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PARAPLYEN

LEDER

Gunnar Ramstad

Vi er på nett?
Hordaland legeforening har hatt Paraplyen i 15-16 år, og
den har vært til god hjelp for medlemmene.
Medlemmene finner en del viktige opplysninger i
Paraplyen, og dette har vært flittig benyttet. Samarbeidet
med foreningen i nordfylket har og vært givende.
Det har vært tilløp til debatt og meningsutveksling i vårt
blad, men ikke på langt nær så mye som man skulle
ønske. Tillitsvalgte har heller ikke benyttet bladet i den
grad som kunne være ønskelig.
Noe av årsaken ligger selvfølgelig i lang avstand
mellom utgivelser, og noe vanskelig forutsigbarhet for
utgivelse av hvert nummer.
Nåværende styre vil nå forsøke å fylle Paraplyen med
innhold fra foreningens medlemsgrupper. Dette vil forhåpentligvis være i gang fra første nummer i 2006.
Imidlertid er HLF sine nye hjemmesider den viktigste
endring når det gjelder mulighet for kontakt med medlemmene i tiden som kommer. Styrets medlem, Espen
Rostrup Ellingsen har utarbeidet siden, og fått den på
plass. Dette vil være et forum for leger i Hordaland, og
ligger under Dnlf sin hjemmeside. Alle medlemmer
burde daglig besøke Dnlf sin hjemmeside, og samtidig ta
en titt innom HLF sin hjemmeside.
En aktiv hjemmeside betinger at medlemmene bruker
den aktivt. Siden legges opp til å være nokså allsidig.
Her kan man finne adresser og navn på tillitsvalgte, styrereferater, helsetjenester for leger, alle nummer av
Paraplyen.
Det vil videre være linker til alle aktuelle avtaler, og
lovverk som berører kollegiet.
Ansvarlig redaktør:
Ola Jøsendal
Bergensklinikkene, Nye sandviksvei 84
5035 Bergen Sandviken
E-post: ola.josendal@helse-bergen.no
Redaksjonskomite:
Sigrun Solberg
Tlf.: 55 31 25 65, Mob.: 934 34 818
E-post: sigrsolb@online.no
Utkommer ved månedslutt:
februar, april, juni, aug., okt., des.
Deadline for manuskripter medio
aktuell måned.

•

sigrsolb@online.no

Kurs og medlemsmøter vil lett kunne annonseres på
hjemmesiden, noe som allerede er tatt i bruk..
En etterlengtet mulighet for å søke etter vikarer i privat praksis etableres, samt mulighet for leger å melde seg
ledige til vikariater. Det er over 450 privatpraktiserende
leger i dette fylket, og behovet for vikarer er ikke fallende.
Vi kan nok ennå ikke, i alle detaljer, forutse hvordan
hjemmesiden skal brukes, og det er viktig at alle interesserte tar kontakt med vår nettansvarlige kollega når det
gjelder innholdet.
Utover vinteren vil det være en rekke arbeidsoppgaver
for HLF. Legeforeningen holder på med sin revisjon av
foreningens lover, og styret har dette på sin arbeidsplan.
Medlemmenes vansker med Helsenettet blir og tatt grundig opp i styres februarmøte. Det er på nytt etablert et
samarbeidsforum med Fylkestrygdekontoret. Hensikten
er her å forebygge konflikter og uenigheter i vår kontaktflate med trygden.
I 2006 skal det og i flere sektorer føres hovedtarifforhandlinger, og tillitsvalgte må forberede seg på denne
prosessen. Kontakt med medlemmene er svært viktig for
utarbeidelse av kravene før disse forhandlinger.
Alle vil og ha lagt merke til våre sykehustillitsvalgtes
utmerkede arbeid i forbindelse med budsjettvanskene i
Helse Vest. Påpekning av underfinansieringen av vestnorske sykehus, og oppfølging av dette, vil utvilsomt
kreve videre arbeid av våre tillitsvalgte utover tiden for
budsjettbehandling.
Alt i alt har vi nok å ta fatt i på nyåret, og jeg håper
medlemmene vil la høre fra seg, både i direkte kontakt
med styrets medlemmer, og på våre hjemmesider.
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REDAKTØR
Relasjonen mellom ambulansedriften og
leger på legevakt
Seksjon for akuttmedisin ved Haukeland
Universitetssykehus (HUS) har ansvaret for ambulansetjenesten i det geografiske området som hegner til
Helse Bergen.
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I Nordhordland har man i flere år hatt et meget godt
samarbeide med ambulansetjenesten, med mange og
daglige kontaktpunkt, og med felles øvelser og aktiviteter i tilknytning til den interkommunale legevakten. Samarbeidet er basert på felles innsikt og forståelse av de faglige utfordringene, og felles aktiviteter
som for eksempel øvelser. Samarbeidet har blant
annet inkludert at Nordhordland legevakt (NLV) har
hatt tilgang til elektronisk kartsystem, med markering av hvor ambulansene oppholder seg.
For få dager siden kom det brev fra akuttmedisinsk
seksjon, om at det skulle etableres en felles og enhetlig rekvieringsordning fra HUS. Dette innebærer at
temmelig mange av telefonene til legevakten ikke
lenger skal dit, men til Haukeland og AMK systemet.
Det innebærer også at leger og sykepleiere på vakt i
Nordhordland må se på pasienter, etter avtaler med
AMK Haukeland.
Det bør være stor forståelse for at man fra spesialisthelsetjenesten sin side forsøker å utnytte best mulig
for sine eiere. Imidlertid er det mye som tyder på at

