighetsregler: Det er ingen erfaring med kombinasjon med andre perorale antidiabetika. Laktacidose kan
forekomme meget sjelden, primært hos pasienter med betydelig nyresvikt. Dersom det er mistanke om metabolsk
acidose bør behandling seponeres og pasienten legges inn på sykehus umiddelbart. Unngå inntak av alkohol og
legemidler som inneholder alkohol. Serumkreatinin bør måles regelmessig: Minst 1 gang pr. år ved normal
nyrefunksjon og minst 2-4 ganger i året ved serumkreatininivåer i øvre grense av normalområdet og hos eldre
pasienter. Særskilt forsiktighet bør utvises i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan svekkes, f.eks. ved oppstart av
behandling med antihypertensiva, diuretika eller NSAIDs. Kan forårsake væskeretensjon som i sin tur kan forverre eller
fremskynde hjertesvikt. Symptomer på væskeretensjon, inkl. vektøkning, bør overvåkes. Pasienter, særlig de med
redusert hjertekapasitet, bør observeres for symptomer på hjertesvikt. Behandlingen skal seponeres dersom
hjertestatus forverres. Rosiglitazon i kombinasjon med insulin har gitt økt forekomst av hjertesvikt. Hjertesvikt er
rapportert hyppigere hos pasienter med kjent hjertesviktanamnese, hos eldre pasienter og hos pasienter med mild til
moderat nyresvikt. Samtidig bruk av NSAIDs og rosiglitazon kan øke risikoen for ødem. Enkelte tilfeller av
hepatocellulær dysfunksjon er rapportert ved bruk av rosiglitazon. Leverenzymverdier bør sjekkes før behandlingen
initieres, ved symptomer på redusert leverfunksjon og ellers periodisk. Behandlingen bør ikke initieres ved økte
leverenzymnivåer (ALAT >2,5 × øvre normalgrense) eller ved andre tegn på leversykdom. Dersom ALAT-verdiene øker
til >3 × øvre normalgrense i løpet av behandlingen, skal disse verdiene verifiseres så raskt som mulig. Dersom verdiene
fremdeles er >3 × øvre normalgrense avbrytes behandlingen. Beslutning om å fortsette eller avslutte behandlingen bør
tas etter klinisk vurdering av laboratoriefunnene. Ved ikterus skal behandlingen avsluttes. Det anbefales at pasientens
vekt følges nøye. Hos pasienter med lave hemoglobinverdier før behandlingsstart, vil det være økt risiko for anemi.
Behandlingen bør seponeres 48 timer før kirurgi med full narkose, og bør vanligvis ikke startes opp igjen før 48 timer
etter inngrepet. Behandlingen bør seponeres før eller ved start av radiologisk undersøkelse som involverer
intravaskulær injeksjon av jodholdig kontrastmiddel. Behandling bør ikke påbegynnes igjen før 48 timer etter
undersøkelsen, og bare etter at nyrefunksjonen er reevaluert og funnet normal. Det er observert gjenopptakelse av
ovulasjon hos pasienter som har vært anovulatoriske pga. insulinresistens. Pasientene må informeres om muligheten
for at de kan bli gravide, og dersom en pasient ønsker å bli gravid, eller blir det mens hun står på behandling, skal
behandlingen seponeres. Anbefales ikke til pasienter under 18 år. Alle pasienter bør fortsette på diett med regelmessig
inntak av karbohydrater i løpet av dagen. Overvektige pasienter bør fortsette på diett med begrenset energiinntak.
Vanlige laboratorieprøver for monitorering av diabetes bør utføres regelmessig. Bør ikke gis til pasienter med arvelig
galaktoseintoleranse, pasienter med en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficency) eller
pasienter med glukose-/galaktosemalabsorpsjon da tablettene inneholder laktose.
Interaksjoner: Ved bruk av legemidler med hyperglykemisk aktivitet som glukokortikoider (systemisk og lokalt), beta2 agonister og diuretika skal blodsukkermonitorering utføres oftere, spesielt i starten av behandlingen. Om nødvendig
skal dosen av det antihyperglykemiske legemidlet justeres. Det samme gjelder for ACE hemmere. Brukes med
forsiktighet ved samtidig bruk av CYP 2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) eller indusere (f.eks. rifampicin). Samtidig
bruk av gemfibrozil har doblet plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon. En reduksjon av rosiglitazondosen kan være
nødvendig. Samtidig bruk av rosiglitazon og rifampicin har redusert plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon med 66
%. Det kan ikke utelukkes at andre indusere (f.eks. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, johannesurt) også kan påvirke
plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon. En økning av rosiglitazondosen kan være nødvendig.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes ved graviditet. Overgang i morsmelk: Skal ikke brukes ved
