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LHL-klinikkene Bergen tilbyr  
undersøkelser og behandling innen:

· hjerterehabilitering med offentlig avtale
·  hjertemedisin
·   lungemedisin
· nevrologi
· nevrofysiologi
· allergi og barnesykdommer 
· overvekt og livsstilssykdommer
 
lhl.no/bergen

Kort ventetid
Poliklinikken har ikke refusjonsordning  
og henvisning fra lege er ikke påkrevd  
med unntak av nevrofysiologi. 

Åpningstider
Mandag til fredag: kl 08.30-15.30
Vi har også noe åpent på kveldstid.

Nesttunveien 92, 5221 Nesttun
Tlf: 55 11 41 50 E-post: bergen@lhl.no

LHL-klinikkene Krokeide har flyttet og endret navn til LHL-klinikkene Bergen. I tillegg  
til den etablerte hjerterehabiliteringen, har vi egen poliklinikk med legespesialister  
i kardiologi, lungemedisin og nevrologi, nevrofysiologi, tverrfaglig team og trenings- 
tilbud. Vi holder sentralt til på Nesttun i nye lokaler med avansert medisinsk utstyr.
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LHL-klinikkene Bergen åpner
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Vil turnusordningen 
bli truet?
Pr. i dag studerer ca. 7000 nordmenn 

medisin i Norge og utlandet. Det skulle 

bety en tilgang på drøyt 1000 norske 

leger pr. år i tiden fremover. I tillegg har 

en et ukjent antall utenlandske leger 

som vil søke seg til Norge i årene som 

kommer. 

Selv om vi de neste år får avgang av en 

forholdsvis stor legegruppe, som nå 

er i 60-årene, vil nok denne student-

mengden bety en nettoøkning av leger 

i Norge.

Flaskehalsen i dag er turnustjenesten. 

Mange har vansker med å få turnus-

tjeneste i rimelig tid, og det er klare 

tendenser til opphopning. 

Kan vi risikere at staten fjerner turnus-

tjenesten for lettere å få disse leger ut i 

arbeidsmarkedet? Behovet for leger er 

fremdeles stort, og det er vansker med 

å få utdannet nok spesialister i en rekke 

fag.

I en slik situasjon kan det være fristende 

å slippe leger rett inn i spesialiserings-

løpet, med 3 års veiledning der, for 

bedre å utnytte legeressursene som er 

tilgjengelig.

Legeforeningens argument om kvalite-

ten som ligger i turnustjenesten, kan bli 

satt til side. Det hender kvalitet blir ofret 

av hensyn til økonomi og effektivitet. 

Men la oss håpe dette er svartmaling?

God sommer. 

Gunnar Ramstad

TIDSSKRIFT FOR HORDALAND 
OG SOGN OG FJORDANE 
LEGEFORENINGER

LEDER 
Gunnar Ramstad

guramst@gmail.com



Velkommen 
til Volvat Bergen

Medisinsk ansvarlig Volvatgruppen: Sjefl ege Christi an Loennecken

Hos oss fi nner du noen av landets beste allmennleger og spesialister. 
Med topp moderne utstyr ti lbyr vi:

- Allmennlege
- Barnelege
- Bedrift shelsetjeneste
- Endokrinolog
- Fysioterapeut
- Fot- og ankelkirurgi
- Generell kirurg
- Gynekolog

- Hjertelege
- Hudlege
- Håndkirurg
- Indremedisiner
- Jordmor
- Karkirurg
- Legevakt
- Livssti l/ernæring

- Lungelege
- Mage/tarm
- Nakkekirurgi
- Nevrolog
- Ortoped
- Overvektskirurgi
- Plasti kkirurg
- Proktologi

- Psykolog
- Psykomotoriker
- Reisemedisin/vaksine
- Ryggkirurgi
- Sjømannslege
- Urolog
- Øre-nese-hals

Kontakt oss på tlf: 55 11 20 00 
eller les mer om alle våre tjenester på volvat.no
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For en kliniker bør betegnelser som
overvekt, fedme og sykelig fedme være 
følelsesmessig nøytrale og utelukkende 
speile pasientens kroppsmasseindeks og 
eventuell fedmerelatert sykdom. For 
pasienten som gjennom barndommen ble 
mobbet for fedme, vil imidlertid selv ordet 
overvekt vekke vonde minner.1

Sitatet er hentet fra et Aftenposten-innlegg av 
Magnus Strømmen, PhD-kandidat ved NTNU, 
hvor han argumenterer for hvordan norsk 
helsevesen lar ekstra kilo utvikle seg til sykdom, 
anført av en nølende legestand. Han hevder at 
mange leger har en så stor vegring mot å påpeke 
pasientens størrelse at de venter til diabetesen 
banker på døren før de våger å ta selve ordet 
”fedme” i sin munn. 

Hvordan skal man innlede en samtale om 
overvekt? Det finnes ikke et entydig svar. Ingen 
pasienter er like, og man kan vanskelig forutse 
reaksjonen som følger spørsmålet: ”Har du tenkt 
noe på vekten i det siste?” Midjemål og BMI 
kan være tomme ord for pasienter med dårlig 

selvbilde på bakgrunn av sin størrelse. Mens det 
for noen kan hjelpe å måle BMI og midjemål, kan 
det for andre være nødvendig med ”trusselord” 
som diabetes og blodpropp, eller en direkte 
beskjed: ”Du er for lite aktiv.” Endring kan ikke 
forventes, men å informere er vår plikt.

Nå skal helsepersonell kurses i trening, skriver BT 
18.04.162, og viser til forskning på fysisk aktivitet 
og livsstilsykdommer.3 Positive effekter på hjerte-, 
kar- og lungehelse er vidkjent og nøye doku-
mentert. For helsepersonell er dette gammelt 
nytt, men kanskje kan det være nyttig å lære mer 
om konkret tilpasset trening som supplement 
i behandling – og ikke minst om hvordan man 
innleder tema.

Som lege er pasientkommunikasjon viktig på 
linje med kunnskap om sykdom og helseskadelig 
livsstil. Hvis ikke en hvitkledd fagperson bak et 
skrivebord kan fortelle deg om risikoen bak tallet 
på vekten, er det få som kan. Kanskje er tiden 
kommet for å ta fedmesamtalen med din pasient?

HVILER VEKTEN 
PÅ LEGENS SKULDRE?

1 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hva-gjor-legen-nar-pasienten-veier-for-mye--Magnus-Strommen-8208644.html
2 http://www.bt.no/100Sport/sprek/Na-skal-helsepersonell-kurses-i-trening-728609_1.snd
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12070181
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16.00-17.30:  

17.30-19.30:  

19.30:

Åpent hus med servering av mat for medlemmer med følge. 

Seminar: Etterutdanning av leger. Kvalitet og økonomi.  

Foredragsholdere: 
Hans Høvik. Fastlege. Medlem av legeforeningens utvalg som 
har utredet etterutdanning for sykehusleger. 
Jon Helle. Leder av overlegeforeningen og visepresident i 
legeforeningen. 
Kjerstin Fyllingen. Adm. dir. Haraldsplass sykehus. 

Årsmøte, Hordaland Legeforening

Saksliste:  
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av ordstyrer og referenter
3) Årsmelding Hordaland legeforening
4) Regnskap Hordaland legeforening
5) Regnskap Legenes Hus (til orientering)
6) Budsjett 2017.

Vel møtt!

VELKOMMEN 
TIL ÅRSMØTE!

Kjære medlemmer.
31. mai inviterer HLF-styret til årsmøte med 
seminar i Legenes Hus, Kalfarveien 37.

PROGRAM:
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YNGRE LEGERS FORENING

Lorentz Erland Linde
Vara foretakstillitsvalgt YLF Helse-Bergen

lorentz.erland.linde@helse-bergen.no

Alternativ medisin 
mot kvalme

Uten frokost, gjerne litt ekstra morgentrøtt 
og kanskje derfor 5 minutter for sent ute til 
morgenmøtet. Alt vel og endelig på plass. 

Kaffen som ellers smaker himmelsk, oppleves så 
sur og bitter, som den faktisk er, og odøren fra en 
uvasket Moccamaster ”brenner” seg fast til nervus 
olfactorius. Callingen ringer, og muligheten til å 
fylle en sulteforet operasjonsliste melder seg. 
Fantastisk. Fantastisk, i hvert fall inntil du merker 
svimmelheten og  tunnelsynet som avløses av den 
ufrivillige pausen med klut i pannen og et saftglass 
i hånden. 

Personal- og organisasjonsdirektør ved Helse-
Bergen, Trond Søreide, sa det flott ved et internt 
møte for noen uker siden: 
- Jeg blir oppriktig glad når noen av mine kolleger 
forteller at de venter barn. 

Ja, vi blir alle oppriktig glad, når noen av våre kol-
leger venter barn. Det er en fantastisk begivenhet 
som store deler av YLFs medlemsmasse opplever, 
gjerne flere ganger. 

La oss gå tilbake til introduksjonen og dens beskri-
velse av virkeligheten, slik den ofte er. Gleden over 
den første positive graviditetstesten kan fort gå 
fra å være to blå striper som sniker seg frem på en 
plaststav, til å bli en helblå følelse som overfaller 
deg fullstendig idet du innser at et gjennomsnittlig 
vikariat er kortere enn et fullgått svangerskap, og 
at ens egen mulighet for innsats kanskje i perioder 

vil være redusert i forhold til vanlig. Selv den 
sterkeste sterke kan oppleve uventede utfordrin-
ger i forbindelse med graviditet, og i situasjoner 
som dette er det fort gjort at en velger å svelge 
en ekstra kamel, for ikke å tape ansikt - eller 
mulighet for forlengelse av et vikariat. Dessverre 
har vi, i tillitsmannsapparatet, fått tilbakemelding 
at enkelte gravide blant våre medlemmer har 
opplevd vanskeligheter i dette krysningspunktet 
mellom familiære og jobbrelaterte forhold.  

Som de fleste av dere nok har fått med dere har 
media og helseministeren i vinter hatt fokus på å 
forbedre åpenhet blant ansatte i sykehus. Dette er 
også formidlet fra ”Høie-ste hold” i regjeringen til 
våre ledere lokalt i regionene. Jeg vet at de fleste 
opplever ryddige ordnede forhold i forbindelse 
med ansettelsesforhold og graviditet. Når det er 
sagt er det også viktig å presisere at dersom du er 
i tvil om dine rettigheter blir ivaretatt i forbindelse 
med graviditet og permisjon, er du alltid velkom-
men til å snakke med oss, som tillitsvalgte for en 
uavhengig vurdering. Kjære YLF’er: meld fra, ta 
kontakt, vi er her for deg.

