P A R A P L Y E N

TIDSSKRIFT FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LEGEFORENINGER NR.6 ÅRG.15 2005

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 9

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

PARAPLYEN

LEDER

Gunnar Ramstad

Jenter, hvor blir dere av?
I et år hvor en kvinne går av etter å ha ledet Hordaland
legeforening i 6 år, og vi samtidig har fått vår første kvinnelige president, er spørsmålet kanskje ikke helt velplassert?
Ikke desto mindre mener jeg at det vil være av helt vital
betydning for det videre tillitsvalgtarbeidet i Dnlf at kvinnelige kolleger finner det naturlig og givende å ta noen år ”for
kollegiet”.
Ola Jøsendal påpeker, helt korrekt, i sin siste leder hvor
få leger som deltar i foreningens årsmøter og valg. Dette
blir særlig tydelig når det gjelder kvinnelige kolleger.
HLF har i dag 1975 medlemmer, hvorav 663 (33,6%) er
kvinner. Styret i HLF består av 10 relativt trygge rolige
menn, omtrent midt i livet. For en del år siden var disse
representative for store deler av foreningen, både hva angår
alder og kjønn.
Dette endrer seg imidlertid fort. Om 10 år utgjør kvinnene flertallet av medlemmene i Dnlf. Dette kan skje tidligere
dersom økningen av kvinner i medisinstudiet øker raskere
enn nå. I dag er kvinneandelen av medisinerstudentene over
60 %.
Det er bekymringsfullt at det er forholdsvis få kvinner
som finner anledning til/interesse for å melde seg aktivt på i
tillitsvalgtarbeidet. Alle medlemmer nyter godt av tillitsvalgtes arbeid, og erfaring er en hjørnestein i dette arbeidet. I den tillitsvalgtes kontakt med arbeidsgivere, foretak,
trygdeetaten , andre kolleger osv.. ligger en forutsetning om
erfaring for å gjøre et best mulig arbeid.
Skal man opptre med autoritet på vegne av kollegiet, må
man ha tillitsvalgte med kontinuitet i rollen, og som har en
trygghet på at man representerer sine medlemmer og kjenner deres standpunkter. Det vil være i alle legers interesse at
et økende antall kvinnelige leger ønsker å tre inn i slike
posisjoner.
Vi tillitsvalgte liker jo å tro at vi tar like godt vare på
interessene til mannlige og kvinnelige kolleger. Vi hevder
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alltid at lønnsmodeller er kjønnsnøytrale, vaktordninger er
nøytrale, osv. Det er vel imidlertid grunn til å tro at vi kan
gå i noen feller etter hvert. Det er ikke helt lett å definere
våre kvinnelige kollegers behov i arbeidslivet, dersom de
ikke er tilstede rundt forhandlingsbordet, eller i styrerommet, i tilstrekkelig grad.
Min bekymring gjelder i første grad tillitsvalgtarbeidet
på grunnplanet. Jo ”høyere” man kommer i foreningen, jo
flere kvinner finner vi, men samtidig er det stadig færre
verv. 27% av alle styremedlemmer i fylkesavdelingene er
kvinner. Hordaland fremstår altså meget svakt. 40% av alle
medlemmer i yrkesforeningenes styrer er kvinner, men det
utgjør kun 19 kvinner på landsbasis.
Det vil være påtrengende nødvendig at våre kvinnelige
medlemmer begynner å foreberede seg på ”maktovertagelsen”, om noen år. Jeg tror det vil være en betydelig fallgruve å lene seg tilbake i sin noenlunde tilfredshet, og
regne med at noen av de vanlige mannlige Tordenskjolds
soldater tar vervene og forhandlingene.
Man må aktivt støtte de kvinner som forsøker seg på en
valgperiode, slik at man fremmer lysten til å holde på
videre.
Arbeidet som tillitsvalgt er givende og meningsfylt. Det
er en blanding av egennytte og samfunnsengasjement, og
man opplever å bli hørt ut over egne snevre rekker. Dnlf har
en god standing i det norske samfunn, mye takket være
seriøst og godt arbeid fra vår forening i mange år. Dette vil
ikke bli svekket av en større andel tillitsvalgte, på alle plan,
fra våre kvinnelige kolleger.
Jeg tror at Dnlf, og lokalavdelinger av denne, med glede
tar imot innspill om hvordan rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte kan legges til rette.
Velkommen.
Gunnar Ramstad
leder
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REDAKTØR
Legeoverskuddet er avblåst, det er på
nytt behov for god regulering!
Gjennom noen år har sentrale politikere forsøkt å regulere arbeidsmarkedet for leger i en slik retning at det
skulle oppstå et overskudd av leger. Fra flere hold har
det forsktig, men allikevel bestemt, blitt hevdet at sannsynligheten for å produsere et overskudd av leger (overskudd i markedsterminologi) var liten. Skeptikerne til
overskuddsteorien har lagt fram noen veloverveide
argumenter, som ser ut til å være berettiget:
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– Antallet eldre øker, derme øker antallet sykdommer
som skal behandles eksponentielt i forhold til antallet
individer i denne aldersgruppen som skal ha behandling
– leger flest ser ut til å sette mer pris på fritid enn tidligere, altså må det inn flere leger for gjøre samme
jobb som det en eller få gjorde tidligere
– legers arbeidstid reguleres strengere nå en tidligere,
med den følgen at flere leger må inn for å dekke
samme vaktberedskap gjennom døgnet
– en gledelig og økende andel kvinnelige leger i korpset gjør at behovet for omsorgspermisjoner øker
gjennomsnittlig for kollegiet
– leger søker andre yrker enn de kliniske fag
Mens det for få år siden ble annonsert et lege-overskudd, er det nå all grunn til å avblåse dette. Visjonen
om arbeidsledige leger som fallbyr sine tjenester ser ut
til å briste, og drømmen om køer av søkere til fastlegestillinger og spesialisthjemler i landlige strøk falmer.