amming.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Flatulens, kvalme, gastritt, oppkast, diaré, abdominal
smerte og tap av appetitt. Metabolske: Hypoglykemi. Øvrige: Ødem, metallsmak. Mindre hyppige: Gastrointestinale:
Forstoppelse. Metabolske: Hyperlipidemi, forverret diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, vektøkning, anoreksi.
Sjeldne tilfeller av forhøyede leverenzymverdier og hepatocellulær dysfunksjon er observert. Svært sjeldent er fatalt
forløp rapportert, og kausal sammenheng med behandling er ikke vist. Sjeldne tilfeller av hjertesvikt og lungeødem.
Svært sjeldne tilfeller av angioødem, urticaria og rask og betydelig vektøkning. Mildt erytem er rapportert meget sjelden
hos overfølsomme individer. Laktacidose forekommer meget sjelden.
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 20 mg rosiglitazon er godt tolerert. Behandling ut fra pasientens
kliniske status anbefales. Rosiglitazon er sterkt proteinbundet og utskilles ikke ved hemodialyse. En stor overdose
metformin eller risikofaktorer for laktacidose kan føre til laktacidose som må behandles på sykehus. Hemodialyse er
den mest effektive metoden for fjerning av laktat og metformin.
Egenskaper: Klassifisering: Rosiglitazon er et tiazolidindion. Metformin er et biguanid. Virkningsmekanisme: Rosiglitazon: En selektiv agonist på peroksisomal proliferatoraktivert gammakjernereseptor (PPARγ). Senker blodsukkernivået
ved å redusere insulinresistens i fettvev, skjelettmuskulatur og lever. Den glukosereduserende effekten kommer
gradvis, med tilnærmet maks. effekt på fastende plasmaglukose etter ca. 8 uker. Den forbedrede glykemiske kontrollen
er forbundet med reduksjon av både fastende og post-prandial glukose. Metformin: Senker basal og postprandial
plasmaglukose. Stimulerer ikke insulinsekresjon og gir derfor ikke hypoglykemi. Metformin reduserer hepatisk
glukoseproduksjon ved å hemme glukoneogenese og glykogenolyse, øker insulinfølsomheten i muskler, forbedrer
perifert glukoseopptak og utnyttelse av glukose og forsinker intestinal glukoseabsorpsjon. Metformin stimulerer
intracellulær glykogensyntese. Metformin har gunstig effekt på lipidmetabolismen. Kombinasjonspreparatet reduserer
insulinresistensen og forbedrer betacellefunksjonen i pankreas og gir additive effekter på glykemisk kontroll.
Absorpsjon: Rosiglitazon: Absolutt biotilgjengelighet er ca. 99 %. Maks. plasmakonsentrasjon nås etter ca. 1 time.
Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. Metformin: Absolutt biotilgjengelighet av metformin 500 mg er 50-60 %. Etter en
oral dose er den ikke absorberte fraksjonen gjenfunnet i fæces 20-30 %. Maks. plasmakonsentrasjon nås i løpet av 2,5
timer. Proteinbinding: Rosiglitazon: Ca. 99,8 %, hovedmetabolitten (parahydroksysulfat) ca. 100 %. Metformin:
Ubetydelig. Fordeling: Rosiglitazon: Distribusjonsvolum ca. 14 liter. Metformin: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum
63-276 liter. Metformin fordeles i erytrocytter. Røde blodlegemer utgjør sannsynligvis et sekundært distribusjonskammer. Halveringstid: Rosiglitazon: Ca. 3-4 timer. Total plasmaclearance er ca. 3 liter/time. Halveringstiden til
metabolittene er ca. 130 timer. Metformin: Ca. 6,5 timer. Metabolisme: Rosiglitazon: I utstrakt grad til parahydroksysulfat. Hovedsakelig via CYP 2C8, og noe via CYP 2C9. Det kan ikke utelates at metabolitten bidrar til aktiviteten.
Utskillelse: Rosiglitazon: Utskilles som metabolitter, ca. 75 % via urin og ca. 25 % via fæces. Metformin: Utskilles
uendret i urin.
Pakninger og priser: 1 mg/500 mg: Enpac: 56 stk. kr 212,80, 112 stk. kr 425,60, 2 mg/500 mg: Enpac: 56 stk. kr
317,50, 112 stk. kr 634,80. 2 mg/1000 mg: Enpac: 56 stk. kr 404,30, 112 stk. kr 774,20, 4 mg/1000 mg: Enpac: 56
stk. kr 637,30, 112 stk. kr 1274,70. T: 5d).
Sist endret: 30.08.05
Refusjonskriterier:
I Avandamet refunderes til pasienter som ikke oppnår en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon
av metformin pluss sylfonylurea, eller får uakseptable bivirkninger med sulfonylureapreparater
II og Avandamet refunderes kun til de pasienter hvor alternativ behandling ville vært insulin
III og Avandamet skal kun foreskrives av leger som har utstrakt erfaring med behandling av diabetes mellitus
type 2

GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 22 70 20 00 Telefaks: 22 70 20 04 www.gsk.no

GSK10/2005

Referanser: 1. Fonseca V, et al. JAMA 2000; 283: 1695-1702. 2. Jones TA et al. Diab Obes Metab 2003; 5: 163-170.
3. Avandamet® Summary of Product Characteristics, January 2005.
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Utfyllende informasjon
og oppdatert blåbok på
www.furst.no

Primærhelsetjenestens sentrallaboratorium
Fordeler ved å velge Fürst
 akkreditert laboratorium med fokus
på kvalitet
 hyggelige og imøtekommende
medarbeidere som prioriterer
service
 tilgjengelig fagkompetanse innen
medisin- og laboratoriespørsmål
 kurstilbud innen prøvetaking og
enkelt laboratoriearbeid
 IT-støtte og råd i forbindelse med
elektroniske tjenester
 tilbud om hentetjeneste
 kundestøtte som gir råd og
veiledning rundt prøvetaking og
andre praktiske problemer

Vårt varemerke er kvalitet
Hele prosessen fra prøvetaking til
svarrapportering er kvalitetssikret
For flere opplysninger
Kontakt markedsgruppen, tlf 22 90 96 69 eller
markedsgruppe@furst.no
Hovedkontor:
Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo
Tlf 22 90 95 00 - Fax 22 90 96 06
Sentralbord betjent til kl. 16.00
Prøvetaking hverdager kl. 7.30 - 15.00
Furuset: Søren Bulls vei 25
Oslo Sentrum: Dronningensgt. 40
Majorstuen: Kirkevn. 64B, 3. etg.
Ski: Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget)

Ansvarlig lege: Dr. med. Kjell Torgeir Stokke, spes. i medisinsk biokjemi
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Referat fra Årsmøte APLF Hordaland
Tirsdag 30. august 2005 kl. 18.00 - 19.00

Møteinnkallingen skjedde i år via annonse i Paraplyen.
Videre ble alle kommunetillitsvalgte i Hordaland informert og innkalt via e-post. Møteinnkallingen ble godkjent.

3) APLFs Generalforsamling i Fredrikstad den 26.
august 2005 ble referert fra flere av de fremmøtte.
Man vil kunne finne rikelig informasjon og referater
fra Generalforsamlingen på APLFs hjemmeside.

Årsmøtet ble, tradisjonen tro, avholdt samme dag og sted
som Årsmøtet for Hordaland legeforening.
Det ble diskutert fagpolitiske og faglige spørsmål. Møtet
ble ledet av avdelingstillitsvalgt Øivind Wesnes, som
også er referent.

4) Valg: Avdelingstillitsvalgte og vararepresentant stilte
til gjenvalg, og begge ble enstemmig valgt for perioden 01.09.05 - 31.08.07.
Avdelingstillitsvalgt: Øivind Wesnes. Vara: Niels S.
Hansen

1) Årsmelding for Hordaland APLF ble lagt fram av den
avdelingstillitsvalgte, og den ble tatt til etterretning av
Årsmøtet. Årsmeldingen blir offentliggjort i
Paraplyen.

Bergen 11.09.05
Referat ved:
Øivind Wesnes, avd-tillitsvalgt Hordaland APLF

2) Den avdelingstillitsvalgte refererte fra APLFs
Landsrådsmøte i Fredrikstad den 24. aug 05. Et fullstendig referat vil sannsynligvis bli tilgjengelig på
APLFs hjemmeside på Internett.

FORSIDEFOTO
venner, slekt, et par?
far, onkel, bror?
på jobb, hjemmeværende?
Vi har mange mulige roller
I bakgrunnen sitat fra Goethe;
People expirience a great delight in color, generally.
The eye requieres it as much as it requieres light.