Kvalme kan komme som en del av graviditeten, 
men ikke all kvalme lindres av Postafen. La oss alle 
jobbe for å redusere kvalme i arbeidslivet og glede 
oss over graviditetene sammen, slik de også gjør 
det i personal- og organisasjonsavdelingen. 
 
Ha en strålende sommer! 
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”Solistperioden er over”, sa forhandlingsleder Hilde 
Britt Christiansen. ”Avtalespesialistene har bidratt til 
å sette dagsorden med at en må se seg selv som 
en del av en større helhet.”

For noen av oss virker det fremmed. Det virker 
sågar urealistisk å få det til. Man spør seg om dette 
virkelig er viktig og om det kommer pasientene 
til gode. Vil praksisens profil bli sterkt påvirket av 
sykehusets ventelister og fristbrudd?

For andre avtalespesialister derimot innebærer 
dette ikke noe nytt, fordi et samarbeid har vært 
etablert i lang tid allerede. Det er psykiatere i 
avtalepraksis som samarbeider med DPS i form av 

felles møter med praktisk og faglig innhold, gyne-
kologer som sammen med KK samarbeider om 
pasientgrupper gjennom sommerferieavviklingen. 
Videre kjenner vi til at gastromedisinere avhjelper 
avdelingene med coloskopier slik at pasienten går 
direkte til kirurgisk behandling. Flere tilsvarende 
typer samarbeid kunne nevnes. Mange har jevnlige 
faglige fellesmøter med sykehuskolleger der 
man deler på ansvar og oppgaver. Når pasienten 
henvises mellom sykehus og avtalespesialist er 
det selvsagt også et samarbeid om det enkelte 
pasientforløpet, - for øvrig et prestisjebegrep i 
likhet med begrepet samhandlingsreform. Vi håper 
vi får øye på dem etter hvert.

PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING

SAMARBEID
Rammeavtalen fra 1.januar 2016 fokuserer sterkt på samarbeid mellom avtalespesialistene 

og den øvrige spesialisthelsetjenesten. I april kom en veileder, utarbeidet i fellesskap mellom 

De regionale helseforetakene og Den norske legeforening, og også en mal for utarbeiding av 

samarbeidsavtale.
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Karin Stang Volden
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com

Men vi skal nå formalisere eksisterende samarbeid 
og etablere nytt samarbeid. For våre nye kolleger 
i avtalepraksis tror jeg dette blir positivt. For de 
av oss som har stivnet litt i solopraksiser kan det 
være utfordrende nok å diskutere samarbeid med 
sykehuset, der ledelsen man en gang kjente er 
erstattet av nye kolleger. Men samtidig kan det 
være faglig og kollegialt revitaliserende.
Fremtiden for avtalepraksis går sannsynligvis ikke 
i retning av større grad av desentraliserte spesi-
alister som arbeider alene. Mer sannsynlig er det 
at flere av oss organiserer oss i gruppepraksiser, 
enten med kolleger i samme fag eller med ulike 
fagspesialister under samme tak. Dette gir fordeler, 
faglig, organisatorisk, økonomisk og kollegialt. 
Sannsynligvis blir skrittet videre til samarbeid med 
sykehuskolleger ikke så stort. Det kan være et helt 
avgrenset felt man samarbeider om, eller at man 
også kan samarbeide om LIS kandidater, eller om 
andre større oppgaver. Likeverdighet og gode 
intensjoner må ligge i bunn.

Fra ”Veiledning for samarbeid mellom avtalespesi-
alister og helseforetak/andre institusjoner” sakser 
jeg:
”Et styrket lokalt samarbeid vil være en suksess-
faktor for videre utvikling av avtalespesialistord-
ningen. En viktig satsing i den nye rammeavtalen 
er å styrke samarbeidet mellom avtalespesialist 

og helseforetak og andre institusjoner innenfor 
RHF-ets sørge-for ansvar. 

Det er en klar forutsetning at samarbeidet skal 
være likeverdig og balansert. HF eller andre 
institusjoner kan ikke pålegge avtalespesialisten 
oppgaver eller diktere vilkår for samarbeid med 
hjemmel i rammeavtalen. En slik samarbeidsavtale 
er heller ikke en betingelse for å starte virksomhet 
som avtalespesialist. Det kan med andre ord ikke 
stilles krav om at det foreligger inngått samar-
beidsavtale før man inngår driftsavtale.

Det overordnede formålet med samarbeid mellom 
avtalespesialister og den øvrige spesialisthelse-
tjenesten er å utnytte det totale ressursgrunnlaget 
for best mulig å realisere helsepolitiske mål. 
Helseforetakene og avtalespesialistene er begge 
deler av den samme offentlige spesialisthelsetje-
nesten og skal løse oppgaver som ligger innenfor 
RHF sørge-for ansvar.”
Jeg utfordrer dere herved til å ta et 
samarbeidsinitiativ. 

Se for øvrig www.legeforeningen.no/psl  
Legekunsten nr. 4-2015
Se også e post som ble sendt 08.04.16 til alle 
avtalespesialister fra Legeforeningen/PSL, for mer 
informasjon.



10

ALLMENNLEGEFORENINGEN

Om allmennlegenes 
UTFORDRINGER

I dagens innlegg ønsker jeg å si litt om et par 
emner som jeg synes er viktige for vår arbeids-
hverdag. Først om ”Særavtalen” og dermed om 

legevakt (et tema vi aldri blir ferdig med), så litt om 
selvstendig næringsvirksomhet i allmennpraksis 
og noen av de utfordringer vi står overfor.

Først altså litt ”voksenopplæring” om 
særavtalen. 
Særavtalen regulerer mye av arbeidet vi gjør på 
legevakt, herunder kompensasjonsordninger for 
næringsdrivende og avlønning på vakt. Dermed er 
det en viktig avtale for de fleste av oss. Vi er alle 
kjent med at mange kommuner har problemer 
med bemanning på legevakt, og vaktbelastningen 
for mange leger er for stor. Særavtalen inneholder 
mange punkter om legenes arbeidstid og 
vaktbelastning mm., og det kan diskuteres om 
den beskytter legen godt nok mot urimelig stor 
arbeidsbelastning. Det er i hvert fall liten tvil 
om at vaktbelastningen er et viktig moment når 
man diskuterer rekrutteringsvanskene i mange 
norske kommuner. Jeg kan anbefale alle å lese 
særavtalen. Det er interessant lesning, og viktig når 
man skal forhandle vilkårene for vaktarbeid med 
sin kommune. 

Et viktig moment med særavtalen er at den ikke er 
bindende for våre forhandlinger. Det er mulighet 
for betydelige avvik ved lokale forhandlinger, at 
man kan forhandle seg fram til vesentlig bedre 
betingelser. Avdelingen for jus og arbeidsliv (JA) 
i legeforeningens sekretariat kan bistå ved slike 
forhandlinger.

Pr. i dag er arbeidstiden for legene betydelig 
høyere enn arbeidsmiljøloven tillater. Man vil se 
i særavtalen at legeforeningen har godtatt at 
legene er unntatt fra arbeidsmiljøloven. Uansett 
kommer det inn vernebestemmelser i forhold 
til belastninger for legen, legens behov for hvile 
og fritid, samt krav om forsvarlighet i utøvelse av 
arbeid på legevakt. Merk at det kun er tillatt med 
maksimalt ni timers vakt. Unntak fra denne regelen 
kan bare gjøres ved individuelle avtaler, altså med 
hver enkelt lege. 

Man har rett på åtte timers fri mellom to arbeids-
perioder. Dersom man ikke kan sikre tilstrekkelig 
hvile, kan man kreve drøftinger med kommunen 
slik at kravet oppfylles.

Sommeren 2015 kartla man bemanningssituasjo-
nen ved legevaktene. Overveiende sannsynlig 
vil den nye ”Akuttmedisinforskriften” gi mange 
kommuner problemer med bemanningen, spesielt 
av vaktkompetente leger.

For å lese hele særavtalen, gå inn på følgende 
internettadresse, på foreningens hjemmeside:
http://legeforeningen.no/PageFiles/55896/
SFS%202305%202016-2017.pdf

Nå litt om allmennpraksis som selvstendig 
næringsvirksomhet.
Alle vi som er selvstendig næringsdrivende leger, 
og det gjelder det store flertall av fastleger, 
kjenner godt til ulempene med næringsdrift: Høye 
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

kostnader, manglende sosial trygghet, mye arbeid 
med administrasjon av praksis. 

Men vi er også klar over fordelene med å drive 
egen praksis: Først og fremst autonomi. Vi slipper 
all byråkrati i forhold til den daglige driften. Vi 
bestemmer selv hva vi trenger av utstyr, når det må 
skiftes ut, og når vi må oppgradere. Og for en stor 
grad bestemmer vi selv hvem vi skal samarbeide 
med på kontoret. 
Nettopp fordi vi selv, uten å bli betalt for det, 
administrerer hele praksisen og tar all økonomisk 
risiko, er dette en svært billig helsetjeneste for 
kommunen. Antagelig er fastlegene noe av det 
billigste innen hele det kommunale helsevesen; 
noe som er viktig å huske på ved forhandlinger 
om lønn, praksiskompensasjon og arbeidsforhold 
generelt.

Dessverre er det noen negative utviklingstrekk 
for oss næringsdrivende. Det har over flere år blitt 
stadig reduserte ytelser fra SOP. Våre utgifter blir 
stadig høyere, ikke minst IT-utgiftene er gått til 
himmels. Lånegrensen i legeforeningens lånefond 
er for lav, og renten er også vesentlig høyere enn 
tidligere. Vi ser tendenser til en svekket inntekts-
utvikling. Vi opplever en økt offentlig styring, helt 
ned på detaljnivå. Vi pålegges også stadig flere 
oppgaver, uten at nødvendig finansiering er sikret, 
og dermed sviktende honorering for dette.

Vi har altså mange utfordringer framover, og 
jeg håper at alle engasjerer seg, slik at de 
negative trendene kan snus. Bare på den måten 

vil fastlegeordningen ha en trygg fremtid, med en 
sikker rekruttering av de beste legene.