Ola Jøsendal

•

ola.joesendal@psych.uib.no

andre former for regulering av legers arbeidsmarked.
Når det offentlige velvillig finansierer en topp utdanning, bør det kunne legges inn strammere reguleringer
av hvor legene velger å slå seg ned, og hvilket fagfelt
legene velger å prioritere.
Selv om det kan oppfattes som et gedigent salat-tråkk i
eget kjøleskap, bør spørsmålet om den dyre og ineffektive og samfunns-unyttige konsentrasjonen av leger i
sentrale østlandsområder bringes fram i lyset. Vi bør
ikke lenger anta at legemangel i deler av landet vil
etterfylles av et overskudd som ikke kommer. Det
tvinger fram et skarpt lys mot de hvitkledde horder
rundt Oslofjorden, som koster mer enn de smaker.
Som leger bør vi ha ryggrad til å gå først i prioriteringsdebatten, og bidra vesentlig til å stoppe deler av spesialisthelsetjenesten i jakten på tvilsomme eller marginale
helsegevinster. Det søles bort mye penger rundt
Oslofjorden, og det kastes bort mange lege årsverk på
meningsløs innsats mot innbilte helseproblemer.
Når legeoverskuddet nå er avblåst, må vi igjen komme
ned på jorden, og satse på å forvalte en begrenset ressurs til det beste for samfunnet. Da må våre kolleger i
Øst finne seg i å tåle en støyt.

Med vennlig hilsen fra Ola Jøsendal, redaktør

Med dette i tankene er det igjen grunn til å etterlyse

Vi ønsker alle leserne
God Jul og Godt Nytt År
fra redaktøren og fra styret i
Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening
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Rask, effektiv, selektiv1,2,3
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Vil du bli mentor?

Det er hardt å være medisinstudent. Ikke bare skal vi mestre lange undervisningsdager, uendelige mengder pensumlitteratur, og helst en deltidsjobb i tillegg. Vi skal samtidig
bli fortrolig med fremtiden vår. Vi skal bli leger. I løpet av
vårt seks år lange studie skal vi ikke bare tilegne oss faglig
grunnlag for å kunne diagnostisere og behandle pasienter.
Vi skal samtidig klare å opparbeide oss en evne til å oppfylle alle de forventningene samfunnet har til oss i rollen
som leger. For mange er nok dette en like stor utfordring
som å pugge anatomi og lære å palpere abdomen. I tillegg
til alt dette har nok de fleste av oss et ønske om et liv ved
siden av karrieren, men hvordan klarer man egentlig alt
dette?
Fasiten finnes nok ikke, men realiteten er jo at de fleste
av dere som leser dette har vært igjennom prosessen selv.
Dere sitter på en uvurderlig kunnskap og erfaring, som vi
håper noen av dere ønsker å dele med medisinstudentene i
Bergen gjennom mentorgrupper.
Norsk Medisinstudentforening i Bergen har i lengre tid
hatt et ønske om å innføre en mentorordning for medisinstudentene i Bergen, etter modell fra Oslo. En mentorgruppe vil bestå av 6-9 medisinstudenter, og en lege (mentor) som leder gruppen. Gruppen vil møtes ca 6 ganger i
året. Hovedmålsetningen med mentorordningen er å gi
studentene en fast og langvarig kontakt med en ferdigutdannet lege, som kan fungere som en ressursperson i forhold til utfordringene man møter som medisinstudent og
nyutdannet lege. I tillegg skal gruppene være med å skape