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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Det er naudsynt med mykje godt grunnlagsarbeid for å sikre data for framtidig allmennmedisinsk forsking. Ved Seksjon for allmennmedisin er vi involvert i arbeidet med å greie ut
kommande allmennmedisinske forskingssentra,
vi har involvert oss i forsking på data frå det
nye reseptregisteret og vi har prosjekt innan
evaluering av fastlegeordninga.
Det siste baserer seg på RTV-data i form av
rekningskort. Norges forskningsråd har finansiert ei felles datateneste for Fastlege-evalueringa
som skal legge til rette for felles datagrunnlag
for forskarar. Avtalen om innhenting, lagring og
tilrettelegging av driftsdata frå fastlegeordninga
og legevakt går ut ved årsskiftet og er førebels
ikkje fornya.

For oss er det svært viktig å få tilgang til slike
data i framtida. Vi har difor tatt eit initiativ
ovanfor Departementet og Sosial- og helsedirektoratet med tanke på å sikre framtidig
datainnsamling når det gjeld driftsdata frå fastlegane og legevakttenesta i Norge.
Vi har bedt om at det vert tatt eit initiativ for å
sikre framtidige data for forskings-føremål,
gjerne med enda større representativitet enn i
dag.

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

Steinar Hunskår
steinar.hunskar@isf.uib.no

PARAPLYEN

Møter i Filosofisk Poliklinikk
Poliklinikken sine hovedoppgaver er å:
– Sette lys på medisinens humanistiske aspekter
– Bidra positivt til medisinens selvrefleksjon
– Lete etter forståelser, kunnskap og samarbeidsformer
som kan føre til en bedre medisinsk praksis.
Resterende møter i høst:
Sted: Store auditorium, 3. etg., Haukeland sykehus. Tid:
Kl. 19.00.
Onsdag 2. november kl. 19.00
Hvordan liker voksne å lære? Om det nye universitetsfaget Skapende Yrkesutøvelse. Er det noe for helsearbeidere? Arild Gulbrandsen, prosjektleder.
Onsdag 7. desember kl. 19.00
Allmennmedisin som ekstremsport. Halsbrekkende erfaringer fra den menneskelige jungel. Harald Sundby, fastlege i Trondheim

Praksislærerkurs i Berlin til våren
Den 23.-29. april 2006 arrangerer Seksjon for allmennmedisin kurset "Teaching General Practice". Kursstedet
er Berlin. Kurset er godkjent med 35 poeng som emnekurs i medisinsk undervisning. Det er åpent for alle
leger. Påmeldingsfristen er 1. november.
Læringsmål: Målsettingen er å møte representanter for
tysk allmennmedisin, personer som er opptatt av så vel
praksis som teoriutvikling av faget. Vi ønsker å diskutere
undervisning og veiledning, spesielt undervisning i pasientsentrert medisin og faglige utviklingslinjer slik de
oppfattes i Tyskland.
Kursspråket er i hovedsak engelsk. Kursdagene vil gå fra
kl. 08.30 - 16.30 med en times pause. Påmelding til:
Førstesekretær Signe M. Zachariassen, Institutt for samfunnsmedisinske fag. Kalfarveien 31, 5018 Bergen
signe.zachariassen@isf.uib.no
Se flere detaljer på nettsiden til legeforeningen
(Kurskatalogen).

Doktorgrad I:
Vold i Bergen
Knut Steen disputerte fredag 16.9. 2005 for dr.med graden med avhandlingen "Violence in an urban community. An accident and emergency department perspective".
Informasjon om vold i samfunnet hentes oftest fra kriminalstati-stikken, mens offerundersøkelser og informasjon
fra helsevesenet i mindre grad blir brukt. Ved en registre-

ring av voldsskadete pasienter behandlet ved Bergen
Legevakt i en 2-årsperiode i 1994 - 1996 ble det funnet 1
803 slike pasienter, 76% var menn. Disse pasientene
utgjorde 1.3% av alle nye pasienter ved Legevakten. De
fleste pasientene var yngre menn, skadet på offentlig
sted, under påvirkning av alkohol, og av ukjente gjerningspersoner. Ca 40 % av kvinnene var offere for hjemmevold. Få eldre eller barn ble funnet. De fysiske skadene registret ved Legevakten etter vold var som regel
lite alvorlige. Men 11% av pasientene ble innlagt akutt i
sykehus.
Knut Steen (f. 1955) er er spesialist i allmennmedisin, og
har vært tilknyttet Bergen Legevakt som lege, universitets-lektor og førsteamanuensis. Han er også militærlege og fastlege i Bergen.