Ola Jøsendal

•

ola.joesendal@psych.uib.no

dette nye grepet er et svært mangelfullt utredet tiltak,
med høyst tvilsomme resultater under oppseiling.
Dette kan forklares:
– Under legevakt har de lokale leger og sykepleier
regelmessig kontakt både med pasienter og pårørende. Temmelig mange av disse er godt kjent, og
blir holdt 'på vent' gjennom hyppige telefonkonsultasjoner.
– Dersom slike lokale og lav-kostnads og lav-intensitetstiltak nå skal legges til AMK, vil terskelen for
å legge inn pasienter høyst sannsynlig bli så lav at
den nærmest er usynlig. Bakgrunnen for en slik
logikk er at personell som betjener sambandet så
sjeldent og uregelmessig som i AMK, neppe kan
forventes å ta ansvaret for å holde pasienter 'på
vent'. Pasientene vil altså langt oftere bli innlagt.
– En lavere terskel for innleggelse vil høyst sannsynlig medføre at flere pasienter blir værende på korridorer og i vaskerom, og at liggetiden i sykehusene vil gå videre nedover.
– Påstandene over bør etterprøves, slik at vi har en
fasit om to til tre år.

Med vennlig hilsen fra Ola Jøsendal
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Kjære medlem

Vår viktigste oppgave som organisasjon er å ivareta
dine interesser som fagperson, arbeidstager eller selvstendig næringsdrivende. For å gjøre dette har vi en
rekke tilbud som spenner fra vårt eget lokale fagtidsskrift til juridisk bistand.
Som medlem i Legeforeningen oppnår du samtidig
fordeler knyttet til avtaler Legeforeningen har inngått
også på andre områder. Viktigst er kanskje vår bankog forsikringsavtale med DnB NOR- konsernet. Helt
siden 1953 har Den norske lægeforening samarbeidet
med Vital Forsikring (tidligere NKP). I dag har legeforeningen sammen med de fleste andre foreningene i
Akademikerne videreført en fordelaktig avtale med
DnB NOR- konsernet. Rundt halvparten av medlemmene i Legeforeningen har sine skadeforsikringer i
Vital og nærmere 8.500 medlemmer har benyttet seg
av lånetilbudene i DnB NOR.

kroner i året ved å velge foreningsgruppeliv gjennom
foreningen sin. Dagbladet slo fast at "138.000 medlemmer i Akademikerne ikke bør tvile: Deres gruppelivsforsikring via Vital er sannsynligvis blant landets
aller beste." I disse dager legges siste hånd på et tilbud til akademikerforeningene om en felles innkjøpsavtale for obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
gjennom Vital.
En viktig oppgave for foreningen er å synliggjøre tilbudene DnB NOR har. Oppdaterte priser, informasjon
og nyheter når det gjelder bank- og forsikringstilbudene finner du på legeforeningens hjemmeside, eller
ved å gå inn på www.medlemsradgiveren.no. Ringer
du 04700 vil du møte rådgivere som kan hjelpe deg
med de beste tilbudene enten det gjelder lån og sparing, skadeforsikring eller livsforsikring.
Gunnar Ramstad

En artikkel i Dagbladet viste at det er mulig å spare
tusenvis av kroner ved å benytte kollektive avtaler når
det gjelder livsforsikring. En akademiker som sto
frem i Dagbladet kunne fortelle at han sparte 3.500

FORSIDEFOTO
Bildet med fortet er ett av svært mange markante
sår i omgivelsene på Gibraltar, etter de voldsomme krigshandlingene som foregikk under
andre verdenskrig. Det mest pussige med å være i
Gibraltar, er at man kan se direkte over til Afrika
uten hjelpemidler. Avstanden er ikke større enn
den en middels norsk ferje kan levere på en times
tid

Tekst og foto: Ola Jøsendal
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Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring
www.volvat.no

Problemer
med prostata?
Vår urologiske avdeling tilbyr utredning og
behandling av de fleste lidelser i urinveier og
underliv.

•
•
•
•
•
•
•

Inkontinens
•
Stomi / sår
•
Ernæring
•
Brystproteser
•
Diabetes
•
Kompresjonsstrømper •
Idrettsskadeutstyr

Fysikalsk utstyr
Støttebandasjer
Tempur puter / madr.
Angoraullundertøy
Mor og barn
Høreapparat

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
Hjemmelevering – Postforsendelse

Ansvarlig lege: Ronald Skjeie
Fanaveien 98
Man-fre 08-22
Lør 10-15
Tlf. 55 11 20 00

ALLMENNLEGER OG SPESIALISTER

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider:
Man
- Fre: 9 - 16.
Man.-fred.
9 - 30
17
Tors:
Lør. 9 - 17. 3010 - 15
Lør: 10 - 14

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»

Foreningsgaten
1, -«Det
hus»
Tlf. 55 59 20 00
5015hvite
Bergen
Tlf. 55 32 52 10 www@sykeartikler.no
- 5015 Bergen
post@sykeartikler.no

Cipralex® "Lundbeck"
Antidepressivum

ATC-nr.: N06A B10

T Tabletter, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Escitalopramoksalat tilsv. escitalopram 5 mg, resp. 10 mg,

hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Tabletter 10 mg med delestrek.
T Dråper, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml (20 dråper) inneh.: Escitalopramoksalat tilsv. escitalopram 10 mg,natriumhydroksid,
renset vann.
Indikasjoner: Behandling av depressive episoder. Behandling av panikklidelse med eller uten agorafobi. Behandling av sosial
fobi. Behandling av generalisert angstlidelse.
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. Dråper kan blandes med vann, appelsinjuice eller eplejuice. 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. Generalisert angstlidelse: Startdose er 10 mg 1 gang daglig. Avhengig av individuell
respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Langtidsbehandling av respondere er undersøkt hos pasienter som fikk 20 mg
daglig i minst 6 måneder. Behandlingseffekt og dosering bør revurderes med jevne mellomrom. Eldre >65 år: Halvparten av
normalt anbefalt startdose og en lavere maksimal dose bør vurderes. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. For pasienter
med mild eller moderat nedsatt leverfunksjon anbefales en startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene. Avhengig
av individuell respons kan dosen økes til 10 mg daglig. Forsiktighet og ekstra omhyggelig dosetitrering anbefales til pasienter
med alvorlig nedsatt leverfunksjon. 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 daglig. 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: Bruk hos barn og ungdom under 18 år: Bør ikke brukes. Suicidrelatert oppførsel (suicidforsøk og suicidale tanker), og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne), er sett oftere hos barn og ungdom behandlet med
antidepressiva. Dersom en ut fra et klinisk behov likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye med
hensyn til suicidale symptomer. I tillegg foreligger det ikke langtids sikkerhetsdata hos barn og unge med hensyn til vekst,
modning samt kognitiv- og adferdsutvikling. En ev. 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. Depresjon assosieres med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord.
Risikoen vedvarer til signifikant bedring inntrer. Siden bedring kanskje ikke inntrer de første ukene med behandling, bør
pasienten følges opp nøye i denne perioden. Det er en generell klinisk erfaring ved behandling med alle antidepressiva at risikoen for selvmord kan øke i tidlig behandlingsfase. Det kan også være en økt risiko for selvmordsadferd ved andre psykiske
sykdommer hvor escitalopram brukes. Disse tilstandene kan være komorbide med depressiv lidelse. De samme forsiktighetsreglene som følges ved behandling av pasienter med depressive lidelser bør derfor følges når en behandler pasienter med
andre psykiske sykdommer. Pasienter som tidligere har hatt selvmordsadferd eller selvmordstanker, eller som uttrykker sterk
grad av selvmordsadferd før behandlingsstart, har en høyere risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøk, og bør følges opp
nøye under behandlingen. Det er utilstrekkelige data angående risiko for selvmordsrelatert adferd ved behandling av tidligere
ubehandlede pasienter, men nøye oppfølging bør sikres. Pasienter (og pårørende) bør informeres om at det er viktig å observere om det oppstår selvmordstanker/adferd eller tanker om selvskading, og at de må søke medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis
slike symptomer oppstår. 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 ikkeselektiv monaminoksidasehemmer (MAOH), og hos pasienter som nylig har avsluttet SSRI-behandling og påbegynt MAOHbehandling. 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 MAO-B-hemmer) 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 (f.eks. andre antidepressiva (tricykliske, SSRI), neuroleptika
(fentiaziner, tioxantener og butyrofenoner), meflokin og bupropion. 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. Forsiktighet anbefales ved samtidig administrering av legemidler som
metaboliseres via CYP 2C19. Samtidig administrering med omeprazol 30 mg daglig (CYP-2C19 hemmer) ga moderat
(ca. 50%) økning i plasmakonsentrasjonen av escitalopram. Samtidig administrering av escitalopram med cimetidin 400 mg
2 ganger daglig (moderat potent generell enzymhemmer) ga en moderat (ca.70%) økning i plasmakonsentrasjonen av
escitalopram. Forsiktighet bør derfor utvises når escitalopram tas samtidig med CYP 2C19-hemmere (f.eks. omeprazol, esomeprazol, fluvoksamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin. Det kan bli nødvendig å redusere dosen av escitalopram basert
på klinisk monitorering av bivirkninger ved samtidig behandling. 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 CNS-virkende 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.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger bare begrensede kliniske data for escitalopram brukt under graviditet.
I reproduksjonstoksikologiske studier hos rotter viste escitalopram 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.
Bruk av SSRI i tredje trimester kan føre til seponeringssymptomer, inkludert organisk betingede adferdsforstyrrelser hos den
nyfødte. Følgende var rapportert hos nyfødte når gravide brukte SSRI helt fram til fødselen: Irritabilitet, tremor, hypertoni, økt
muskeltonus, vedvarende gråt, die- og søvnvansker. Dette kan enten være tegn på serotonerge effekter eller seponeringssyndrom. Den nyfødte bør observeres hvis moren har brukt escitalopram sent i svangerskapet. Behandlingen må aldri
avsluttes brått hvis SSRI brukes under svangerskap.Overgang i morsmelk: Det forventes at escitalopram går over i morsmelk.
Amming anbefales derfor ikke under behandling.
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 hos kvinner og menn, 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.
Oppbevaring og holdbarhet: Flasken oppbevares ved høyst 25 °C etter at den er åpnet. Oppbevares i ytteremballasjen for å
beskytte mot lys. Dråpene brukes innen 16 uker etter at flasken er åpnet.
Pakninger og priser:, Tabletter: 5 mg: Enpac: 28 stk. kr. 133,10, 10 mg: Enpac: 28 stk. kr. 201,00,
98 stk. kr. 626,80, 200 stk. kr. 1243,40, Endose: 49 stk. kr. 330,60, Dråper: 28 ml kr. 283,60.
T: 18b).
Refusjon: Behandlingen bør være instituert i psykiatrisk sykehusavdeling eller poliklinikk eller av spesialist i psykiatri,
og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om at det er indisert å fortsette behandlingen
ambulant. For fortsatt forskrivning utover 1 år bør det foreligge årlig fornyet erklæring fra instans som nevnt.
Sist endret: Januar 2006
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