et nettverk for studentene på tvers av årskullene på studiet.
Vi ønsker at gruppene skal være et forum for diskusjon og
erfaringsutveksling. I utgangspunktet er det ikke meningen
at mentorordningen skal være en faggruppe, men heller
dekke problemstillinger som ikke nødvendigvis er fagrelaterte.
Alle ferdigutdannede leger kan være mentorer. Vi krever ingen spesielle kunnskaper, men har tro på at de fleste
ganske enkelt gjennom erfaring kan være en ressurs for
studentene. Det eneste vi krever er at du er villig til å sette
av noen kvelder i året for å prate med engasjerte studenter.
Nmf Bergen ønsker derfor sammen med Hordaland
Legeforening å invitere alle interesserte til et uforpliktende
informasjonsmøte om mentorordningen mandag 16. januar kl 18.00 i auditoriet på Legenes Hus. Her vil det bli
muligheter for å finne ut mer om hva vi planlegger med
ordningen, og vi håper mange vil melde seg som mentorer.
Dersom du allerede nå ønsker å melde deg som mentor,
eller har spørsmål angående mentorordningen kan du kontakte Harald Miljeteig i Hordaland legeforening på e-post
harmil@online.no, eller Elisabeth Stura, mentoransvarlig i
Nmf Bergen på e-post elisabeth.stura@student.uib.no eller
tlf 924 37 165.
Medisinstudentene i Bergen trenger deg!
Elisabeth Stura, Mentoransvarlig Nmf Bergen

FORSIDEFOTO
vinden blåser friskt midt i julehandelen
vi lever i sus og dus

Tekst og foto: Regin Hjertholm
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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
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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.

C Imigran «GlaxoSmithKline»
Migrenemiddel.

ATC-nr.: N02C C01

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.

Migrene:
Cluster hodepine:
Nesespray:
Voksne
Ungdom (12-17år)
Stikkpiller:
Tabletter:

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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C Avandamet "GlaxoSmithKline"
Antidiabetikum.
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TRYGDELEGEN

Større valgfrihet for de med
muskel – og skjelettplager
Fra 1. januar 2006
har kiropraktorer og manuellterapeuter anledning til å:

– utføre undersøkelser og behandling med refusjon fra folketrygden
uten henvisning fra lege.
– henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysikalsk
behandling.
– sykemelde pasientene i opptil åtte uker.
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For pasienten betyr dette at de nå kan gå rett til kiropraktor eller manuellterapeut uten å gå via fastlegen. Behovet
for informasjon til pasientens fastlege blir ivaretatt ved at
legen får beskjed fra kiropraktoren eller manuellterapeuten om behandling, henvisning og sykemelding.

Bidrar til å redusere sykefravær
En betydelig andel av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager. Kiropraktorer og manuellterapeuter har spesialkompetanse på denne typen lidelser, som
blant annet omfatter ryggplager og nakkesmerter.
Intensjonen med ordningen er at pasienten skal komme
raskere til behandling, dermed kan de også komme hurtigere tilbake til arbeid. Kiropraktorene og manuellterapeutene som deltar i ordningen har sluttet opp om målsettingen om å få sykemeldte raskt tilbake i arbeid og de
kan bidra med å sette i gang aktive tiltak så tidlig som
mulig i sykemeldingsprosessen. Kiropraktorer og manuellterapeuter som deltar i ordningen har gått gjennom
obligatorisk opplæring og fått en praktisk innføring i
trygdeetatens arbeid virkemidler for i arbeidet med oppfølging og sykemeldte.

Startet som prøveprosjekt
Ordningen startet som et prøveprosjekt i 2001 i fylkene
Hordaland, Nordland og Vestfold. Prøveprosjektet er evaluert av SINTEF, og ordningen har fått positive tilbakemeldinger. Evalueringen viser at brukeren generelt var
mer fornøyd. Brukerne opplever ordningen som enklere,
mer effektiv fordi de sparte penger, dessuten reduserte
det ventetiden til å få behandling. Dermed kom også
pasientene raskere tilbake i arbeid. Dette kan i følge rapporten ha direkte innvirkning på det generelle sykefraværet. Ordningen bidrar til å redusere utgiftene til sykepenger fordi pasienten har kortere sykefraværsperiode.
Dessuten utnyttes ressursene innen helsevesenet bedre
fordi brukeren ikke må oppsøke leger før de går til kiropraktor eller manuellterapeuter.
Tone Mette Sleire, Trygdeetaten

PARAPLYEN
Innlegg til Paraplyen, des. 2005, fra Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen, Niels Saaby Hansen.

Til alle fastleger i Bergen med kommunal bistilling
(sykehjem, skole, helsestasjon, mm)

Får du rett lønn?

Flere har mottatt et brev undertegnet kommunaldirektør
Finn Strand, om:
"Vi har gleden av å meddele at du er gitt lønnsopprykk ved
årets forhandlinger med virkningsdato fra 1.5.05.
Ny lønn:
Stilling XXXX Legespesialist årslønn 1/1 stilling
xxx.000
Ny lønn blir utbetalt i desember 2005."
Dette viser seg dessverre å være helt feil lønn ifølge mange
tilbakemeldinger fra kolleger i Bergen. Derfor må du selv
se om du får rett lønn. Dette er nå:
For spesialister i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet i inntil 10% stilling kr 400.000
og for spesialister i allmennmedisin eller annen relevant
spesialitet i 10 – 20% stilling kr 430.000.
For ikke-spesialister med inntil 10% kr 350.000
og for ikke-spesialister med mellom 10 – 20% stilling kr
360.000.
Denne lønn er fastsatt i pendelvoldgift som kom etter
brudd i forhandlingene mellom Aplf-Bergen og Bergen
Kommune.
Avgjørelsen ble tatt av Daniel Lunde, Pendelvoldgiftnemda