Doktorgrad II: Menn med urinvegsplager
Johannes Haltbakk disputerte 7. oktober 2005 for dr.
polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga
”Quality of life in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) suggestive of benign prostatic hyperplasia”.
Avhandlinga kartlegg samanhengen mellom pasientane
sin livskvalitet, enkeltsymptom, plager som symptoma
gjev og deira innverknad på dagleglivet. Avhandlinga
inkluderer også ein gjennomgang av endring i livskvalitet etter kirurgisk behandling av godarta prostatahyperplasi.
Johannes Haltbakk (f. 1962) har vore stipendiat ved
Seksjon for allmennmedisin og Seksjon for sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen. Han tok hovudfag i sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen i 1995 og
utdanning ved Sjukepleiarhøgskolen i Molde 1984-1986.

Nytt prosjekt om skiftarbeid
Siri Waage er ny stipendiat ved Seksjon for allmennmedisin. Hun skal jobbe med et prosjekt om problemer i forbindelse med skiftarbeid i Nordsjøen. Hun har fått støtte
til et 3-årig doktorgrads-prosjekt. Det er BP Norge AS
som finansierer stipendet. Siri Waage er utdannet sykepleier og har jobbet på Haukeland sykehus i 9 år. Det
siste året har hun vært ansatt ved Høgskolen i Bergen.
Hun har tidligere jobbet med forskning i forbindelse med
skiftarbeid på Svalbard. Veileder er professor Bjørn
Bjorvatn.
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TRYGDELEGEN
FOLKETRYGDLOVEN har flere ordninger og virkemidler
som retter seg spesielt mot gravide arbeidstakere
Svangerskapspenger
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Hovedregelen er at du og arbeidsgiveren din skal lete
etter løsninger som gjør det mulig for deg å være i arbeid
mens du er gravid. Av og til lar ikke dette seg gjøre, og
da finnes det spesialordninger. Er du frisk, men har et
arbeidsom gjør at legen eller jordmoren mener det er
risiko for skade på fosteret og det ikke er mulig med
omplassering eller tilrettelegging, kan du ha rett til
svangerskapspenger. Dette kan foreksempel gjelde arbeid
med kjemiske stoffer, fysisk slitsomt arbeid eller arbeid
som medfører stor stressbelastning. Svangerskapspenger
ved et slikt midlertidig opphold i arbeidet utgjør det
samme som sykepenger og betales av trygdekontoret. *
Svangerskapspengene gis fra det tidspunktet du må slutte
i arbeid og fram til tre uker før termindato. Deretter har
du rett til fødselspenger etter vanlige regler. Ordningen
gjelder også for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Svangerskapspenger kommer utenom en eventuell
sykepengeperiode, som er begrenset oppad til ett år. Med
svangerskapspenger er det ingen arbeidsgiverperiode.
(Folketrygdloven, § 14-13)

Er du gravid og i jobb, kan det hende du har behov for
tilpasning av arbeidsoppgaver eller arbeidstid. Dette skal
arbeidsgiveren din forsøke å legge til rette for. Hvis tilrettelegging ikke er mulig og du har et arbeid som kan
være en risiko for fosteret, kan du ha rett til svangerskapspenger. Det finnes også andre spesialordninger og
bestemmelser som gjelder
gravide arbeidstakere.

* Fødselspenger, svangerskapspenger og sykepenger tilsvarer full lønn dersom lønnen din ikke overstiger seks ganger
folketrygdens grunnbeløp (6G). Grunnbeløpe reguleres i
mai hvert år. Per mai 2005 er 1Gpå 60.699 kroner.

Snakk med arbeidsgiver

Svangerskapsrelatert sykefravær
Blir du syk i kortere eller lengre perioder kan det være
aktuelt med sykepenger etter ordinære regler. Det finnes
også en spesialordning dersom sykefraværet har direkte
sammenheng med svangerskapet. Du eller arbeidsgiveren
din kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, slik at arbeidsgiveren din
får refundert lønnen din når du er syk. * For at dette skal
bli innvilget, må du og arbeidsgiveren din ha forsøkt å gi
deg tilpassede arbeidsoppgaver eller vurdert omplassering. Arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren kan søke
om at trygdeetaten dekker utgiftene til sykepenger i
arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperioden og får refusjon fra trygdeetaten.
(Folketrygdloven, § 8-20) Også tilretteleggingstilskudd,
aktiv sykmelding, honorar til bedriftshelsetjeneste og
arbeidsplassvurdering kan være aktuelle virkemidler for
gravide arbeidstakere.