Sorgutdanninga tek for seg vanlege og kompliserte 
sorgreaksjonar hos barn og vaksne, og skal gje er-
faringsbasert kunnskap om støtte, intervensjon og 
behandling av sorg i møte med enkeltmenneske, fa-
miliar og lokalsamfunn.

Deltidsstudium over to år med ei studie-
samling i Bergen kvart semester.

Les meir og søk plass: uib.no/evu

SORGUTDANNING

ETTER- OG VIDAREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Søknadsfrist 
1. oktober



12

Allerede i år kan arbeidet med å bygge nye 
kommuner være i gang. Innen juni skal alle 
landets kommuner ha fattet vedtak om 

hvorvidt man går inn for kommunesammenslåing, 
og i så fall med hvilke kommuner. Vet vi noe 
mer om hva ny kommunestruktur innebærer for 
samfunnsmedisinerne og våre ansvarsområder?

Vi skal kanskje ikke foregripe begivenhetene. 
Men for kommuneoverlegene vil nok ny kom-
munestruktur medføre betydelige endringer i 
organisering av tjenestene. Med unntak av Bergen 
kommune, som allerede har interne samfunnsme-
disinske miljøer, er de fleste kommuneoverlegene 
i fylket «enslige svaler». Nettverket vårt er i stor 
grad interkommunalt, gjennom videreutdannings-
gruppene eller gjennom fagmedisinske strukturer. 
Fra 2020 kan de samfunnsmedisinske nettverkene 
måtte bygges på nytt, og i større grad gjennom 
ordninger internt i de nye kommunene. I de 
mindre kommunene er det vanlig med kombina-
sjonsstillinger innen allmenn-/samfunnsmedisin, 
en etterlevning fra distriktslegetiden før 1984. 
Er kombilegene nå på vei ut? Kombilegene har 
en stor styrke i å kunne være tett på tjenestene, 
kjenne hvor skoen trykker, og å kunne vurdere 
den praktiske og kliniske relevansen av vedtak 
fattet ved skrivebordet. Samtidig har kombilegene 
et stort arbeidsspenn, og det er krevende å holde 
seg oppdatert på klinisk kunnskap og ferdigheter, 
samtidig som man skal delta i utviklingsprosesser 
og langsiktig helsefaglig planarbeid!

Til nå har prosessene i hovedsak vært politisk 
styrt. Både fagfolk og fagforeninger har i liten 
grad vært involvert. De aller fleste kommunene 
har bestemt at ingen skal miste jobben, og 

ingen skal gå ned i lønn. Men man må kunne 
regne med nye arbeidsoppgaver og kanskje nye 
arbeidssteder. Så snart vedtakene er fattet bør 
kommuneoverlegene komme på banen, og melde 
seg på i arbeidet med å bygge en ny organisasjon. 
Politikerne vil ofte søke konsulentbistand til å 
gjennomføre endringer, og mange har forvent-
ninger til «kostnadsreduksjoner», «synergier», 
«gevinstrealisering» og andre moteord. Ofte med 
tomt innhold. Det er sentralt at de som kjenner 
tjenestene, og ikke minst de som kjenner de 
marginaliserte befolkningsgruppene, må være 
aktive i å komme med forslag til organisering og 
nye løsninger. Jeg har ikke svaret på hvordan hver 
nykommune bør organiseres. Men i utgangspunk-
tet har jeg sans for å organisere helsetjenester, og 
deler av sosialtjenesten, som en enhetlig tjeneste, 
med en enhetlig ledelse. Dette i motsetning til 
den mer styringsorienterte «silo-tekningen». Å 
ha innbyggerperspektiv på tjenesten, f.eks. innen 
et spesifikt geografisk område, styrker mulig-
hetene til godt tverrfaglig samhandling mellom 
yrkesgruppene. Mange allmennleger er imidlertid 
skeptisk til tanken om mer teamarbeid, og er nok 
redd for å bli utfordret i forhold til tidsbruk og 
autonomi. Det er derfor viktig med gode proses-
ser i dette arbeidet. Her har kommuneoverlegene 
en nøkkelrolle. 

Fylkeslegen i Hordaland arrangerer, sammen med 
LSA, det årlige samfunnsmedisinske seminaret  
14.-15. juni. Følg med på fylkesmannens nettsider 
for informasjon og påmelding! 

Tord Moltumyr 
tordmolt@online.no

LEGER I SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID

Ny kommunestruktur
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Tankar frå ein kontorarbeidsplass som eg for 
tida deler med mine to arbeidsmedisinske 
ytterpunkt plassert på PC-en innerst i hjørnet. 

Saman representerar dei intellektuell dynamitt, 
som er gull verdt omsett i praksis.

Ny kontorpolicy på plass på Haukeland universi-
tetssjukehus, publisert 21.03.2016 på Innsiden. Me 
jubla stillferdig, Solan Gundersen, Ludvik og eg 
inne på kontoret i 2. etasje i Konrad Birkhaugs hus. 
Og me siterar så gjerne: 

«Kontorsituasjonen blir ofte trukket frem som en 
utfordring for avdelingene på sykehuset. Antall 
medarbeidere har økt de senere årene, og det 
forventes også vekst i årene fremover. I forbindelse 
med revidering av arealplanen ble det derfor 
besluttet å ta en grundig gjennomgang av kontor-
situasjonen i foretaket.
Vi har kartlagt og beskrevet kontordekningen i dag 
og kommet med anslag for behovet frem til 2020. 
Denne gjennomgangen tror vi har gitt et nyttig 
grunnlagsdokument i diskusjonen om hvordan vi 
skal lokalisere og dimensjonere kontorarealene 
fremover…»

Ludvik, med sekken på ryggen utanom når han 
søv, er nøgd med at ein tenkjer framover og er føre 
var. Solan lyser opp når det vert meir handlings-
retta. Her er det sett opp ni punkt. Eg vel å ta med 
dei tre første: 
 «Prosjektgruppen foreslår at følgende 
legges til grunn ved framtidig utforming av 
kontorarbeidsplasser. 
1. Alle medarbeidere skal ha gode fasiliteter til å 
utføre de oppgavene de har. 
2. Kontorfasiliteter må ses som et arbeidsverktøy 

for medarbeiderne. 
3. Alle kontorarbeidsplasser ved Haukeland 
universitetssjukehus (HUS) skal som hovedregel 
være tilrettelagt for flerbruk. I dette ligger det at 
kontorarbeidsplasser må kunne benyttes av ulike 
medarbeidere til ulike tider.» 

Eg trur at det er nyttig å tenkje på kontorarbeids-
plassen som eit arbeidsverktøy. Med eit godt og 
anvendeleg verktøy er det lettare å få arbeidet 
gjort, til rett tid og samtidig ta vare på eiga helse.

Ingen er så stor at han ikkje må tøye seg, ingen er 
så liten at han ikke må bøye seg.
- Eller omvendt.

God sommar!

Kontorarbeidsplassen som eit 

ARBEIDSVERKTØY

Ingunn Glenjen
Varatillitsvalgt, NAMF
LIS-lege ved YMA, HUS

NAMF - NORSK ARBEIDSMEDISINSK FORENING
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For leger ansatt i helseforetak 
som ønsker å gjennomføre 
PhD utdanning, kan det virke 

fristende å velge en ordning der 
dette gjennomføres som 50% stilling 
som stipendiat over 6 år ved Det 
medisinsk odontologiske fakultet 
(MOF), Universitetet i Bergen (UiB) i 
kombinasjon med 50% klinisk stilling 
i helseforetaket. 

For mange er hovedargumentet å 
unngå svær reduksjon i lønn under 
PhD-utdanningen, noe som kan 
være vanskelig for familien og for å 
ivareta de økonomiske forpliktelser 
man har. For andre kan det å fullføre 
spesialistutdanning selv om pro-
gresjonen blir redusert være viktig. 
Noen kliniske forskningsprosjekter 
med lang inklusjons- eller oppfølg-
ningstid vil også vanskelig kunne 
gjennomføres som et ordinært 
3-årig PhD-prosjekt. Veileder kan 
i slike tilfeller være interessert i et 
dobbeltløp, altså at både PhD og 
spesialistutdanning foregår parallelt.

Både UiB og Helse-Bergen er prin-
sipielt velvillig innstilt til dobbelkom-
petanseutdanning. Fra Universitetets 
side er det et uttrykt ønske om at 
PhD-utdanning gjennomføres tidlig 
i karrieren, og både forskerlinjen 
og dobbelkompetanseutdanning 
kan bidra til å oppnå lavere gjen-
nomsnittsalder på kandidatene 
ved fullført PhD. Da vil enkelt sagt 
kompetansen ha en større sam-
funnsvirkning. Helseforetaket har 
lovpålagt krav om å drive klinisk 
forskning, og trenger da kontinuerlig 
å bygge forskningskompetanse, 

blant annet i form av leger ansatt 
i helseforetaket som tar PhD, for at 
dette skal la seg gjennomføre. 
Ansettelsevilkår for PhD stipendiater 
reguleres av forskrift til Universitets 
og høyskoleloven §6-4 1. I kapittel 
1 i forskriften §1.3 framgår det at 
stipendiater kan ansettes i 50% 
stilling deler av eller hele perioden 
i særskilte tilfeller og etter søknad. 
§1-6 i samme forskrift omtaler spe-
sielt forhold relatert til organisert 
dobbelkompetanseutdanning, og 
det anføres blant annet at fordeling 
mellom stipendiat og spesialistkan-
didatstilling skal tilpasses i tråd med 
bestemmelser i de enkelte studie-
program for dobbelkompetanseut-
danning, og at det ved oppstart skal 
foreligge en arbeidsavtale for hele 
utdanningsløpet.   
 