oppmann, med følgende begrunnelse:
"Den norske Lægeforening’s krav bedre enn Bergen kommunes tilbud gir en helhetlig løsning av tvisten om lønnsregulering i medhold av Hovedtariffavtalen punkt 5.2 med
virkningstidspunkt slik det er enighet om mellom partene."
Og avgjørelsen ble tatt bl. a. på bakgrunn av et prosesskriv
fra Aplf-Bergen hvor vi særlig fremhever at for allmennleger med tilpliktet kommunal bistilling er fakta:
" Det har vært en lønnsutvikling på omtrent 14 % på 13 år.
Dette er godt under lønnsutviklingen for alle andre grupper.
Generell lønnsutvikling for hele Norge i samme periode er
69 %. Konsumprisindeksen har i samme perioden steget
med 30,8 %. Dette betyr at disse leger har hatt en betydelig
reallønnsnedgang i perioden."
Vi har således krevd en klar, men moderat, lønnsøkning for
å nærme oss nivået til lønnen som nå tilbys yngre leger i
sykehjemsstillinger i Bergen. Og vi vant frem.
Forhandlingsleder for Aplf-Bergen var Gunnar Ramstad.
God jul fra Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen,
Niels Saaby Hansen, des. 2005.
e-post: fanabond@online.no. tlf. 55 59 25 00/02.

PARAPLYEN UTGIVELSER 2006
Til våre mange bidragsytere til Paraplyen (og ikke minst til de nye som kommer i 2006) vil vi gjerne få presentere
en oversikt over tidsfrister for innlegg og annonser:
Paraplyen nr 1
Paraplyen nr 2
Paraplyen nr 3
Paraplyen nr 4
Paraplyen nr 5
Paraplyen nr 6

2006:
2006:
2006:
2006:
2006:
2006:

Innlegg må være mottatt hos redaktøren innen 01.02.06
Innlegg må være mottatt hos redaktøren innen 01.04.06
Innlegg må være mottatt hos redaktøren innen 01.06.06
Innlegg må være mottatt hos redaktøren innen 01.08.06
Innlegg må være mottatt hos redaktøren innen 01.10.06
Innlegg må være mottatt hos redaktøren innen 01.12.06

Med vennlig hilsen fra Hordaland og Sogn og fjordane legeforening
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HORDALAND LEGEFORENING 2003-2005
STYRET HLF 01.09.2005 - 31.08.2007
Leder:

Gunnar Ramstad

gr@bakkehuset.no

Nestleder/ kasserer:

Christian Busch

busch.christian@gmail.com

Referent/ sekretær (APLF):

Øivind Wesnes

owesnes@broadpark.no

APLF Vara:

Niels Saaby Hansen

fanabond@online.no

OF:

Kjell Vikenes

vike@haukeland.no

OF Vara:

Turid J.Thune

YLF:

Espen Rostrup Ellingsen

YLF Vara:

Marius Langballe Dahlin

LVS:

Einar Svendsen

(årsmøtevalgt)
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LVS Vara:

Eva Gerdts

PSL:

Harald Miljeteig

PSL Vara:

Kathe Aase

LSA:

Rolf Martin Tande

LSA Vara:

Tord Moltumyr

Namf:

Trond Skaflestad

Namf Vara:

Mariann Andersen

Årsmøtevalgt:

Bent Folkvord

eero@helse-bergen.no
einar.svendsen@gades.uib.no
harmil@online.no
rolmar@online.no
tskafles@broadpark.no
bfolkvor@online.no

ÅRSMØTEVALGTE VARAREPRESENTANTER:
Vara:

Håvard Skeidsvold

hske@haukeland.no

Vara:

Erling Mjanger

erling.mjanger@haukeland.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
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Steinar Fosse
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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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TILLITSVALGTE HORDALAND
Ajourført sist av okt. 2005 ved Niels S. Hansen og Øivind Wesnes, APLF Hordaland

18

KOMMUNE
Avd.tillitsvalgt
Varaavd.tillits
Askøy
Austevoll

NAVN
Wesnes Øivind
Hansen Niels Saaby
Odgaard Finn
Dyngvold Finn

E-POST
owesnes@broadpark.no
fanabond@online.no
finn.odgaard@askoy.kommune.no
finn.dyngvold@lysglimt.net

TLF JOBB
55 310869
55 592500
97 168268
55 081600

Austevoll vara
Austrheim
Bergen, hoved
Bergen
Bergen
Bømlo
Bømlo vara

(Uglenes Inger C?)
Peter Kubon
Hansen, Niels Saaby
Folkvord Bent
Sandnes Åse
Aas Marit
Bondevik Gunnar T

Eidfjord
Etne

Lyngset Erling
Nieber Tobias

55 081604
56 169250
55 592500
55 117050
55 987010
992 69479
53 425610
53420844
53 673550
53 758100