Fødselspenger
For å motta fødselspenger, må du ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste måneder før du
begynner stønadsperioden din. Du kan slutte i arbeid og
motta fødselspenger tidligst 12 uker og senest 3 uker før
termindato. De siste tre ukene kan ikke overføres til etter
fødselen. Som hovedregel får du full lønn*.

Sunt å være i arbeid
Graviditet er ingen sykdom. Har du et normalt svangerskap uten spesielle plager, er det ingenting i veien for at
du kan være i arbeid fram til du går ut i fødselspermisjon. Ved å være i arbeid opprettholder du også forbindelsen med arbeidsplassen din lengst mulig, og det kan
gjøre det lettere når du skal tilbake igjen i jobb. Hvis du
trenger spesiell tilrettelegging på grunn av svangerskapet, gir denne folderen deg en oversikt over bestemmelser i Arbeidsmiljøloven
og Folketrygdloven som angår gravide arbeidstakere.
For å unngå belastninger eller arbeidsoppgaver som kan
være skadelig for deg selv eller fosteret, bør du ikke
vente unødig lenge med å fortelle at du er gravid. Det
skal tas hensyn til at du er
gravid, og kjennskap til graviditeten og ventet nedkomst
gjør det enklere for arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet
for deg. Arbeidsgiver har dessuten ansvar for at du har et
trygt og sunt arbeidsmiljø og at du ikke blir utsatt for
skadeligpåvirkning.
ARBEIDSMILJØLOVEN pålegger arbeidsgiver å sørge
for nødvendig tilrettelegging eller omplassering til annet
arbeid, dersom du er gravid og av helsemessige grunner
ikke kan fortsette i din vanlige jobb.
I § 13.2 – Arbeidstakere med redusert funksjonsevne
står det: «Hvis en arbeidstaker har fått midlertidig eller
varig redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom,
slitasje e.l., skal arbeidsgiveren, så langt det er mulig,
iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal
kunne få eller beholde et høvelig arbeid. Arbeidstakeren
skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige
arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet,
arbeidstiden, endringer i tekniske innretninger, gjennomgått attføring e.l. »
Også § 14 kap III – Arbeidsgivers plikter – tydeliggjør
arbeidsgivers ansvar: «Arbeidsgiver skal organisere og
tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte
arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige
forutsetninger.»
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Referat fra årsmøtet i
Hordaland legefoprening
Legenes hus 30. august 2005

1) Åpning av årsmøtet ved leder Sigrun Solberg
Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkallingen var
i år annonsert i Paraplyen i de to siste numre.
2) Valg av:
Møteleder: Jone Trovik
Referenter: Trond Skaflestad og Øivind Wesnes
3) Årsberetning/Årsmelding Hordaland legeforening
for perioden 01.01.2004 til 31.08.2005, ved leder
Sigrun Solberg.
Årsmeldingen ble utdelt til gjennomlesning samt
presentert ved Sigrun Solberg. Årsmøtet godkjente
årsmeldingen.
4) Årsberetning 2004 for Legenes Hus
Årsberetningen ble utdelt til gjennomlesning samt
presentert av Sigrun Solberg. Den ble godkjent av
Årsmøtet med vedtak om at Årsberetningen oversendes, sammen med revisjonsberetningen, til styret i
Det Medicinske Selskab
5) Regnskap for Hordaland legeforening for året
2004, ved leder Sigrun Solberg.
Regnskapet ble gjennomgått punkt for punkt og deretter godkjent av Årsmøtet.
Revisorberetning fra revisorfirmaet Gudmund Nypan
ble presentert av Sigrun Solberg. Desisor Torbjørn
Pihl slo fast at HLFs midler var anvendt i samsvar
med lover, regler og årsmøtevedtak.
6) Budsjett for Hordaland legeforening 2006 ved
Sigrun Solberg
Budsjettet ble grundig gjennomgått og debattert; og
deretter vedtatt av Årsmøtet.