Det finnes mange eksempler på at 
PhD-stipend i 50% stilling ved UiB 
har ført fram til PhD-grad i henhold til 
plan. Typisk er da kandidaten ferdig 
spesialist og kombinerer 50% PhD-
stipend med en 50% overlegestilling. 
Men dobbelkompetanseutdanning 
kan godt la seg gjennomføre dersom 
kandidaten er under utdanning 
innenfor samme avdelingen gjen-
nom hele perioden. 
Det finnes også eksempler på at 
dobbelkompetanseutdanning blir 
vanskelig å gjennomføre. Typisk kan 
dette oppstå hvis det ved oppstart 
ikke foreligger en arbeidsavtale 
for hele utdanningsløpet, selv om 
avdelingssjef i helseforetaket har gitt 
skriftlig bekreftelse på tilrettelegging 
av tjenesten tilpasset 50% stilling. 
Mange spesialistløp krever opptil 

12 måneders tjeneste ved annen 
avdeling, såkalt sideutdanning. Ofte 
krever avdelingen i Helse-Bergen 
der sideutdanningen skal foregå 
at denne tjenesten gjennomføres i 
100% stilling. Dette generelle kravet 
er i seg selv diskriminerende, langt 
utover dobbeltløpskandidater, og 
bør etter min mening følges opp av 
legeforeningens foretakstillitsvalgte. 
Det nasjonale regelverket1 tillater 
permisjon ved uforutsette hindringer 
av arbeidsmessig art som ikke kan 
lastes kandidaten og som ikke for-
sinker framdriften i PhD-prosjektet 
med mer enn 6 måneder (§2-3). MOF 
tolker regelverket slik at sideutdan-
ning ikke gir rett til permisjon, men 
har ikke utarbeidet egne, skriftlige 
bestemmelser relatert til forskriften, 
slik det er anledning til (§2-4). Det er 
videre uenighet mellom legeforenin-
gen og MOF om denne 6 måneders 
regelen refererer til en 100% eller 
50% PhD-stilling.

Kunnskapsdepartementet har nå 
bedt MOF og Helse-Bergen om å 
samarbeide for å komme fram til 
hensiktsmessige løsninger for at 
dobbeltkompetanseløp bedre kan 
gjennomføres i kombinert stilling 
ved MOF/Helse-Bergen. Prodekan 
for forskning, Eivind Rødahl, som 
selv har erfaring som tilrettelegger 
for gjennomførte dobbeltløp, vil lede 
dette arbeidet for MOF. Vi har stor 
forhåpning til at denne prosessen 
vil føre til at dobbelkompetanseut-
danning lettere kan gjennomføres 
ved MOF/Helse-Bergen.

1https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2006-01-31-102

Eva Gerdts 
Professor dr. med. LVS

Universitetet i Bergen
eva.gerdts@med.uib.no

Dobbelkompetanseutdanning 
– ER DET GJENNOMFØRLIG VED MOF/HELSE-BERGEN?

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER
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Lactrase er et fordøyelsesenzym 
som spalter laktose.
Lactrase kan enkelt brukes av pasienten i de 
situasjonene der man får servert mat som 
man mistenker eller vet inneholder laktose.

JAN F. ANDERSEN A/S
E-post: post@jfa.no | Web: www.jfa.no | Tlf.: +47 61 31 49 49 | Fax: +47 61 31 49 50

ENKLERE HVERDAG 
FOR PASIENTER MED 
LAKTOSEINTOLERANSE!

JFA_Lactrase_149x216,3.indd   1 15.02.15   16:59

SpeSialiSter i ortopediSk kirurgi 
i Bergen

Vi tar i mot 
pasienter med 
problemstillinger i : 

•	 Skulder
•	 Albue
•	 Håndledd
•	 Rygg
•	 Hofte
•	 Kne	
•	 Legg
•	 Ankel
•	 Fot

Utredning, behandling og oppfølging av enkle og kompliserte 
problemstillinger i muskel-, ledd- og skjelettsystem

Vi tar oVer Utredningen, bestiller de 
nødVendige radiologiske Undersøkelser. 
setter i gang behandlingen med:

•	 Bestilling	av	ortopediske	
	 hjelpemidler(såler,	skinner,	sko,	osv)
•	 Henvisning	til	vår	samarbeidspartnere
	 (fysioterapeuter,	kiropraktorer,	osv.)
•	 Injeksjoner	(kortison,	
	 Hyaluronsyre,	PRP)
•	 Kirurgisk	behandling	

pasienttilfredsshet er Vårt mål
direkte timebestilling på internett

Adresse: krambua, fjøsangerveien 215, 5073 bergen

tlf: 55 33 30 21    www.ortoklinikken.no
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at pasienten ligger ned og inhalererAktive
ring og inhalering ved -90° vinkel svarer til

DuoResp Spiromax er intuitiv for pasienter  
og helsepersonell som skal trene dem2

75 % av pasientene med astma og KOLS  
og 87 % helsepersonell oppfattet Spiromax  
som intuitiv eller meget intuitiv.2

*  Doseavleveringsstudien brukte lav, medium og høy styrke av DuoResp Spiromax. Dosekonsistensen ble beholdt gjennom hele inhalatorens levetid. Doseavleveringen ble målt ved forskjellige 
strømningshastigheter etter å ha blitt utsatt for lave  og høye temperaturer eller fuktighet i forskjellige vinkler og etter å ha mistet inhalatoren i bakken.1 

Konsistent doseavlevering  
ved inhalasjonsprofiler fra 40-90 L/min1,4

Ved vinklet aktivering og inhalering 
±90°

DuoResp Spiromax®  
gir konsistent doseavlevering under  

“real-world” omstendigheter *1

Fra første til siste dose

Ved lave og høye temperaturer  

(utprøvd ved -20° C og 45° C)

Ved lav og høy luftfuktighet  

(utprøvd ved 25 % og 79 %)

Tåler hverdagens knall og fall
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Teva Norway AS - Hagaløkkveien 13 - P.O.Box 15 - 1371 Asker - Norway - Tel: +47 66775590 - www.tevapharm.no

 DuoResp Spiromax «Teva»
C  Adrenergikum + kortikosteroid.  ATC-nr.: R03A K07
T1 INHALASJONSPULVER 160 μg/4,5 μg og 320 μg/9 μg: Hver avgitte dose inneh.: Budesonid 160 µg, resp. 320 

μg, formoterolfumaratdihydrat 4,5 µg, resp. 9 μg, laktosemonohydrat 5 mg, resp. 10 mg. Hver oppmålt dose inneh.: 
Budesonid 200 µg, resp. 400 µg, formoterolfumaratdihydrat 6 µg, resp. 12 µg. Indikasjoner: Kun til voksne ≥18 år. 
Astma: Regelmessig behandling av astma, der bruk av en kombinasjon (inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende 
β

2
-agonist) er egnet: Pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalerte kortikosteroider og inhalerte kort-

tidsvirkende β
2
-agonister gitt ved behov, eller pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert med både inhalerte 

kortikosteroider og inhalerte langtidsvirkende β
2
-agonister. Kols: Symptomatisk behandling av pasienter med alvorlig 

kols (FEV1 <50% av forventet normalverdi) og en historikk med gjentatte eksaserbasjoner, som har betydelige 
symptomer til tross for regelmessig terapi med langtidsvirkende bronkodilatatorer.Dosering: Astma hos voksne 
≥18 år: Ikke beregnet for initial behandling av astma. Doseringen er individuell og skal justeres etter sykdommens 
alvorlighetsgrad. Hvis en pasient har behov for en kombinasjon av andre doser enn de som er tilgjengelige i kombi-
nasjonsinhalatoren, skal det forskrives passende doser av β