PARAPLYEN

Legevakttjeneste for
aldersinstitusjoner
i Bergen
Bergen kommune har ønsket en bedre legetjeneste
for beboere på sykehjem uten for vanlig arbeidstid.
Derfor at en arbeidsgruppe kommet med en rapport og forslag til en vaktordning for dette.
I desember 2005 hadde vi fra legeforningen handlingsmøte med Bergen for å få en avtale om legevakttjeneste for sykehjem i Bergen kommune.
Partene var enige om følgende:
1. Legene honoreres med kr. 300/time i tillegg til
normaltariff.
2. Legen er stasjonert på Bergen Legevakt og oppgjør for konsultasjon ordnes via legevakten.
3. Oppgjør for drosje ordnes via Bergen legevakt.
4. Ordningen evalueres etter 1 år.
5. Leger ansatt i sykehjem har vaktplikt i henhold
til sentralt inngåtte avtaler.
6. Justering av timehonorar gjøres i årlige forhandlinger.
Det er i utgangspunktet tenkt at det overveiende
skal være ca. 15 sykehjemsleger som betjener ordning. Men alle allmennleger har mottatt skriftlig
invitasjon til å melde seg.
Forhandlingene har vært før at tillitsvalgt Bent
Folkvord og undertegnet.
Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen
jan. 2005
Niels Saaby Hansen
e-post: fanabond@online.no
tlf. 55 59 25 00/02.
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Fra LVS

Aktiviteter i Leger i vitenskapelige
stillinger (LVS), Helse Vest
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Etter at Forskerforbundet gikk ut av Akademikerne oppsto det
en ny situasjon for Akademikerne Stat. Forskerforbundet (FF)
hadde vært den ubestridt største yrkesforeningen innen
Akademikerne Stat ved Universitetet i Bergen (UiB). Med FF
ute ble Den norske lægeforening med LVS den største yrkesforeningen. Ved UiB Akademikerne Stat er LVS dobbel så stor
som nest største forening som er Tekna. Dessuten er tannlegene, juristene, psykologene også medlemmer av
Akademikerne Stat.
I 2005 var der et møte i Akademikerne hvor de enkelte foreningene ble innkalt. Initativet til dette ble tatt av LVS og
Tekna. Det ble opprettet et interimsstyre med Erik Valevatn,
Tekna som leder og Amund Gulsvik, LVS, som nestleder og
med undertegnede som vararepresentant. Dette interimstyret
har ført forhandlinger med Peronal- og økonomiavdelingen ved
UiB for å få representasjon fra Akademikerne inn. FF som tidligere hadde denne representasjonsoppgaven er fortsatt inne
gjennom sin nye hovedsammenslutning Unio. Det var ikke
uten problemer å oppnå representasjon for Akademikerne da
UiB ikke hadde tilstrekkelig ”hjemler” for tillitsvalgte for også
å dekke Akademikerne. Saken endte til slutt opp på rektors
bord. Rektor bevilget tilstrekkelig ressurser slik at
Akademikerne nå blir representert med en tillitsvalgt med varamedlem som begge kan møte i Forhandlingsutvalget ved UiB.
Forhandlingsutvalget holder regelmessige møter som ledes av
Personal- og økonomidirektør Bernstrøm. Dette er et forum
hvor man får innsyn i økonomi og strategier ved UiB og hvor
organisasjonene har muligheter for å påvirke det som rører seg
ved institusjonen. M.a.o. et viktig forum som det er viktig for
Dnlf å være med i.
Akademikerne Stat har også fått seg tildelt kontorplass i første
etasje i Overlege Danielsens Hus på Årstadvollen. Denne delen
av huset er under oppussing og interimsstyret har vært på befaring sammen med bygningssjefen ved UiB og har kunnet
komme med sine ønsker m.h.t. innretning av kontorplassen.
Det arbeides for å skaffe midler til kontorhjelp på timebasis..
I nærmeste fremtid, nærmere bestemt den 13. februar 2006, er
det innkalt til valg av styre idet interimsstyret anser sin innledningsperiode som avsluttet.
Dnlf/LVS er også representert i IDU (Informasjons og drøftingsutvalget) ved Det medisinske fakultet, UiB. Amund
Gulsvik møter her som hovedtillitsvalgt for Dnlf og undertegnede som varamedlem.
LVS er opptatt av å få til en ordning med plasstillitsvalgte på
de nye storinstituttene ved Det medisinske fakultet. Dette arbeides det med gjennom IDU og saken har også vært belyst i
Forhandlingsutvalget ved UiB. En håper å få dette på plass i
forbindelse med forhandlinger om Tilpasningsatalen for UiB til
ny Hovedavtale.

Forslaget om plasstillitsvalgte har fått en blandet mottagelse på
de forskjellige instituttene ved Det medisinske fakultet. Gades
institutt har imidlertid stilt seg positiv til en slik ordning, og har
åpnet for at plasstillitsvalgt kan møte i instituttrådet. En håper
at holdningen til Gades institutt vil påvirke det hele i positiv
retning for Dnlf. Forhandlingsutvalget vil bli en viktig arena
for å målbære LVS' ønske om plasstillitsvalgte.
LVS ved Amund Gulsvik og undertegnede har deltatt i utvalg
oppnevnt av Helse Bergen vedrørende arbeidsforholdene til de
kombinerte stillingene i Helse Bergen. Utvalget har vært aktivt
i 2005. Dekanus ved Det medisinske fakultet Nils Erik Gilhus
deltok også i utvalget. Videre deltok tidligere hovedtillitsvalgt
Of Erling Mjanger, overlege/prof. II Håkon Sjursen som representerte II-stillingene, forskningsleder Ernst Omenaas og rådgiver Jarle Daltveit. Utvalget ble ledet av divisjonsdirektør
Helge Bøe.
Dette dreide seg både om kombinerte stillinger med hovedstilling på UiB og de som har sin hovedstilling på Haukeland
Universitetsykehus. Det er utferdiget en rapport med en del forslag til tiltak. Rapporten er overlevert oppdragsgiver, og forståelsen har vært at denne rapporten blir frigitt så snart gruppe II
lederne (avdelingslederne) er blitt orientert fra administrasjonens side.
LVS sentralt har laget en landsomfattende undersøkelse vedrørende de vitenskapelig ansattes arbeidsforhold og avlønning
ved våre fire medisinske fakulteter. Amund Gulsvik som sitter i
Sentralstyret for LVS har vært tungt inne i denne undersøkelsen. Undersøkelsen vil bli bearbeidet m.h.p. publikasjon i
Tidsskriftet. En vil derfor ikke røpe noe av resultatene her, men
kun nevne at arbeidet vil gi presis informasjon om lønns- og
arbeidsforhold for leger i vitenskapelige stillinger.
LVS har fulgt med i de noe dramatiske forhold som har hersket
omkring budsjettprosessen for Helse Bergen. LVS støtter de
synspunkter som administrerende direktør Anne Bogsnes har
fremført. Dette har vært en sak hvor Dnlf først og fremst har
gjort seg gjeldende gjennom Ylf med Espen Rostrup
Ellingensen som har gjort en utmerket jobb i denne sammenheng. LVS har kommet med enkelte inputs i forbindelse med
den aktivitet som har foregått.
I den senere tid har der foregått avsluttende B-delsforhandlinger i Helse Bergen med fordeling på avdelingsnivå av individuelle kompetansemidler som ble bevilget siste høst. LVS har
deltatt aktivt i denne prosessen. Fordelingen er ikke i skrivende
stund avsluttet. LVS har så langt en del generelle kommentarer
som en eventuelt vil forbeholde seg å komme tilbake til.
Einar Svendsen
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