7) Regnskap for Kurskomiteen 2004/ rapport fra
Kurskomiteen presentert (leder Arne Flataker)
Kurskomiteen arrangerer to faste kurs: Høstkurset og
Medarbeiderkurset
8) Regnskap for Legenes Hus ved leder i husstyret
Steinar Fosse
Regnskapet ble fremlagt for Årsmøtet, som tok det
til etterretning. Årsmøtet ga sin tilslutning til regnskapet og bemerket at det også skal oversendes desisorene.
9) Orientering om Landstyrevedtaket vedr DNLFs
fremtidige organisasjon.
Orientering ble gitt av leder Sigrun Solberg.
10) Valg. Valgkomiteens leder, Thomas Geisner la
fram valgkomiteens innstilling.
Viser til egen oversikt.
Årsmøtet ga sin godkjenning til det nye styret i HLF
at styret utpeker
Vararepresentant til Landsstyret for leder.
Årsmøtet ga sin tilslutning til at Styret i HLF skal
utgjøre avdelingens Etikkutvalg. Årsmøtet ga det nye
styret i HLF fullmakt til å administrere HLFs bankkonti og øvrige økonomiske forhold.
Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til overføring av
disposisjonsrett for HLFs bankkonti fra Sigrun
Solberg til ny leder samt til den person som styret
utnevner til kasserer.
10) Takk til Sigrun Solberg
Einar Svendsen takket, på vegne av Styret, Sigrun
Solberg for hennes innsats som leder av Hordaland
Legeforening i 6 år. Han overrakte blomster og bokgave. Medlemmene i det avtroppende styret skrev
deretter hilsener i denne boken.
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Ad 9) Valg:
HLF STYRET 010.9.2005 -31.08. 2007
LEDER: GUNNAR RAMSTAD
AVDELINGSTILLITSVALGTE YF-REPR:
KJELL VIKENES
ESPEN ROSTRUP ELLINGSEN
HARALD MILJETEIG
EINAR SVENDSEN
ROLF MARTIN TANDE
TROND SKAFLESTAD
ØIVIND WESNES

VARAREPR.:
OF
YLF
PSL
LVS
LSA
NAMF
APLF

TURID J. THUNE
MARIUS LANGBALLE DAHLIN
KATE AASE
EVA GERDTS
TORD MOLTUMYR
MARIANN ANDERSEN
NIELS S. HANSEN

ÅRSMØTEVALGTE STYREMEDLEMMER:
CHRISTIAN BUSCH
BENT FOLKVORD
2 ÅRSMØTEVALGTE VARAMEDLEMMER

HÅVARD SKEIDSVOLL
ERLING MJANGER

LANDSSTYREREPRESENTANTER HORDALAND 01.09.2005 - 31.08.2007
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GUNNAR RAMSTAD
ESPEN ROSTRUP ELLLINGSEN

leder HLF
YLF

ÅRSMØTEVALGTE LANDSSTYREREPRESENTANTER:
ROLF MARTIN TANDE
EIRIK VIKANE
KARI SCHRØDER HANSEN
ØIVIND WESNES
VARAREPRESENTANTER LANDSSTYRET:

1. VARA: BENT FOLKVORD
2. VARA: KATHE AASE
3. VARA: ERLING MJANGER
4. VARA: YNGVILD SKÅTUN HANNESTAD

KURSKOMITEEN HORDALAND LEGEFORENING:
2 medlemmer på valg i år:
OVE LIND
INGE GLAMBECK.
Kurskomiteen konstituerer seg selv
DESISORER
TORBJØRN PIHL
MONICA GRIMSGÅRD
VALGKOMITÉ:
SIGRUN SOLBERG
THOMAS GEISNER
OLA JØSENDAL
Referat v/ Øivind Wesnes og Trond Skaflestad

PARAPLYEN
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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

PARAPLYEN

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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KOMMENTAR
Halvard Wannag Sele
Formann Sogn og Fjordane

Ny giv i rødt og grønt?
Vi har fått ny regjering. De tre har til og med snekret samhold på vårt eget Soria Moria.
Vi får tro det har vært til gagn for dem. Om det blir
det for landet, gjenstår jo å se. Det blir nok nyanserte
vurderinger av arbeidet etter hvert.
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Vi har vel alle sett at lokalsykehusene skal ”fredes”
og at det skal komme politisk flertall inn i styrene
for helseforetakene. Det siste skal jeg la ligge. Våre
fylkespolitikere og fylkets helseadministrasjon var
slett ikke dårlige til å drive sykehus. Og de tok
ansvaret for å bryte budsjettene.
Etter at helseforetakene tok over, har politikerene i
Sogn og Fjordane stort sett enten forholdt seg passive eller beæret diverse ”Redd lokalsykehusaksjoner”
med sitt nærvær og tidvis temmelig burleske utspill,
der toppen vel ble nådd av våre representanter til det
forrige Storting, da de fant å ville informere
Helsestatsråden om at styret i ”Helse Førde” manglet
”tillit” i fylket. Slikt blir nok registrert.
For min del håper jeg at styret i Helse-Førde får en
sammensetning som gjør at både fylkespolitisk tyngde og bredde blir representert. Det trenger vi.
Endret styresammensetning og ”freding” vil ikke
fjerne grunnleggende problemer.
Hos oss har det aldri har vært mulig å få til en fellesoppfatning av hva som skal til for å opprettholde og
videreutvikle en tjenelig spesialisthelsetjeneste i fylket. Den uenigheten har gått langt inn i våre egne
rekker og jeg må si rett ut at jeg synes det har vært
skuffende. Overrasket er jeg ikke. Til det har 25 års
erfaring med fogderistrid, komplett irrasjonalitet i