2
-adrenoreseptoragonister og/eller kortikosteroider med 

egne inhalatorer. Når astmasymptomene er under kontroll, kan gradvis dosereduksjon overveies. Dosen skal titreres 
til lavest mulig dose slik at effektiv kontroll over symptomer opprettholdes. Når symptomkontroll er oppnådd med 
dosering 2 ganger daglig med et preparat med lavere styrke, kan titrering til en lavere effektiv dose inkludere en dose 
gitt 1 gang daglig, når det etter legens oppfatning er nødvendig med en langtidsvirkende bronkodilatator for å oppret-
tholde kontroll, heller enn behandling med et inhalert kortikosteroid alene. 1)Vedlikeholdsbehandling (begge styrk-
er): Tas som regelmessig vedlikeholdsbehandling med en separat hurtigvirkende bronkodilatator som anfallsinhala-
tor. Pasienten bør ha den hurtigvirkende bronkodilatatoren tilgjengelig for akutte situasjoner til enhver tid. Økende 
bruk av en separat, hurtigvirkende bronkodilatator antyder forverring av underliggende sykdom, og krever revurdering 
av behandlingen. 160 μg/4,5 μg: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Noen pasienter kan ha behov for opptil maks. 4 
inhalasjoner 2 ganger daglig. 320 μg/9 μg: 1 inhalasjon 2 ganger daglig. Noen pasienter kan ha behov for opptil 
maks. 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. 2) Vedlikeholds- og symptombehandling (kun 160 μg/4,5 μg): Daglig ved-
likeholdsbehandling og i tillegg ved behov ved symptomer. Pasienten skal alltid å ha inhalatoren tilgjengelig for bruk 
i akutte situasjoner. Vedlikeholds- og symptombehandling skal spe-sielt vurderes ved utilstrekkelig astmakontroll, ved 
hyppig behov for symptomlindrende inhalator, og ved tidligere astmaforverringer som krevde medisinsk intervensjon. 
160 μg/4,5 μg: Anbefalt vedlikeholdsdose er 2 inhalasjoner daglig, gitt enten som 1 inhalasjon morgen og kveld, eller 
som 2 inhalasjoner enten morgen eller kveld. For noen pasienter kan en vedlikeholdsdose på 2 inhalasjoner 2 ganger 
daglig være hensiktsmessig. Ved symptomer kan pasienten ta en tilleggsinhalasjon ved behov. Dersom symptomene 
vedvarer etter noen minutter, bør man ta nok en tilleggsinhalasjon. Det bør ikke tas >6 inhalasjoner ved ett enkelt 
doseringstilfelle. En total daglig dose på >8 inhalasjoner er normalt ikke nødvendig, men i en begrenset periode kan 
det brukes en total daglig dose på opptil 12 inhalasjoner. Pasienter som bruker >8 inhalasjoner daglig, anbefales på 
det sterkeste å oppsøke lege. De skal revurderes, og vedlikeholdsbehandlingen skal vurderes på nytt. Kols hos 
voksne ≥18 år: 160 μg/4,5 μg: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. 320 μg/9 μg: 1 inhalasjon 2 ganger daglig.  
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Budesonid og formoterol elimineres primært via 
hepatisk metabolisme, og økt eksponering kan forventes ved alvorlig levercirrhose. Barn og ungdom <18 år:  
Skal ikke brukes. Eldre ≥65 år: Ingen spesielle doseringskrav. Administrering: Til inhalasjon. For bruksanvisning, se 
SPC og pakningsvedlegg. For å minimalisere risiko for candidainfeksjoner i munn/svelg, bør munnen skylles med 
vann etter inhalasjon av vedlikeholdsdosen. Dersom trøske oppstår i munn/svelg, bør munnen skylles med vann også 
etter inhalasjoner tatt som symptombehandling. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Generelt: Gradvis dosereduksjon anbefales når behandlingen avsluttes. Bør ikke avbrytes brått. 
Dersom pasienten mener behandlingen ikke er effektiv, eller bruker flere doser enn høyeste anbefalte dose, må lege 
oppsøkes. Plutselig og tydelig forverring av astma eller kols er potensielt livstruende, og pasienten trenger øyeblikke-
lig medisinsk utredning. I slike tilfeller må man vurdere om det er behov for å øke behandlingen med kortikosteroider, 
f.eks. orale kortikosteroider, eller antibiotikabehandling dersom det har oppstått en infeksjon. Pasienten skal rådes til 
å ha akuttinhalator tilgjengelig til enhver tid, enten DuoResp Spiromax (for astmapasienter som bruker denne som 
vedlikeholds- og symptombehandling) eller en separat hurtigvirkende bronkodilatator (for astmapasienter som kun 
bruker DuoResp Spiromax som vedlikeholdsbehandling). Pasienten bør minnes på å ta sin vedlikeholdsdose som 
forskrevet, også ved symptomfrihet. Profylaktisk bruk, f.eks. før trening, er ikke studert. Akuttinhalasjoner av Duo-
Resp Spiromax skal tas som reaksjon på symptomer, men er ikke ment for regelmessig profylaktisk bruk, f.eks. før 
trening. For slik bruk skal det vurderes en separat hurtigvirkende bronkodilatator. Astmasymptomer: Astmapasienter 
bør jevnlig vurderes på nytt av lege slik at dosen forblir optimal. Dosen bør titreres til laveste dose som opprettholder 
symptomkontroll. Når astmasymptomene er kontrollert, bør det vurderes å gradvis redusere dosen. Når det er hen-
siktsmessig å titrere ned til en lavere fastdosekombinasjon enn det som er tilgjengelig for DuoResp Spiromax, må det 
skiftes til en alternativ fastdosekombinasjon med budesonid og formoterolfumarat som inneholder en lavere dose 
med inhalert kortikosteroid. Det er viktig med regelmessig kontroll av pasienten når behandlingen trappes ned. Be-
handling skal ikke initieres under en eksaserbasjon eller ved signifikant forverring eller akutt forverring av astma. 
Alvorlige astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå i løpet av behandlingen. Pasienten bør fortsette 
behandlingen, men oppsøke lege hvis astmasymptomene forblir ukontrollert eller forverres etter behandling-
soppstart. Paradoksal bronkospasme kan oppstå, med en umiddelbar økning i hvesing og kortpustethet etter admin-
istrering. Ved paradoksal bronkospasme, skal behandlingen avbrytes umiddelbart, pasienten skal vurderes, og alter-
nativ behandling skal innledes ved behov. Paradoksal bronkospasme reagerer på hurtigvirkende inhalert 
bronkodilatator og skal behandles umiddelbart. Systemiske effekter: Kan oppstå, spesielt ved høye doser som er 
forskrevet for lange perioder. Mulige systemiske effekter inkluderer Cushings syndrom, cushingoide trekk, binyresup-
presjon, veksthemming hos barn og unge, reduksjon i benmineraltetthet, katarakt og glaukom, og mer sjelden, en 
rekke psykologiske eller atferdsbetingede virkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, 
depresjon eller aggresjon (særlig hos barn). Ikke indisert til barn og ungdom, se SPC for systemiske effekter for denne 
pasientgruppen. Bentetthet: Potensielle virkninger på bentetthet skal vurderes, spesielt ved høye doser over lengre 
perioder og ved samtidige risikofaktorer for osteoporose. Langtidsstudier med inhalert budesonid hos barn med 
gjennomsnittlig dagsdose på 400 µg (fast dose) eller hos voksne med dagsdose på 800 µg (fast dose) har ikke vist 
signifikant effekt på bentetthet. Binyrefunksjon: Hvis det finnes grunn til å anta at binyrefunksjonen er redusert pga. 
tidligere systemisksteroidbehandling, skal det utvises forsiktighet ved overføring til en kombinasjonsbehandling med

budesonid/formoterolfumarat i fast dose. Fordelene med inhalasjonsbehandling med budesonid vil  normalt sett  
minimere behovet for perorale steroider, men pasienter som overføres fra perorale steroider kan forbli utsatt for 
nedsatt binyrereserve, og nedsatt binyrefunksjon, over lengre tid. Under slike omstendigheter skal hypothalamus- 
hypofyse-binyrebark-aksen (HPA) overvåkes regelmessig. Høydose kortikosteroider: Langvarig behandling  med høye  
doser, spesielt doser høyere enn anbefalt, kan føre til betydelig binyresuppresjon. Ekstra systemisk  
kortikosteroidbehandling skal derfor vurderes i perioder med fysisk stress, som alvorlige  infeksjoner eller enkelte  
kirurgiske inngrep. Hurtig reduksjon steroiddosen kan indusere akutt binyrekrise. Symptomer ved akutt binyre- 
krise kan være noe vage, men kan omfatte anoreksi, magesmerter, vekttap, tretthet, hodepine, kvalme, oppkast,  
redusert bevissthet, anfall (kramper), hypotensjon og hypoglykemi. Behandling med supplerende syste- 
miske steroider eller inhalert budesonid skal ikke avsluttes brått. Overgang fra oral behandling: Ved overgang  
fra oral behandling kan redusert steroidnivå gi allergiske symptomer eller artrittsymptomer, som rhinitt, ek-
sem og muskel- og leddsmerter. Spesifikk behandling skal initieres for disse tilstandene. Utilstrekkelig  
kortikosteroideffekt kan forventes hvis symptomer som tretthet, hodepine, kvalme og oppkast oppstår. Midler- 
tidig doseøkning av oralt kortikosteroid kan da være nødvendig. Spesielle sykdommer: Skal  administreres med  
forsiktighet ved tyreotoksikose, feokromocytom, diabetes mellitus, ubehandlet hypokalemi,  hypertrofisk obstruktiv  
kardiomyopati, idiopatisk subvalvulær aortastenose, alvorlig hypertensjon, aneurisme eller andre alvorlige kardio- 
vaskulære sykdommer, som iskemisk hjertesykdom, takyarytmier eller alvorlig hjertesvikt. Forsiktighet skal utvises  
ved QTC-forlengelse, da formoterol kan indusere QTC-forlengelse. Behov for inhalasjonskortikosteroid, samt  
dose, bør revurderes ved aktiv eller sovende lungetuberkulose, sopp og virusinfeksjon i luftveiene. Blodsukker- 
måling bør vurderes hos diabetespasienter. β

2
-agonister: Potensielt alvorlig hypokalemi kan oppstå ved bruk av høye  

doser β
2
-agonister. Behandling med β

2
-agonister kan føre til  en økning av insulinnivå i blodet, frie fettsyrer,  

glyserol og ketonlegemer. Særskilt forsiktighet anbefales ved ustabil astma med varierende bruk av bronkodila- 
tator som akuttmedisin, ved akutt alvorlig astma, da den tilknyttede risikoen kan forsterkes av hypoksi og ved  
andre tilstander med økt sannsynlighet for hypokalemi. Overvåkning av serumkaliumnivået anbefales under  
disse omstendighetene. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer  
med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorpsjon. Laktose inneholder små  
mengder melkeproteiner som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Potente CYP3A4-hemmere kan øke 
plasmanivået av budesonid betydelig, og samtidig bruk skal unngås. Hvis dette ikke er mulig, skal tidsintervallet 
mellom administrering av hemmer og budesonid være lengst mulig. Hos pasienter som bruker potente CYP3A4-hem-
mere, anbefales ikke fastdosekombinasjon av budesonid og formoterolfumaratdihydrat gitt som vedlikeholds- og 
symptombehandling. Samtidig behandling med β

2
-agonister og legemidler som kan indusere hypokalemi eller 

potensere en hypokalemisk effekt, f.eks. xantin-derivater, steroider og diuretika, kan forsterke en mulig hypo-
kalemisk effekt av β

2
-agonisten. β

2
-blokkere kan svekke eller hemme virkningen av formoterol. Preparatet skal 

derfor ikke gis sammen med β
2
-blokkere (inkl. øyedråper) med mindre det finnes tungtveiende årsaker. Samti-

dig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, fenotiaziner, antihistaminer (terfenadin), MAO-hemmere 
og trisykliske antidepressiver kan gi QTC-forlengelse og øke risikoen for ventrikulære arytmier. L-dopa, L-tyrok-
sin, oksytocin og alkohol kan redusere hjertetoleransen for β

2
-sympatomimetika. Samtidig behandling med 

MAO-hemmere, inkl. legemidler med lignende egenskaper som furazolidon og prokarbazin, kan utløse hyper-
tensive reaksjoner. Forhøyet risiko for arytmier ved samtidig anestesi med halogenerte hydrokarboner. Samtidig 
bruk av andre β

2
-adrenerge legemidler og antikolinerge legemidler kan gi en potensiell ekstra bronkodilaterende 

effekt. Hypokalemi kan øke disposisjonen for arytmier hos pasienter som behandles med digitalisglykosider. Gra-
viditet, amming og fertilitet: Graviditet: Skal kun brukes under svangerskap når fordelene oppveier potensiell 
risiko. Lavest effektive budesoniddose nødvendig for å opprettholde passende astmakontroll, skal benyttes. Am-
ming: Budesonid utskilles i morsmelk. Ved terapeutiske doser forventes ingen effekt på barn som ammes. Uk-
jent om formoterol utskilles i morsmelk. Bruk under amming skal kun vurderes hvis forventet fordel for moren 
er større enn ev. risiko for barnet. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hjertebank. Infeksiøse: 
Candidainfeksjoner i orofarynks. Luftveier: Lett irritasjon i halsen, hosting, heshet. Nevrologiske: Hodepine, skjelving. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Blåmerker. Muskel- 
skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Aggresjon, psykomotorisk hyperaktivitet, 
angst, søvnforstyrrelser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Hjertearytmi, f.eks. atrieflimmer, supra- 
ventrikulær takykardi, ekstrasystoler. Immunsystemet: Umiddelbare og forsinkede overfølsomhetsreaksjoner, f.eks.  
eksantem, urticaria, pruritus, dermatitt, angioødem og anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Bronkospasme. Stoffskifte/ 
ernæring: Hypokalemi. Svært sjeldne (<1/10 000): Endokrine: Cushings syndrom, binyresuppresjon, veksthemming,  
reduksjon i benmineraltetthet. Hjerte/kar: Angina pectoris.QTC-forlengelse, variasjoner i blodtrykk. Luftveier:  
Paradoksal bronkospasme. Nevrologiske: Forstyrrelser i smakssansen. Psykiske: Depresjon, atferdsendringer (hoved- 
sakelig hos barn). Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi. Øye: Katarakt, glaukom. Paradoksal bronkospasme kan oppstå 
i meget sjeldne tilfeller. Behandling med β