Fedje
Fitjar
Fjell
Fjell vara
Fusa
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Lindås
Masfjorden
Meland

Horgen Ernst K.
(Eikeland Tore?)
Bårtvedt Ove
Adel Zakeri
Dyga Alicja
Hetland Gunnar
(Ahmed Muhamed?)
(Skjelbred Dag?)
Solheim Torbjørn
Mørch Steinar
Sleira Rolf Magnus
Nordrik, Astrid Berg

inger.uglenes@austevoll.kommune.no
peter.kubon@isf.uib.no
fanabond@online.no
bfolkvor@online.no
aas-sand@online.no
marit.aas@bomlo.kommune.no
gunnar.bondevik@isf.uib.no
Kystlegane AS 5430 Bremnes
elyngset@start.no
tonieber@frisurf.no mob 91746432
tobias.nieber@etne.kommune.no
erhorgen@online.no

Meland, vara
Modalen
Odda
Os
Osterøy
Radøy
Samnanger
Stord
Stord, vara
Sund
Sveio
Tysnes
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Voss
Øygarden

Rud Erling
Ingnes Ivar
Lien Arne
Gangstø Sveinung
Amirtalingam K.
Kvinge Ingmund
(Dyrseth Iselin?)
Winge Odd
Vie Helge
Torster Dunja
Wirkola Trond V
Waleed Alzubaidi
Kvammen Håkon
Flatabø Geir G
Gullbrå Frøydis
Tveit, Jarle
Sundal, Kim

ove.bartvedt@broadpark.no
adezake@yahoo.com
alicja.dyga@fusa.kommune.no

tsolheim@kvinnherad.kommune.no
steinar.morch@lindas.kommune.no
r-magsl@online.no
astrid.b.nordrik@meland.kommune.no
erling.rud@meland.kommune.no
ivar.ingnes@modalen.kommune.no
lien-a@online.no
sgangsto@online.no
ka@vlk.no
ingmund.kvinge@helse-bergen.no
odd.winge@leirvikmt.biz
hvie@broadpark.no Pb 53, 5401 Stord
dma-tors@online.no
t-wirk@frisurf.no
waleed.alzubaidi@tysnes.kommune.no
hkvamm@online.no
geirf@ulvik.org
frogull@frisurf.no
Uttrågt. 39, 5700 Voss (ikke e-post)
kim.sundal@oygarden.kommune.no

56 164131
53 497105
56 315900
56 315905
56 580290
56 524026
53 675380
56 559130
53 483200
56 343580
56 166300
56 174105
56 174141
56 599046
53 651700
56 570120
56 394207
56 349090
56 589100
53 412451
53 404237
56 327540
53 748400
91 346197
53 671380
56 526505
56 594410
56 513670

TLF HJEM
55 915787
97 168268
56 180271
913 14977
56 180093
55 915787
55 917172
55 990374
992 69479
907 69574
53 665676
53 755612
56 164280
55 280307
970 31005
56 580010
56 525234

53 481335
57 783285
56 170767
913 64128
977 69605
53 645408
56 307595
55 258279
56 169870
53 410998
53 411911
977 80958
53 743444
53 437080
53 661334
56 526314
56 595277
56 513330

Mangler Gunnar Bondeviks hjemkommune, samt Austevoll vara, Fitjar, Granvin, Jondal, Kvam, Samnanger,