PARAPLYEN
Fra APLF

Kjære kolleger

Velkommen til vår nye spalte i Paraplyen. Som APLFs
avdelingstillitsvalgte i Hordaland, ønsker jeg å kunne gi
informasjon, samt dele ideer og tanker med dere på
denne måten. Håper at dere vil være aktive selv også, og
gi meg tilbakemeldinger, kritikk (forhåpentligvis saklig)
og forslag til saker jeg kan ta opp her.
Det virker relativt fredelig blant kollegiet for tiden. Det
ser ut som at vi har unngått de store konflikter og at jobben for de fleste av oss går greit. Det virker som om vi
har et akseptabelt samarbeidsklima med våre viktigste
partnere, som Trygdekassen og våre respektive kommuner.
Dog er ikke alt perfekt, og jeg har fått tilbakemeldinger
fra enkelte kolleger om problemer de er kommet opp i.
For de det gjelder, håper jeg at problemene finner gode
løsninger.
Jeg vil i denne forbindelse minne om at jeg svært gjerne
vil ha melding om det som rører seg blant allmennlegene. Noen ganger kan jeg kanskje gi råd eller praktisk
hjelp i enkeltsaker. Pga at jeg har sete i styret for
Hordaland legeforening, er det enkelt for meg å ta opp
problemer og saker der. Styret er bredt sammensatt av
leger fra alle organisasjoner innen DNLF i Hordaland, og
det er dermed et godt forum for å få belyst en sak fra
mange sider.

Dessuten møter jeg i APLFs Landsråd flere ganger årlig,
og på disse landsrådsmøtene er informasjon fra alle landets kommuner en viktig del av sakskartet. Neste
Landsrådsmøte er i Oslo den 14. og 15. febr 2006, og
referat fra dette vil legges ut på APLFs hjemmeside
senere i vår. Jeg vil her benytte sjansen til å minne alle
om å sjekke APLFs hjemmeside regelmessig, da den
inneholder mye interessant nytt for alle almenpraktikere.
Den finnes på:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=14172
Ellers vil jeg minne om at det ble vedtatt en helt ny organisering av Lægeforeningen her i Bergen i mai 2005. For
APLF vil dette også medføre en del praktiske og organisatoriske forandringer, med betydning for hver enkelt av
oss. I den forbindelse skal vi i begynnelsen av mai
avholde flere møter og Generalforsamlinger der vi skal
vedta en ny organisasjonsstruktur for APLF.
Følg derfor godt med framover, og få med dere all informasjon som vil bli sent ut fra vårt styre i de nærmeste
månedene. OLg igjen: Følg med på APLFs internettside.
Vennlig hilsen
Øivind Wesnes
avd-tillitsvalgt APLF Hordaland

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

11

PARAPLYEN

UNIVERSITETS

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

•

steinar.hunskår@isf.uib.no

Kjære kollega i vestlandsk allmennpraksis!
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Dagane går raskt mot ei storhending i norsk
allmennmedisin: Som ei tilpassing til
Legeforeninga sin nye organisasjonsstruktur
skal det opprettast ei ny spesialforening i allmennmedisin som erstatning for NSAM og ei
ny yrkesforening som erstatning for APLF. I
desse dagar føregår det mykje godt arbeid
mellom tillitsvalte og medlemmene i begge
leirar med tanke på alt frå namnespørsmål,
organisatorisk struktur og ansvarsfordeling.
Både APLF og NSAM skal ha årsmøta sine i
Oslo første veka i mai. Der vert det ei rekke
kurs og andre aktivitetar. Men første og
fremst er interessa knytta til korleis årsmøta
vil stille seg til dei forslaga som vert lagt
fram.

I den nye Dnlf-strukturen vert det obligatorisk medlemskap i både yrkesforeninga og
den fagmedisinske foreninga. Målet er foreningar med stor aktivitet frå flest mogelege
av medlemmene. Ein god start vil vere at
svært mange melder seg til arrangementa på
Soria Moria. Du finn omtale på legeforeninga
sine nettsider.
Steinar Hunskår
steinar.hunskar@isf.uib.no

Raske og efektive svarrutiner for
Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres.
Elektroniske prøvesvar.
Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01
www.lfp.no lfp@lfp.no
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Nye allmenn-praktikerstipend til Bergen
Allmennmedisinsk forskningsutvalg delte i høst ut 21 stipendmåneder, hvorav 3 måneder var finansiert av
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Det var
Oslo som hadde flest søknader, og som følgelig også
fikk flest måneder tildelt. Følgende med veileder-tilknytning i Bergen fikk allmennpraktikerstipend for våren
2006:
Mari Bjørkmann med Kirsti Malterud som veileder, fikk
2 måneder til et prosjekt om avmaktserfaringer blant lesbiske som meddeler sin seksuelle legning til legen.
Prosjektet inngår i Kirsti Malteruds forskningssatsning
de siste år om hvordan avmaktserfaringer kan omskapes
til helseressurser.
Erling Åserud med Anders Bærheim som veileder, fikk 2
måneder til et prosjekt om strukturert røykeavvenningstilbud blant pasienter i egen praksis. Åserud ønsker å
beskrive et eget tilbud til røykere i egen praksis, og har
et materiale som han ønsker å bearbeide med tanke på
publikasjon.