2
-agonister kan gi økt nivå av insulin, frie fettsyrer, glyserol og ketonlegemer 

i blodet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Overdosering med formoterol vil sannsynligvis gi bivirkninger som 
er typiske for β

2
-reseptoragonister: Tremor, hodepine, palpitasjoner. Isolerte tilfeller av takykardi, hyperglykemi, hypo-

kalemi, QTC-forlengelse, arytmier, kvalme og oppkast. Behandling: Støttende og symptomatisk behandling kan være 
aktuelt. Akutt budesonidoverdosering, selv i svært høye doser, forventes ikke å være et klinisk problem. Ved kronisk 
bruk i høye doser, kan systemiske effekter som hyperkortisisme og binyresuppresjon forekomme. Dersom behandlingen 
må stanses som følge av formoteroloverdose, skal behandling med passende inhalasjonskortikosteroid vurderes. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for formoterol R03A C13 side c og og glukokortikoider H02A B side c. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C. Hold munnstykkedekselet lukket etter fjerning av foliepakningen.
Pakninger og priser: 
Kode  Varenr.  Betegnelse   Doser   Pris
R03A K07_4  436859  Inhalasjonspulver, 160 µg/dose/4,5 µg/dose  120 doser*   389,30
R03A K07_4  122927  Inhalasjonspulver, 160 µg/dose/4,5 µg/dose  3 x 120 doser*   1 085,30
R03A K07_1  156637  Inhalasjonspulver, 320 µg/dose/9 µg/dose  60 doser*  389,30
R03A K07_1  506985  Inhalasjonspulver, 320 µg/dose/9 µg/dose  3 x 60 doser*   1 085,30
Sist endret: 11.02.2015  *Se R03A K07_1 side. d. i Refusjonslisten.

References: 1. Canonica G et al. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2015; 28(5): 309–19. 2. Płusa T, Bijos’ P. Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2015; 21: 21−4.  
3. Rychlik R, Kreimendahl F. Presented at the 7th IPCRG World Conference, 2014. 4. Chrystyn H et al. Int J Pharm, 2015; 491: 268–76. 5. DuoResp Spiromax® Summary of Product Characteristics.
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LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

Privathospitalet AS, Fana Medisinske Senter, Tjernveien 30, 5232 Paradis - Bergen
Telefon 55 92 22 22     mail@fanamedisinske.no     www.fanamedisinske.no

FMS har avtale med Helse Vest for utredning 
og operasjon av TUR-P, åreknuter og ØNH kirurgi 
på medisinsk indikasjon.

Våre fagområder:

• Plastikkirurgi

• Urologi

• Generell kirurgi

• Øre Nese Hals

• Varicer

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

  



Kurskomiteen til HLF har gleden av å invitere til årets høstkurs

HØSTKURS: KARDIOLOGI FOR 
ALLMENNLEGER.

 Kurs nr. 30892
 

Kurset avholdes 10.-11.11.2016 på Legenes Hus. 
Godkjent som emnekurs med 15 timer.

 
Påmelding via kurskatalogen: 

Kontor for legers videre- og etterutdanning Bergen 
(frist: 18.09.16).

 
Kursavgift: 3000 kr pluss dagpakke.

Aleris har nå to 
sykehus i Bergen!
Avtaler med Helse Vest
Marken: Rygg • Plastikkirurgi • Øye 

Nesttun (tidl. Teres Bergen): Ortopedi • Raskere tilbake

Spesialister uten ventetid i Marken
• Barnelege •Hudlege • Gynekolog • Kardiolog 

• Nevrolog • Indremedisiner • Endokrinolog 

• Revmatolog

Kontakt oss:
Marken: Marken 34, 5017 Bergen • 55 59 99 99 • aleris.no/bergen 

Nesttun: Nesttunveien 90 B, 5221 Nesttun • 55 11 80 80 • alerisnesttun.no

Ansv. leger: Ove Kristian Austgulen (Marken) og Eirik Johan Solheim (Nesttun)



Lokalt hos DEG eller i VÅRT datasenter! 
 
Som godkjente Helsenett partner i 
Hordaland, bidrar vi til sikker drift av DIN 
it-løsning i henhold til Norm for 
informasjonsikkerhet. 
 
Våre konsulenter er Microsoftsertifisert 
og har god kjennskap til journalsystem 
som System X, Infodoc, ProMed og 
WinMed. 
 
Kontakt oss i dag! 
 
 
 
 

IT-DRIFTSLØSNINGER FOR 
HELSEFORETAK 

upheads.no 

TRYGT, FLEKSIBELT OG TILGJENGELIG 

STAVANGER – OSLO – BERGEN 
51 22 70 00 

bergen@upheads.no 
 



22

Legeforeninga i Sogn og Fjordane har nyleg 
hatt ein temadag om legerekruttering med 
deltakarar frå legeforeninga, helseforetaket, 

samt kommunane i vårt fylke. Bakgrunnen for 
møtet var at både sjukehusa og kommunane i 
fylket vårt opplevar vanskar med å rekruttere 
legar. 22. april hadde vi lagt opp med førelesningar 
og debatt. Dei fleste avdelingsleiarane i helse-
foretaket, samt dei største kommunale legear-
beidsgjevarane i fylket møtte. Petter Brelin, leder 
i NFA, samt Gunnar Ramstad, leder i Hordaland 
legeforening, var observatører.

Legeforeninga presenterte først eit situasjonsbilete 
av stoda i kommunane og sjukehusavdelingane. I 
fylkets 26 kommunar er det 130 fastlegeheimlar, 
og 11 av desse står ubesatt. Fleire av dei besatte 
heimlane er ved hjelp av korttidsvikarer, og nokre 
rekruttert gjennom vikarbyrå. 60 av 119 fastlegar 
er spesialist i allmennmedisin, men vi står overfor 
eit generasjonsskifte. 38 allmennlegar er utan 
sjukehusår som er påkrevd i spesialisering. Fylket 
har 8 legevaktsdistrikt. Nokre kommunar melder 
om vanskar med å rekruttere vaktkompetente 
legar. Berre 3 kommunar melder det uproblematisk 
å rekruttere leger. 12 kommuner synes det er 
vanskelig, og 4 av disse kommunene bruker sterke 
ord for å beskrive situasjonen. Ved sykehusavde-
lingane finn vi mykje av det same. Fleire avdelingar 
opplever vanskar med å rekruttere og stabilisere 
overlegar. Det synes lett å tilsette LIS legar, men 
dei reiser ut av fylket innan dei er spesialist. 
Det er ei viktig sjukehusoppgåve å utdanne 
spesialistar, men det opplevast meiningslaust 
å fore på sentrale strok. Ein dreg fram at det 
diverre framleis er lang sakshandsamingstid for 
spesialistgodkjenning. Vi antar at dei samme som 
jobba i SAK har blitt tilsett til same jobb som før. 
Nokre avdelingar som i vårt fylke er avhengig av 
breid vaktkompetanse ser ut til å få store problem 

i framtida med ny spesialiststruktur og utdanning. 
Vidare benytter fleire sjukehusavdelingar seg av 
stipend, bindingstid og rekrutteringstillegg for å 
stabilisere legane. Dette hjelper.

Vi finn at negative faktorar i rekruttering kan 
vere vaktbelastning, og vanskelig tilrettelagt 
utdanningsløp. 

Avdelingar og kommunar som har suksess med 
rekruttering dreg fram følgande oppskrift for å 
lukkast: Ein må vere spissa og rekruttere legar med 
lokal bakgrunn. Det synes naudsynt med nitidig 
arbeid mot einskildpersonar, ved å følge opp dei 
ein ønsker å rekruttere, og vere ”på”. Det er meget 
vanskelig, men ofte viktig med ”par-tenkning”. 
Dette er vanskeleg i mindre område med begrensa 
arbeidsmarknad. Ein må rekruttere legar tidleg, 
helst i medisinstudiet. Det syner seg at dei bør 
ha praksis eller arbeidserfaring lokalt i løpet av 
studiet. Avdelingane eller kommunane som tilset 
må tørre å overbooke, då dette svarer seg på sikt. 
Det er viktig å ta godt vare på turnuslegane. Det 
synes uhyre viktig med eit forutsigbart utdannings-
løp, helst som eit pakkeforløp. Utdanninga bør i 
størst mogleg grad vere lokal. Alle må ha levelege 
vaktordningar.

Deretter var det foredrag om rekruttering i rurale 
områder av Helen Brandstorp, leiar for Nasjonalt 
senter for distriktsmedisin. Hun presenterte 
både nasjonal og internasjonal forskning på 
området. Ho peika i stor grad på viktigheten av 
desentral utdanning, samt lokal rekruttering. 
Vidare føreleste fylkeslege Per Stensland om 
rekruttering og stabilisering av legar. Som dei fleste 
andre vektla han lokal rekruttering som naudsynt. 
Kommuneoverlege i Masfjorden kommune Rolf 
Martin Tande gav oss eit innlegg om utdan-
ningsstillingar i allmennmedisin. Det ser ut til at 

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

LEGE-
REKRUTTERING



23

Ronny Cassells
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fastlegar i større grad ønsker å verefast tilsett i 
utdanninga, men ha høve til å drive privat etter at 
dei er spesialist. Dette må kommunane våre vere 
fleksible på og bevisst.