Cipralex® "Lundbeck"
Antidepressivum

T

ATC-nr.: N06A B10

Tabletter filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneholder: Escitalopramoksalat tilsvarende escitalopram
5 mg, resp. 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Tabletter 10 mg med delestrek.
Indikasjoner: Behandling av depressive episoder. Behandling av panikklidelse med eller uten agorafobi.
Behandling av sosial fobi.
Dosering: Sikkerheten av doser på over 20 mg daglig er ikke undersøkt. Administreres som 1 enkelt dose daglig og
kan tas med eller uten mat. Depressive episoder: Normal dosering er 10 mg 1 gang daglig. Avhengig av individuell
respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Vanligvis er 2-4 ukers behandling nødvendig for å oppnå
antidepressiv respons. Etter bedring av symptomene bør behandlingen fortsette i minst 6 måneder for å vedlikeholde effekten. Panikklidelse med eller uten agorafobi: Anbefalt startdose er 5 mg daglig den første uken, før dosen
økes til 10 mg daglig. Dosen kan økes til maks. 20 mg daglig avhengig av individuell respons. Maks. effekt nås etter
ca. 3 måneder. Behandlingen varer i flere måneder. Sosial fobi: Anbefalt dose er 10 mg daglig. Symptomlindring
oppnås vanligvis først etter 2-4 ukers behandling. Avhengig av individuell respons, kan dosen deretter reduseres
til 5 mg eller økes til maks. 20 mg daglig. Sosial fobi er en sykdom med et kronisk forløp og 12 ukers behandling
anbefales for å vedlikeholde respons. Langtidsbehandling av respondere er undersøkt i 6 måneder, og har vist seg
på individuell basis å hindre tilbakefall. Effekt av behandlingen bør vurderes regelmessig. Eldre >65 år: Halvparten
av normalt anbefalt startdose og en lavere maksimal dose bør vurderes. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke da
sikkerhet og effekt ikke er undersøkt i denne gruppen. For pasienter med nedsatt leverfunksjon anbefales en startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til 10 mg.
En startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene anbefales for pasienter som er kjent som sakte
metaboliserere av CYP 2C19. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til 10 mg. Når behandlingen
avsluttes bør dosen gradvis reduseres over 1-2 uker for å unngå mulige seponeringsreaksjoner.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor escitalopram eller et eller flere av hjelpestoffene. Samtidig bruk av
ikke-selektive MAO-hemmere.
Forsiktighetsregler: En eventuell økning i angstsymptomer avtar vanligvis innen de 2 første behandlingsukene.
Lav startdose kan redusere symptomene. Escitalopram bør unngås hos pasienter med ustabil epilepsi. Preparatet
bør brukes med forsiktighet hos pasienter med mani/hypomani i anamnesen, og bør seponeres dersom en pasient
går inn i en manisk fase. Escitalopram kan påvirke glukosekontrollen hos diabetikere. Det kan være nødvendig å
justere dosen med insulin og/eller perorale antidiabetika. Pasienter bør følges nøye i begynnelsen av behandlingen
pga. økt suicidalfare initialt. Forsiktighet anbefales hos pasienter med risiko for hyponatremi, som eldre, cirrhotiske
pasienter eller pasienter som samtidig behandles med legemidler som kan gi hyponatremi. Forsiktighet anbefales
ved samtidig bruk av orale antikoagulantia og legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. atypiske
antipsykotika og fenotiaziner, de fleste trisykliske antidepressiva, acetylsalisylsyre og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), tiklopidin og dipyridamol), og hos pasienter med kjent blødningstendens. Pga.
begrenset klinisk erfaring anbefales forsiktighet ved samtidig bruk av escitalopram og ECT. Kombinasjonen av
escitalopram med MAO-A-hemmere anbefales generelt ikke pga. risikoen for serotonergt syndrom. Forsiktighet
anbefales hvis escitalopram brukes samtidig med legemidler med serotonerge effekter slik som sumatriptan eller
andre triptaner, tramadol og tryptofan. Samtidig bruk av escitalopram og urtepreparater som inneholder
johannesurt (Hypericum perforatum) kan gi økt insidens av uønskede effekter. Forsiktighet anbefales hos pasienter
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CLCR <30 ml/minutt). Escitalopram påvirker ikke intellektuelle funksjoner og
psykomotoriske evner. Pasienten bør likevel informeres om den mulige risikoen for at evnen til å kjøre bil og bruke
maskiner kan påvirkes.
Interaksjoner: Tilfeller av alvorlige reaksjoner er rapportert hos pasienter behandlet med SSRI i kombinasjon med
en ikke-selektiv monaminoksidasehemmer (MAOH), og hos pasienter som nylig har avsluttet SSRI-behandling og
påbegynt MAOH-behandling. I noen tilfeller utviklet pasienten serotonergt syndrom. Behandling med escitalopram
kan starte 14 dager etter avsluttet behandling med irreversible MAOH (selegilin) og minst 1 dag etter avsluttet
behandling med den reversible MAOH (RIMA) moklobemid. Det bør gå minst 7 dager etter avsluttet escitaloprambehandling før behandling med ikke-selektiv MAOH påbegynnes. Pga. risiko for serotonergt syndrom er