Nidarosprisen 2005 til Steinar Hunskår
Nidarosprisen deles annethvert år ut på
Nidaroskonggessen til en allmennmedisiner som har
gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget
vårt, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og
fagutvikling innen allmennmedisin. I forbindelse med
prisutdelingen skal vinneren holde et foredrag om egen
virksomhet og de refleksjoner han eller hun har om vårt
allmennmedisinske fag og dets plass i det medisinske
landskap. En kortversjon av Steinar Hunskår sitt foredrag
ble publisert i Tidsskriftet sitt julenummer:
Hunskår S. Eg ønskjer meg 1000 nye fastlegar til jul.
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3518.

Forfatterstipend til Bergen
NSAMs forfatterstipend er opprettet for å støtte forfattere av allmennmedisinsk litteratur som bidrar til fagets
vekst. På årets Nidaroskongress ble forfatterstipendet på
20.000 kr tildelt Kirsti Malterud (redaktør) , John Nessa,
Per Stensland og Janecke Thesen, alle ved Seksjon for
allmennmedisin, for en bok med arbeidstittelen ”
Dialoger i klinisk praksis - Kommunikasjon for legestudenter”.
Boka er skrevet med sikte på utplasseringsperioden i all-

mennpraksis. Forfatterne skriver konkret og handlingsorientert om respektfulle løsninger på kliniske utfordringer mellom idealer og realiteter, for eksempel konsultasjoner med skrikende småbarn, subjektive symptomer uten
objektive funn, og møter med pasienter som er annerledes enn legen. Her finner vi også tekster om ubehag og
håp, berøring og optimisme, som pasienten du ikke liker,
om å bli følelsesmessig berørt i konsultasjonen, og om
samtaler der alt gikk i vasken. Forfatterne tilbyr strategier for nye dialoger med blikk på rammebetingelser og
samhandlingsgrep, som bruk av tid, om å få ting unna,
bruk av nøkkelspørsmål og hjemmenotater. Forfatterne
representerer en forskergruppe ved Seksjon for allmennmedisin, UiB, som gjennom en årrekke har samarbeidet
systematisk om utvikling av medisinsk samhandling i
teori og praksis. Boka utkommer på Universitetsforlaget
våren 2006.

Legevakt i fokus ved tilsynssaker
I følge en artikkel om medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger ser det ut til at risiko for
uforsvarlig legevirksomhet i allmennmedisin er særlig
knyttet til mannlige leger, vaktsituasjoner for leger uten
norsk som morsmål, mannlige pasienter og koronar hjertesykdom.
Undersøkelsen omfatter saker mottatt av Statens helsetilsyn fra fylkeslegene i løpet av to år. Det var signifikant
sammenheng mellom påvist uforsvarlighet og utilstrekkelig grunnlag for utvist klinisk skjønn. Det var likeledes
signifikant sammenheng mellom reaksjon etter en vaktkonsultasjon og fremmedspråklig lege. Håndteringen av
kvinnelige pasienter førte til signifikant færre reaksjoner
enn tilsvarende knyttet til mannlige pasienter.
Fylkeslegenes vurderinger stemte i begrenset grad med
Helsetilsynets.
Kilde: Bratland SZ, Hunskår S. Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot
allmennleger. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166-9.

Kongress på Island i 2007 - noko for deg?
Neste nordiske kongress i allmenn-medisin blir arrangert
på Island 13-16 juni 2007 under hovedtittelen “The
human face of medicine in a hi-tech world”. Desse kongressane er ei flott oppleving som alt for få norske allmennpraktikarar bruker å reise til. Nærare info på
http://www.meetingiceland.com/gp2007/
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Kjære kolleger
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For en del PSL medlemmer har høsten vært preget av
anbud på dagkirurgiske tjenester utlyst av HelseVest.
Ordningen med kjøp av dagkirurgiske tjenester hos
spesialister utenfor egne helseforetak har pågått i
noen år, siste periode fra 2003 til 2005, og den perioden som der nå skulle inngis anbud på var 2006-2008.
Denne gangen var det understreket i anbudsdokumentene at man ville tildele anbud etter pris, altså tilbud
om kontrakt til anbud med lavest pris. I tillegg til
anbudsdokumentene arrangerte HelseVest en tilbyderkonkurranse for å gjøre rede for prosessen og svare på
spørsmål. En del spørsmål kunne ikke besvares over
bordet, og det ble da ordet med en spørsmål og svar
runde over e-post, slik at alle tilbydere ble kjent med
alle stilte spørsmål og alle svar. En grei ordning. Et
prinsipielt viktig spørsmål var om lav pris på enkeltprosedyrer kunne medføre at man bare fikk kontrakt
på dette, og ikke på resten av anbudets prosedyrer. Så
vidt de fleste tolket svaret, så ble det enten eller. Altså
fikk man tilbud, så måtte det gjelde alle elementer i
anbudet, og ikke enkeltelementer. Forøvrig ble det

understreket fra helseforetaket at man ville ha en geografisk fordeling, slik at der skulle være tilbud om
prosedyrer i Stavanger, Haugesund og Bergen. Når så
anbudstildelingen skjedde den 16. januar, så falt det
mange tilbydere tungt for brystet at HelseVest hadde
tilsidesatt flere av sine premisser, og tildelt anbud på
enkeltprosedyrer, tilsidesatt geografiske hensyn, og til
dels også tildelt kontrakt til aktører som ennå ikke har
adresse i helseregionen, men er godkjent sykehus på
svært mange vilkår. Som man forstår har dette skapt
bølger og engasjement i PSL gruppen, og som tillitsvalgt har jeg hatt mer kontakt med gruppen de siste
måneder en samlet gjennom de siste to årene. Der er
formulert klager til HelseVest, klagefristen er 26.1, og
vi venter spent på den videre håndtering av klagene.
Enn så lenge gjelder dagens avtaler ut februar 2006.
Med vennlig hilsen
Harald Miljeteig
PSL - tillitsvalgt og styremedlem
Hordaland Legeforening