forholdet mellom sårbare småsamfunn og lokal selvgodhet gjort meg ganske illusjonsløs. Likevel, det
blir ikke gode løsninger av slikt - og alle taper.
Sogn og Fjordane legeforening kan ikke gjøre annet
enn å fortsette med sin tosidige strategi.
1: Vi mener at samfunnet har råd til både å opprettholde og å videreutvikle sykehus og spesialisthelsetjenester med utgangspunkt i eksisterende tilbud.
2: Vi konstaterer at det mener ikke de som bestemmer over pengene og sentrale deler av faget..
Ut fra den erkjennelsen, må vi fortsatt insistere på at
de tilbud som gies i fylket skal være av god kvalitet,
utført av kolleger som arbeider innenfor skikkelige
turnussystemer og forsvarlige rammer. Og - Førde
Sentralsjukehus er og blir motoren i spesialisthelsetjenesten i fylket.
Det er få signaler som tyder på at den systematiske
underfinansiering som helsetjenesten på vestlandet er
utsatt for, blir endret med det første. Det er mange
signaler som tyder på at den interne fordeling i Helse
Vest blir endret til fordel for de større foretakene i
regionen.
Om det nå skulle skje at Helse- Førde får ennå mindre å rutte med og lokalsykehusene skal fredes; Hvor
skal man da ta nedskjæringene? I psykiatrien? I
rusomsorgen? Eller kanskje vi først som sist skal
døpe bygget i Førde om til Sogn og Fjordane lokalsjukehus? For alle vet jo at det er sentralsjukehuset
som må ta støyten.
Det er altså Sogn og Fjordane legeforening i mot.
God høst i fredens tegn
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Annonse i

Paraplyen
Legetidsskrift

Kontakt

Media Bergen
Vaskerelven 39, 5014 Bergen, TLF. 55 54 08 00 FAKS: 55 54 08 40
E-Post: mediabergen@mediabergen.no

Workact arbeider for å skape motiverte og friske
medarbeidere i gode arbeids- og læringsmiljø. Vårt
hovedfokus er å gi organisasjoner et løft gjennom å
ivareta humankapitalen på en hensiktsmessig måte.
Legekonsulent:
Vi søker etter en legekonsulent som kan foreta en
generell legesjekk i vår helseprofiltesting for våre
kunder.
Workact søker etter en positiv og energisk person som
har sans for ivaretakelse av fysisk og psykisk helse i
arbeidslivet.
Hvis du er interessert - ta kontakt med Workact på
tlf: 55 32 03 02 ved Lena Westjord.
www.workact.no
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555,-

775,-

810,Booking: tlf 23 08 02 00
www.thonhotels.no
Prisene gjelder enkeltrom hele uken for medlemmer av
Den Norske Lægeforening. Oppgi koden DNL ved bestilling.

TM

POINT OF CARE CENTER

Enklere kan det ikke bli!
•Enkelt, raskt og brukervennlig
•Pålitelig og sikkert
•Helautomatisk
•Lite blodvolum
•Multiparameter analysesystem
•Mulighet for journaltilkobling
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ANALYSEMENY
• HbA1c
• CRP
Kommer:

•
•
•
•

ACR
PT-INR
hsCRP
Hcy
...og flere!

Distributør:

Medinor
ASA,Pb.
Pb.
Sentrum,
5804 Bergen
Medinor ASA,
94,303,
Bryn,
0611 Oslo
Tlf.
55 07
9465
8300,
10,Fax:
Fax.
www.medinor.no
Tlf: 22
2255
0754
6523
05,34,
www.medinor.no
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX
Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

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

®

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

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.
Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50

LCS KNEPROTESERPARAPLYEN
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».

BLAD B - Økonomi

For referanser og preparatomtale se side 7

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