kombinasjonen med MAO-A-hemmer ikke anbefalt, og kombinasjon med selegilin (irreversibel MAOH) krever
forsiktighet. Samtidig administrering med serotonerge legemidler (f.eks. tramadol, sumatriptan og andre triptaner)
kan føre til serotonergt syndrom. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler som kan senke
krampeterskelen. Det foreligger rapporter på forsterkede effekter når SSRI har vært gitt samtidig med litium eller
tryptofan. Forsiktighet bør derfor utvises når escitalopram kombineres med disse legemidlene. Kombinasjon med
alkohol anbefales ikke. Samtidig administrering av legemidler som hemmer CYP 2C19, som f.eks. omeprazol, kan gi
økte plasmakonsentrasjoner av escitalopram. Forsiktighet bør utvises når escitalopram i øvre del av
doseringsintervallet tas samtidig med høye doser cimetidin. Escitalopram er en hemmer av CYP 2D6. Forsiktighet
anbefales når escitalopram gis samtidig med legemidler som i hovedsak metaboliseres via dette enzymet, og som
har smal terapeutisk indeks, som f.eks. flekainid, propafenon og metoprolol (ved hjertesvikt) eller enkelte CNSvirkende legemidler som i hovedsak metaboliseres via CYP 2D6, f.eks. antidepressiva som desipramin, klomipramin
og nortriptylin, eller antipsykotika som risperidon, tioridazin og haloperidol. Justering av dosen kan være nødvendig.
Samtidig administrering med CYP 2D6-substratene desipramin eller metoprolol ga en dobling av plasmanivåene
for disse to. Forsiktighet anbefales ved samtidig administrering av legemidler som metaboliseres via CYP 2C19.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Ingen humandata
foreligger for escitalopram. I reproduksjonstoksikologiske studier i rotter med escitalopram, ble det observert
embryo-føtotoksiske effekter, men ingen økt insidens av misdannelser. Bør derfor ikke brukes under graviditet uten
at det er helt nødvendig og etter nøye vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under
amming er ikke klarlagt. Det forventes at escitalopram går over i morsmelk. Kvinner som ammer bør ikke behandles
med escitalopram eller amming bør opphøre.
Bivirkninger: Bivirkninger er vanligst i første eller andre uke av behandlingen og avtar vanligvis i intensitet og
frekvens ved fortsatt behandling. Svimmelhet, hodepine og kvalme er observert hos noen pasienter etter brå
seponering av escitalopram. De fleste symptomene var milde og forbigående. For å unngå seponeringsproblemer
anbefales en gradvis nedtrapping over 1-2 uker. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme forekommer svært
hyppig. Diaré, forstoppelse. Hud: Økt svette. Luftveier: Sinusitt, gjesping. Metabolske: Redusert appetitt. Psykiske:
Nedsatt libido, anorgasme hos kvinner. Sentralnervesystemet: Søvnløshet, somnolens, svimmelhet. Urogenitale:
Ejakulasjonsforstyrrelser, impotens. Øvrige: Tretthet, feber. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast, munntørrhet, anoreksi. Hud: Utslett, ekkymoser, kløe, angioødem, svette. Lever: Avvikende leverfunksjonsprøver.
Metabolske: Hyponatremi, utilstrekkelig ADH-sekresjon. Muskel-skjelettsystemet: Leddsmerter, muskelsmerter.
Neurologiske: Kramper, tremor, koordinasjonsproblemer, serotonergt syndrom. Psykiske: Hallusinasjoner, mani,
forvirring, agitasjon, angst, depersonalisering, panikkanfall, nervøsitet. Sentralnervesystemet: Smaksforandringer,
søvnforstyrrelser. Sirkulatoriske: Postural hypotensjon. Syn: Synsforstyrrelser. Urogenitale: Urinretensjon. Galaktoré,
seksuelle bivirkninger inkl. impotens, ejakulasjonsproblemer, anorgasmi. Øvrige: Insomnia, svimmelhet, utmattelse,
tretthet, anafylaktisk reaksjon.
Overdosering/Forgiftning: Doser på 190 mg escitalopram er tatt uten at alvorlige symptomer er rapportert.
Symptomer: Symptomer på overdose med racemisk citalopram (>600 mg): Svimmelhet, tremor, agitasjon,
somnolens, bevisstløshet, kramper, takykardi, EKG-endringer med ST-T-endringer, utvidet QRS-kompleks, forlenget
QT-intervall, arytmier, respirasjonsdepresjon, oppkast, rabdomyolyse, metabolsk acidose, hypokalemi. Det antas at
overdose med escitalopram vil gi lignende symptomer. Behandling: Ingen spesifikk motgift. Etabler og oppretthold
frie luftveier, adekvat oksygenering og ventilering. Maveskylling bør utføres så raskt som mulig etter tablettinntak.
Bruk av medisinsk kull bør vurderes. Overvåkning av hjertefunksjonen og vitale funksjoner sammen med generell
symptomatisk behandling anbefales.
Pakninger og priser: Tabletter: 5 mg: Enpac: 28 stk. kr 132,10, 10 mg: 200 stk. kr 1427,20,
Endose: 49 stk. kr 375,40, Enpac: 28 stk. kr 246,70, 98 stk. kr 716,70.
T: 18b).
Sist endret: 22.04.2004
Referanser:
1. Montgomery SA et al. Escitalopram (S-Enantiomer of Citalopram): Clinical Efficacy and Onset of Action
Predicted from a Rat Model. Pharmacology & Toxicology 2001; 88: 282-286
2. Auquier P et al. Comparison of escitalopram and citalopram efficacy: A meta-analysis. International
Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2003; 7: 259-268
3. Sorbera LA et al. Escitalopram Oxalate. Drugs of the Future 2001; 26(2): 115-120