PARAPLYEN
Fra LSA

Fra leger i samfunnsmedisinsk arbeid,
ved tillitsvalgt Rolf M. Tande

Kjære kollegaer !
Tidlig i januar i år fikk dere tilsendt et medlemsbrev
fra vår forening der leder Ola Jøsendal omtalte flere
viktige temaer for oss i LSA i tiden fremover.Jeg vil
her minne dere om å komme med synspunkt i forbindelse med vårens forhandlinger.De fleste av medlemmene av LSA i Hordaland er "kombileger" der stillingen er delt mellom en kommunelege 1/kommuneoverlegestilling og arbeid som fastlege.Jeg ønsker at
dere kommer med synspunkt på hva som skal til for å
sikre rekrutteringen til disse

"kombilegestillingene".Våre forhandlere hører gjerne
på hva dere mener.
Fylkesmannen i Hordaland,Helsevernetaten i Bergen
og LSA Hordaland skal også i år arrangere en samling
for leger i samfunnsmedisinske stillinger i
Hordaland.Institutt for samfunnsmedisinske fag,UiB
har i år vært med i programmkomiteen,og vil ha en
sentral rolle i gjennomføringen av programmet.I år vil
ungdomsmedisin,vold,uførhet og planarbeid være
noen av temaene.Samlingen holdes på Bjørnefjorden
Gjestehus i Os 4.og 5.mai.Sett av datoene - og vel
møtt!

Utfyllende informasjon
og oppdatert blåbok på
www.furst.no

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

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

Ansvarlig lege: Dr. med. Kjell Torgeir Stokke, spes. i medisinsk biokjemi
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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

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)
Referent/ sekretær (APLF):
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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

Legenes Hus, leder styret:

Steinar Fosse

stfosse@broadpark.no

Paraplyen, redaktør:

Ola Jøsendal

ola.josendal@helse-bergen.no

PARAPLYEN

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
STYRET I SOGN OG FJORDANE
LEGEFORENIG
ÅRENE 2005 - 2007:
Leiar

Øyvind Watne,
Psyk. Klinikk, Psykisk helsevern,
6807 Førde
Tlf. 95 05 92 98
owatne@online.no

Nestleiar Halvard W. Sele,
Legekontoret, Sandane
Tlf. 95 03 24 94
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten, Ortop. Avd., FSS,
6807 Førde
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
Tom Guldhav Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
tom.guldhav@helse-forde.no
Rune Larsen Anestesiavd. FSS,
6807 Førde
rune.larsen@helse-forde.no
Florentina Naboulsi, Øyeklinikken Naboulsi,
6900 Førde
florentina@mailbox.as
Alv Bjørnar Heggelund,
6993 Høyanger
abh@hoyangerbht.no
Trond Inselseth, Legekontoret,
6700 Måløy
insels@frisurf.no
Ingrid Alm Andersen, Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no
Solveig Leth-Olsen, Legekontoret,
6800 Førde
s.leth@online.no

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
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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Frå Afrika til Sogn og Fjordane
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Hausten 2005 hadde eg min første overlegepermisjon.
Dette førte med seg at eg ikkje tok over vervet som leiar
i Sogn og Fjordane legeforening før ved nyttår.
Det er leiaren sitt privilegium å skrive ei helsing til kolleger i Hordaland og Sogn og Fjordane på denne plassen.
Når vi skal gje uttrykk for at vi står overfor ei krevjande
oppgåve hender vi at vi samanliknar utfordringa med det
å setje utfor ovarennet etter ein viss storhoppar på 60talet. Dei av dykk som har vore på Dnlf sine landsmøte
veit at eg står overfor ei slik utfordring no: Det er ikkje
lett å gå på talerstolen etter Halvard W. Sele!
Halvard har vore leiar i Sogn og Fjordane legeforening i
6 år. I alle desse åra - og fleire til - har han arbeidd kompromisslaust for leger og for våre arbeidsvilkår, med eitt
for auge: Best mogleg tilbod til pasientane. Takk for innsatsen så langt, Halvard.
Hausten tilbrakte eg altså i Congo, i sol og varme.
Idyllisk - men det er på overflata. Congo har vore i
krigstilstand i snart 10 år, med tap av menneskeliv som
vert estimert til i minst 3,5 millionar. Høyrt om dette?
Krisa i Congo får alt for lita merksemd i verdssamfunnet
i høve storleiken på katastrofen.

Mi oppgåve var primært knytt til eit psykososialt støtteprogram for valdtektsofre, dei fleste kvinner. Med pengar
frå norsk UD har den kyrkja eg tidlegare har arbeidd i
fått gje medisinsk, sosial og psykologisk hjelp til mange
menneske, men diverre berre ein liten brøkdel av dei
som har trong for hjelp. Det har vore sterke opplevingar
å sitje og høyre historiane til ovegrepsofra, samstundes
har det gjeve glede og von å sjå korleis sterke kvinner
reiser seg og går vidare.
Mange har spurt meg om det ikkje er heilt umogleg å
kome attende til Norge og ta tak i våre trivialitetar. Eg
tykkjer ikkje det. No er det vår oppgåve som leger å
engasjere oss i kvar einskild pasient på hans eller hennar
premiss, uavhengig om vi ein stad inni oss måtte meine
at pasienten er ein sytepave. Klarar vi ikkje det, gjer vi
ein dårleg jobb. Og så har eg etter dette Afrika-opphaldet
blitt meir medveten på at liding er subjektiv.
Så friskt mot, kolleger, pasientane treng vår kunnskap og
vårt engasjement. Men lat oss innimellom heve blikket
og sjå oss litt rundt i verda. Kvar og ein av oss kan gjere
lite, men alle kan gjere litt.