Frå fagdirektør i Helse Førde Hans Johan 
Breidablikk fekk vi innsyn i rutinar for tilsetjing av 
turnuslegar til fylket, samt dei tilsetjingskriteriar 
helseforetaket nyttar. Det var varm debatt og 
nokså breid semje om at fagdirektøren i Helse 
Førde i for stor grad legg vekt på kriterie hjå 
turnuslegane som ikkje bidreg til stabilisering 
av legar i fylket. Til dømes legg ein vekt på 
forskningskompetanse, framfor lokal tilhørighet, 
trass i at foretaket ikkje har forskningsmidlar, 
og kandidatar openbart vil flytte frå fylket etter 
turnustida. Vi bad om, og håpar på endra kurs.

Vi er einig i at legar i Sogn og Fjordane har høve 
til god og breid arbeidserfaring, og særleg legar 
i utdanning kjem tettare på pasientane, og kan i 
større grad finne seg mentorar her einingane er 
mindre. I mindre kommunar og sjukehusavdelingar 
er det lettare å få seg utvida og breidare arbeids-
ansvar og hermed lettare å få utvikle seg. Ved at 
kommune- og sjukehusleiarar i Sogn og Fjordane 
vert meir bevisst og proaktiv i rekruttering og 
stabilisering av legar, trur vi at det å praktisere som 
lege i vårt fylke framleis kan vere like gjevande og 
meiningsfylt.

Vi er uansett uroa over at Helse Vest ikkje gjer meir 
ut av sitt sørge-for ansvar det vere seg stabilisering 
av legar i Sogn og Fjordane. 

HOLD	AV	DATOEN!	
	
Velkommen	til	Diabetesforum	Hordaland	2016	
	
Diabetesforbundet	har	gleden	av	å	invitere	leger	og	annet	helsepersonell	til	Diabetesforum.	
Dette	er	et	tverrfaglig	kurs	med	målsetting	om	å	gi	en	uavhengig	og	bred	faglig	oppdatering	
innen	diabetes.	Årets	møte	går	over	to	dager,	den	21.	og	22.	oktober,	og	finner	sted	på	Scandic	
Bergen	City.	Vi	byr	på	et	spennende	og	variert	program	med	dyktige	foredragsholdere	fra	nær	og	
fjern.	Skriftlig	invitasjon	blir	sendt	ut	til	alle	legekontor	og	større	helseinstitusjoner	i	Hordaland,	
men	kurset	er	åpent	for	deltagere	fra	hele	landet.	
	
Som	tidligere	år	blir	kurset	godkjent	som	klinisk	emnekurs	for	allmennmedisin	og	som	tellende	
valgfritt	kurs	til	spesialiteten	indremedisin	(15	timer).			
		
For	oppdatert	informasjon:	følg	med	på	diabetes.no/diabetesforum	eller	Kurskatalogen!	
	
På	vegne	av	styret	i	Diabetesforum	Hordaland	
	
Eirik	Søfteland	
	
	

 



	

  

 

Informasjonsbrev	om	forsøket:	ny	medisinsk	vurdering	i	Hordaland		
«NMV-prosjektet»	

Dette	 er	 andre	 informasjonsbrev	 til	 deg	 som	 er	 fastlege	 i	 Hordaland.	 Første	 informasjonsbrev	 ble	

sendt	ut	10/8-2015.		

	

Du	 får	 denne	 informasjonen	 fordi	 du	 er	 en	 viktig	 aktør	 i	 sykmeldingsarbeidet	 og	 fordi	 du	 og	 dine	

pasienter	 er	 berørt	 av	 forsøket.	 Vi	 regner	 med	 at	 du	 som	 fastlege	 har	 gjort	 deg	 erfaringer	 med	

forsøket	i	forbindelse	med	at	noen	av	dine	pasienter	har	blitt	henvist	til	ny	medisinsk	vurdering.	Du	

har	i	den	anledning	blitt	spurt	om	å	sende	et	resyme	til	NAV.		

	

Det	 mangler	 dessverre	 ofte	 resyme	 fra	 dere	 fastleger.	 Resymeet	 er	 viktig	 for	 at	 fastlegen	 som	

gjennomfører	NMV	konsultasjonen	skal	ha	kjennskap	til	pasientens	sykehistorie	og	oppfølging/tiltak	

som	er	gjennomført.	Resymeet	honoreres	med	takst	L41	tilsvarende	L40.	

	

NMV-prosjektet	startet	opp	i	fullskala	5/10-2015.	Så	langt	har	4018	personer	som	har	vært	sykmeldt	

sammenhengende	i	6	mnd.	blitt	trukket	ut	som	kandidater	til	NMV	i	NAV	sine	registre.	Av	disse	er	

880	 blitt	 unntatt	 basert	 på	 fastsatte	 eksklusjonskriterier.	 3138	 personer	 er	 blitt	 randomisert	 til	

forsøket.	 520	 pasienter	 har	 ikke	 fått	 time	 på	 grunn	 av	 for	 liten	 kapasitet	 hos	 legene	 som	

gjennomfører	NMV	konsultasjonene.	 	198	har	selv	avlyst	 timen	og	203	har	 ikke	møtt	uten	å	oppgi	

grunn.	Så	langt	er	det	gjennomført	455	NMV-konsultasjoner.	

	

Vi	har	fått	tilbakemeldinger	på	at	formatet	på	NMV-rapporten	ikke	er	optimalt.	Vi	beklager	dette	og	

de	ulempene	det	måtte	medføre	for	deg.	Det	jobbes	med	å	forbedre	formatet.	

	

Vi	søker	også	flere	fastleger	i	deltidsstilling	ut	prosjektperioden	1.	november	2016.		

Hvis	du	er	interessert	i	å	bruke	din	erfaring	som	allmennlege	inn	i	dette	prosjektet	ber	vi	deg	ta	

kontakt	med	NAV	Hordaland	ved	Anne	Berit	Fristad.	anne.berit.fristad@nav.no	mobil:	91	36	54	50	

	

For	andre	henvendelser	om	prosjektet	www.nav.no/nyvurdering	eller	www.uni.no/nb/uni-helse/	
Eller	kontakt	prosjektkoordinator	ved	Uni	Research:	
Irene	Øyeflaten,	mobil:	41	54	83	83		
Elisabeth	Husabø,	mobil:	45	20	24	82	
	

	



Sted: Betanien sykehus, Vestlundveien 23 D, Fyllingsdalen ,Bergen
(det aller øverste bygget)

Kursavgift: kr 1000,-
Maks kursdeltagere: 50

Kurset blir søkt godkjent som emnekurs i psykiatri med 15 timer.

Emnekurs i psykiatri for allmennleger 
19.-20. september 2016 

Parkering ved VID Betanien (tidligere Høgskolen Betanien), Vestlundveien 19, nedenfor Betanien sykehus.

Påmelding sendes på e-post til lise.holm@betanien.no innen 19. juni. Påmelding sendes alternativt pr. post til 
Kontorleder Lise Holm, Betanien BUP, Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen.

Program 19. september:

Kl. 08.30-08.45: Velkommen ved praksiskonsulentene
Kl. 08.45-09.30:   Depresjon hos barn v/psykolog-

spesialist Benedicte von Mehren
Kl. 09.30-10.15:   Selvskading. Spiseforstyrrelse v/

psykologspesialist Anne Kløve, 
overlege Unni Blom og fastlege Marit 
T. Rekve

Kl. 10.15-10.30:  Pause med kaffe/te og frukt 
Kl. 10.30-11.15:   Umotivert ungdom v/ poliklinikkleder 

ved BUP Mette Garmannslund
Kl. 11.15-12.00:   Medikamentell behandling av barn. 

Oppfølging hos fastlege v/ overlege 
Øystein Grov

Kl. 12.00-13.00:  Lunsj 
Kl. 13.00-13.45:   Psykosomatikk, hodepine, kvalme  

v/ psykologspesialist Hilde M. Osen og 
overlege Maire Welner

Kl. 13.45-14.30:   Psykosomatikk fortsetter, 
magesmerter, encomprese

Kl. 14.30-14.45:  Pause med kaffe/te og frukt
Kl. 14.45-15.30:   Når barn ikke har det godt nok  

v/ poliklinikkleder ved BUP Mette 
Garmannslund

Kl. 15.30-16.15:   Når mor kommer og ber om 
henvisning til BUP. Hva gjør fastlegen. 
Diskusjon. v/ pko og inntaksansvarlig 
ved BUP 

Program 20. september 

Kl. 08.30-09.15:  Personlighetsforstyrrelser v/psykolog-
spesialist Stine Laberg

Kl. 09.15-10.00:  Personlighetsforstyrrelser fortsetter 
v/ avdelingsleder allmennpsykiatrisk 
sengepost Bjørn Østervold

Kl. 10.00-10.15: Pause med kaffe/te og frukt
Kl. 10.15-11.00:  ADHD utredning voksne. Førerkort  

v/overlege Berit Skretting Solberg
Kl. 11.00-11.45:  Alderspsykiatri v/overlege i geriatri Paal 

Naalsund
Kl. 11.45-12.45: Lunsj
Kl. 12.45-13.30:  Multikulturell psykiatri v/ overlege 

Simin Sabri  
Kl. 13.30-13.35:  Benstrekk
Kl. 13.35-14.20:  Akuttpsykiatrisk team v/psykolog-

spesialist Else Drønen
Kl. 14.20-15.05:  Diskusjon og samarbeid v/ pko og 

inntaksansvarlig VOP

Praksiskonsulentene Kathe Helland Holmås og Marit T. Rekve ønsker dere alle velkommen!
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STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Tlf. kontor: 56 15 74 00
Tlf. privat: 93 49 95 53 
nilsen.stein@gmail.com 

Nina Helene Ingebrigtsen

Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04
nhi@legenina.no

Frøydis S. Nilsen

Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34
fsnilsen@bgnett.no 

Johan Fredrik Krohn

Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22
jfkrohn@online.no 

Synnøve Lian Johnsen

Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00
synnove.johnsen@helse-bergen.
no

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE

For styreoversikt og 
Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/
hordaland

For styreoversikt se: 

legeforeningen.no/
sognogfjordane

HORDALAND LEGEFORENING

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Øystein Melbø Christiansen

Psykiatrisk Klinikk, 6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    
Fax: 57 83 94 95    
Mobil: 90 20 46 00

Geir Kittang

Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00  
Tlf. privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs

Psykiatrisk klinikk,
Tlf. kontor: 57 83 94 70
Tlf. privat: 57 82 37 11

Einar Melvær Sandven

Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf. kontor: 57 86 30 20
Tlf. privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen

Kommunelegekontoret, 
5966 Eivindvik
Tlf. kontor. 57 78 10 90
Tlf. privat: 57 78 42 80
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Calcigran Forte «Takeda»
Kalsiumpreparat med D-vitamin.                                  ATC-nr.: A12A X-
TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol 
(vitamin D3) 10 μg, tilsv. 400 IE, sorbitol, sakkarose, aspartam, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak. 
TYGGETABLETTER 1000 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsi um 1000 mg, 
kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg, tilsv. 800 IE, sakkarose, xylitol, sukralose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. 
Sitronsmak Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbe-
handling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel. Dosering: 500 mg/400 IE: Voksne og 
eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. 1000 mg/800 IE: Voks ne og eldre: 1 tyggetablett 1 gang daglig. Spesielle 
pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Prepa ratet bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: 
Preparatet skal ikke brukes til barn. Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Kan tygges. Kan suges. 
Kontraindikasjoner: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), sykdommer eller tilstander 
som resulterer i hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri, nyresten, D-hypervitaminose, kalsi um, vitamin D eller noen av 
hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges opp og nyrefunk-
sjon bør overvåkes med målinger av serumkreatinin. Overvåkning er særlig viktig hos eldre pasi enter som samtidig 
behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi 
eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller be handlingen opphøre. Tabletter inneholdende kalsium 
og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi og tegn på nedsatt nyrefunksjon, og 
kalsium- og fosfatnivåer bør kon trolleres. Risiko for forkalkning av bløtvev må vurderes. Ved samtidig behandling 
med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) som inneholder kalsium, er 
det ri siko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pa sientene 
skal derfor serumkalsiumnivået følges og nyrefunksjonen overvåkes. Preparatet skal bru kes med forsiktighet hos 
pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må 
kontrolleres jevnlig med hensyn på kalsiuminnholdet i se rum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immobiliserte 
pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Tyggetabletter 500 mg/400 IE inneholder aspartam 
(en fenylalaninkilde), som kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet inneholder sorbitol (kun 
500 mg/400 IE), isomalt og sakkarose. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, 
glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko 
for hyperkalsemi, bør derfor se rumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat 
kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner, og kombinasjonen anbefales vanligvis ikke. 
Ved samtidig bruk skal tetrasykliner administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av 
kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digitalis. Dersom bisfos fonater administreres samtidig, 
bør disse preparatene tas minst 1 time før inntak av Calcigran Forte pga. risiko for redusert gastrointestinal 
absorpsjon. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig inntak av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av 
levotyroksin. Kalsium og levotyroksin skal tas med minst 4 timers mellomrom. 

Absorpsjon av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det tas samtidig med kalsium, og kombinasjonen anbefales 
vanligvis ikke. Ved samtidig bruk bør kinolo nantibiotika tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. 
Kalsiumsalter kan redusere absorp sjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor 
tas minst 2 timer før eller etter inntak av kalsium. Samtidig bruk med orlistat kan svekke absorpsjonen av vitamin D3. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kal siummangel. Det 
daglige inntak av kalsium og vitamin D ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D. 
Amming: Preparatet kan brukes ved amming. Kalsium og vita min D utskilles i morsmelk. Dette må det tas hensyn 
til dersom det gis tillegg av vitamin D til bar net. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/
ernæring: Hyperkalsemi og hyper kalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, 
dyspepsi, flatulens, kval me, magesmerter og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kløe, utslett og 
urticaria. Im munssystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem. Stoffskifte/ernæ ring: 
Melk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende nedsatt appetitt, kvalme eller 
oppkast, uvanlig tretthet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon).
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Melk-alkali-syndrom 
kan forekomme ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser. Symp tomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, 
tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvek kelse, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, 
smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til 
koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning av bløtvev. Melk-
alkali-syn drom. Behandling: Behandlingen med kalsium og vitamin D må opphøre. Behandling med tiazid diuretika 
og hjerteglykosider må også opphøre. Ventrikkeltømming hos pasienter med nedsatt be vissthet. Rehydrering og, 
avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og 
kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt 
venetrykk) overvåkes. Se Giftinfor masjonens anbefalinger for kalsium A12A side c og vitamin D og analoger A11C 
C side c. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for nydannelse av ben og 
vil antagelig undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere benned brytning. Vitamin D er 
viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes 
raskt i tynntarmen. Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig til albumin, ca. 10% er 
bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: 
Kolekalsiferol om dannes i leveren ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Videre skjer omdanning i nyre ne 
til den aktive formen 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for å øke 
kalsiumabsorpsjonen. Vitamin D, som ikke metaboliseres, lagres i muskel- og fettvev. Utskillelse: Kalsium utskilles 
via feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glo merulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. 
Vitamin D utskilles i feces og urin. Pakninger og priser: 500 mg/400 IE: 100 stk. (boks) 516880. Pris:145,10.  
1000 mg/800 IE: 60 stk. (boks) 153730. Pris: 229,10.  Sist endret: 23.02.2016 
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Kombinert tilskudd av kalsium og 
vitamin D reduserer risikoen for 
brudd hos eldre kvinner. 1,2
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Calcigran Forte «Takeda»
Kalsiumpreparat med D-vitamin.                                  ATC-nr.: A12A X-
TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol 
(vitamin D3) 10 μg, tilsv. 400 IE, sorbitol, sakkarose, aspartam, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak. 
TYGGETABLETTER 1000 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsi um 1000 mg, 
kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg, tilsv. 800 IE, sakkarose, xylitol, sukralose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. 
Sitronsmak Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbe-
handling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel. Dosering: 500 mg/400 IE: Voksne og 
eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. 1000 mg/800 IE: Voks ne og eldre: 1 tyggetablett 1 gang daglig. Spesielle 
pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Prepa ratet bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: 
Preparatet skal ikke brukes til barn. Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Kan tygges. Kan suges. 
Kontraindikasjoner: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), sykdommer eller tilstander 
som resulterer i hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri, nyresten, D-hypervitaminose, kalsi um, vitamin D eller noen av 
hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges opp og nyrefunk-
sjon bør overvåkes med målinger av serumkreatinin. Overvåkning er særlig viktig hos eldre pasi enter som samtidig 
behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi 
eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller be handlingen opphøre. Tabletter inneholdende kalsium 
og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi og tegn på nedsatt nyrefunksjon, og 
kalsium- og fosfatnivåer bør kon trolleres. Risiko for forkalkning av bløtvev må vurderes. Ved samtidig behandling 
med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) som inneholder kalsium, er 
det ri siko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pa sientene 
skal derfor serumkalsiumnivået følges og nyrefunksjonen overvåkes. Preparatet skal bru kes med forsiktighet hos 
pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må 
kontrolleres jevnlig med hensyn på kalsiuminnholdet i se rum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immobiliserte 
pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Tyggetabletter 500 mg/400 IE inneholder aspartam 
(en fenylalaninkilde), som kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet inneholder sorbitol (kun 
500 mg/400 IE), isomalt og sakkarose. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, 
glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko 
for hyperkalsemi, bør derfor se rumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat 
kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner, og kombinasjonen anbefales vanligvis ikke. 
Ved samtidig bruk skal tetrasykliner administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av 
kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digitalis. Dersom bisfos fonater administreres samtidig, 
bør disse preparatene tas minst 1 time før inntak av Calcigran Forte pga. risiko for redusert gastrointestinal 
absorpsjon. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig inntak av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av 
levotyroksin. Kalsium og levotyroksin skal tas med minst 4 timers mellomrom. 

Absorpsjon av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det tas samtidig med kalsium, og kombinasjonen anbefales 
vanligvis ikke. Ved samtidig bruk bør kinolo nantibiotika tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. 
Kalsiumsalter kan redusere absorp sjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor 
tas minst 2 timer før eller etter inntak av kalsium. Samtidig bruk med orlistat kan svekke absorpsjonen av vitamin D3. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kal siummangel. Det 
daglige inntak av kalsium og vitamin D ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D. 
Amming: Preparatet kan brukes ved amming. Kalsium og vita min D utskilles i morsmelk. Dette må det tas hensyn 
til dersom det gis tillegg av vitamin D til bar net. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/
ernæring: Hyperkalsemi og hyper kalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, 
dyspepsi, flatulens, kval me, magesmerter og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kløe, utslett og 
urticaria. Im munssystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem. Stoffskifte/ernæ ring: 
Melk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende nedsatt appetitt, kvalme eller 
oppkast, uvanlig tretthet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon).
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Melk-alkali-syndrom 
kan forekomme ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser. Symp tomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, 
tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvek kelse, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, 
smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til 
koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning av bløtvev. Melk-
alkali-syn drom. Behandling: Behandlingen med kalsium og vitamin D må opphøre. Behandling med tiazid diuretika 
og hjerteglykosider må også opphøre. Ventrikkeltømming hos pasienter med nedsatt be vissthet. Rehydrering og, 
avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og 
kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt 
venetrykk) overvåkes. Se Giftinfor masjonens anbefalinger for kalsium A12A side c og vitamin D og analoger A11C 
C side c. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for nydannelse av ben og 
vil antagelig undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere benned brytning. Vitamin D er 
viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes 
raskt i tynntarmen. Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig til albumin, ca. 10% er 
bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: 
Kolekalsiferol om dannes i leveren ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Videre skjer omdanning i nyre ne 
til den aktive formen 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for å øke 
kalsiumabsorpsjonen. Vitamin D, som ikke metaboliseres, lagres i muskel- og fettvev. Utskillelse: Kalsium utskilles 
via feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glo merulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. 
Vitamin D utskilles i feces og urin. Pakninger og priser: 500 mg/400 IE: 100 stk. (boks) 516880. Pris:145,10.  
1000 mg/800 IE: 60 stk. (boks) 153730. Pris: 229,10.  Sist endret: 23.02.2016 
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Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!

salg@systemx.no www.systemx.no
48 22 57 80 

• Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister
• Avansert venteliste/ innkallingsliste
• Publikumstjenester (SMS, time- og reseptbestilling m.m. online og via APP)
• Enkel NPR registrering og elektronisk innsending
• Integrasjon mot Folkeregisteret

Vi garanterer deg rask og effektiv support!
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Returadresse
Cox kommunikasjonsbyrå
Kong Christian Frederiks 
plass 3, 5006 Bergen
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