H. Lundbeck AS, postboks 361, 1326 Lysaker. Telefon: 67 52 90 70. Telefax: 67 53 77 07.
E-post: lundbeck-norge@lundbeck.com.
www.lundbeck.no
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KOMMENTAR
Halvard Wannag Sele
Formann Sogn og Fjordane

Nytt år
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Dette blir min siste kommentar i Paraplyen. Fra nyttår
går vikariatet som leder ut og Øyvind Watne tar over
etter hjemkomsten fra utlandet.
Det har vært en stille høst, takk og pris, men det kunne
fort ha blitt verre. Resultatet av arbeidsrettsaken mellom
NAVO og Akademikerene kunne blitt annerledes og
konfliktene mellom tidligere president Hans Kristian
Bakke og det nåværende sentralstyret kunne ha fått en
langt dårligere løsning.
Det skal være livlig i Den norske lægeforening, men det
er elementer i samværet vi bør holde oss for gode til.
Det krever en viss fellesforståelse.
Det viktigste av alt, er å erkjenne at alle leger tilhører
samme profesjon. Det betyr felles ansvar for hva alle
driver med og krever et overordnet breddeperspektiv
hos den enkelte av oss. Selvsagt vil dette bli et økende
og merkbart ansvar med en gang man tar på seg tillitsvalgtansvar, men det gjelder oss alle i vår tidvis trivielle hverdag. Vi har ansvar utover oss selv og vårt. Vi må
bestrebe oss på å se våre kolleger, være oppmerksomme
og inkluderende og gjøre vårt til at der vi er, der er det
gode kollegiale forhold. Slikt er ikke bare lett bestandig. Ikke desto mindre nødvendig.
Vi har gode og fungerende støttelege og lege for legeordninger som trår til, men intet er bedre enn å ha det
bra med de nærmeste kollegene
Så til organisasjonen. Legeforeningen. Der er det
mange, meget dyktige og ambisiøse kolleger som er
innom for kortere eller lengre tid. Naturlig nok kanskje,
skoleflinkheten vår tatt i betraktning. Poenget er at i
legeforeningssammenheng er du som regel med fordi
du er tillitsvalgt.
Grunnleggende da at foreningen på alle nivåer er konstruert slik at den sørger for at tillitsvalgte over hele
landet møtes på tvers av spesialiteter og yrkesforeningstilhørighet og at det er resultatene av disse møtene som
til sist avspeiles i Den norske lægeforenings politikk.
Det er i forhold til dette foreningen vår har en perma-

nent utfordring. Uten et aktivt kollegium, villige til å ta
på seg ekstraoppgaver til fellesskapets beste, bryter
organisasjonen sammen.
Jeg vil be dere alle tenke godt igjennom hvorledes dere
hadde hatt det uten legeforeningen, hvis dere neste gang
dere blir spurt, sier nei til å ta på dere oppgaver for foreningen og kollegenes beste.
Vi nærmer oss maktens sentrum. Legenes hus.
Soldronninger og ditto kongers domene.
Der huses president, sentralstyre, sekretariat, tidsskrift,
forskningsavdeling,
yrkesforeningene og Oslo legeforening. Det skal de
fleste av oss være glade for.
Det vi ikke skal være like glade for, er at det tidvis kan
foregå en viss maktkamp i korridorene, noe man nok
må være spesielt interessert i for å sette nevneverdig
pris på.
Det sagt, det er i Legenes hus vår skjebne avgjøres. Vi
gjør klokt i å sørge for at sekretariatet, tidsskriftet og
forskningsavdelingen har levelige vilkår. Det gjør vi på
to måter. Den ene er å øke kontingenten vi alle betaler
til et akseptabelt nivå. Den andre er å kreve at alle våre
sentrale tillitsvalgte til enhver tid er seg bevisst at det er
nettopp det de er; valgt i tillit.
Etter mitt syn har det opp gjennom årene vært litt for
mange brutale feider, med etterfølgende vendettaer, i
det sentrale tillitsvalgtmiljøet til at medlemmene bør
godta det. Det er nemlig vi som til sist taper, når våre
tillitsvalgte ikke klare å oppføre seg som folk.
Valgprosesser kan og skal kanskje være tøffe. Det kreves betydelig styrke og kompetanse å lede Den norske
lægeforening. Vi bør likevel klare å velge president og
sentralstyre i den trygge forvissning om at alle som sitter der, har hele legeforeningens vel for øyet. Da hjelper
det om man lar være å stikke hverandre i ryggen.
Godt nytt år!

PARAPLYEN

Juletrefest
i legenes hus
Velkommen til juletrefest søndag 8. januar!
Vi starter klokken 16.00, og avslutter ca klokken 19.00.
Juletrefestene i Legenes hus har blitt en årviss suksess,
og vi tar ingen stor risiko ved å spå at Julenissen også i år
finner veien til et feststemt lokale!
Spørsmål kan rettes til
Frode Ellingsen, tlf 55 31 11 80

Med hilsen fra styret i Hordaland legeforening

Medisinsk dokumentasjon og administrasjon

www.infodoc.no
Infodoc as, telefon Bergen 55 52 63 00, Oslo 67 59 27 60
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Med riktig medisin ved Alzheimers sykdom får noen
mulighet til å beholde kjæresten sin litt lenger.1

Ebixa® er den eneste medisinen som
er godkjent for behandling av pasienter
med moderat alvorlig til alvorlig grad
av Alzheimers sykdom.2

Ebixa®
– medisinen som dine Alzheimerpasienter stoler på at du skal huske.

PARAPLYEN
www.volvat.no

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

ALLMENNLEGER OG SPESIALISTER

23

BLAD B - Økonomi

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

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 9

1,2