Hordaland legeforening endelig på nett
I løpet av de siste uker og måneder har vi startet arbeidet
med Hordaland legeforening sine internettsider,- endelig.
Du finner sidene via Dnlf sine nettsider og med adressen
www.legeforeningen.no/hordaland .

tert og informativ. Dette vil vi tilstrebe så lang kapasiteten strekker til. Det vil regelmessig bli lagt ut relevante
nyheter for medlemmene. Dette kan være informasjon
om møter og kurs, men også informasjon om ledige
vikariater og informasjon til de enkelte yrkesforeninger
kan være aktuelt.

Styreinformasjon og avtaleverk
På sidene vil du blant annet finne informasjon fra og om
styret, årsmøter, kontaktinformasjon på kollegiale støttegrupper og informasjon om tjenesten leger for leger.
Lokalt avtaleverk for forskjellige legegrupper vil også ha
sin naturlige plass på disse sidene slik at vi kan få samlet
de tariffavtaler og protokoller som er bestemmende for
leger i Hordaland. Du vil videre finne lenker til gjeldene
lover.

Innspill og stoff
Som dere sikkert forstår er vi avhengig av aktiv medlemmer for at sidene skal bli informative og aktuelle. Har
dere nyhetstips eller informasjon som dere ønsker å
legge ut på nettsidene ber jeg om dere sender dette til
meg. Trenger du en vikar? Har du tatt et bilde som du
ønsker å dele med andre? Har du hjertesukk eller faglige
innspill? Del dette med dine kolleger!

Nyheter
En informasjonskanal for medlemmene bør være oppda-

Nettansvarlig
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no
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Kjære Kollega

Det har vært en travel tid som foretakstillitsvalgt for
overlegene i Helse Bergen.
Of arbeider tett sammen med bl.a. Ylf, og begge parter
har god nytte av det. Det er på plass et nytt styre i
Hordaland legeforening, og jeg synes vi har fått til et
godt kollegium også der. Styret har bl.a. arbeidet aktivt
for å bedre forholdet til media lokalt i Bergen, noe jeg
tror er viktig i dagens mediasamfunn.
Mange saker arbeides det med fortløpende i Helse
Bergen; gjennomføring av lønnsoppgjøret forhandlet i
2005, kontorforhandlinger, seniorpolitikk, vernebestemmelser, nytt akutt mottak og mye mer.
Det som har fattet medias interesse er nok budsjettprosessen, og vi har lykkes å få ”skjevdelingen” mer på
banen. Det har vært aktivitet på en rekke fronter, og vi
håper det gir effekt. Vi (derav 4 leger ) skal bl.a. ha et
møte med politikere fra Vestlandet i Stortinget for nettopp å snakke om ”skjevdelingssaken”. Målsettingen
for møtet er å få gehør for at man retter opp umiddelbart
det beløpet (minimum 2-300 millioner kroner) som
Stortinget allerede har vedtatt skal korrigeres (men da
over flere år). Det er uakseptabelt å kutte pasienttilbud i
påvente av at det skal skje noe i 2007 eller 2008.

Et budsjettår på sykehus kan vel best sammenlignes med
et maratonløp. Svært få ønsker å starte 2-4 km bak ”konkurrentene” i et slikt løp og i tillegg underlegges et
beinhardt krav om å komme i mål samtidig med de
beste. Vi har effektivisert 9% bare de siste 2 år, og personalet kan ikke piskes mer.
Jeg er nettopp tilbake fra Ofs tariffkonferanse hvor vi har
diskutert erfaringer fra sist lønnsoppgjør, resultater samt
strategi for dette års forhandlinger. Det ser ut som Helse
Bergen fikk til et relativt godt oppgjør i forhold i til
mange sykehus, men så har vi også mye å ta igjen.
Det er vanskelig å gå inn på fremtidig strategi, men det
er avgjørende å få til et bedre forhandlingsklima. NAVO
må skjønne at sykehusene må behandles annerledes enn
f. eks. NSB og Telenor, og det fordrer innsikt og kunnskap hos arbeidsgiver.
Mye skjer, så følg med!
Vennlig hilsen
Kjell Vikenes
FTV Overlegeforeningen/Dnlf

VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:
Proteser/ortoser for ben og armer – Ortopedisk fottøy/oppbygg/fotsenger
Spesialkorsetter – Innleggsåler – Kompresjonsstrømper – Brokkbind mm

Ta kontakt

Hovedkontor, Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • Poliklinikk Fylkessykehuset Stord
Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen – Telefon 55 20 64 60 – www.drevelin.no – drevelin@drevelin.no
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TILLITSVALGTE HORDALAND
Ajourført sist av des. 2005 ved Niels S. Hansen og Øivind Wesnes, APLF Hordaland
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KOMMUNE
Avd.tillitsvalgt
Varaavd.tillits
Askøy
Austevoll

NAVN
Wesnes Øivind
Hansen Niels Saaby
Khoa Duong
Dyngvold Finn

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

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

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

TLF JOBB
55 310869
55 592500
55 081600
55 081604
56 169250
55 592500
55 117050
55 987010
992 69479
53 425610
53 673550
53 758100
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
56 180271
913 14977
56 180093
55 915787
55 917172
55 990374
992 69479
907 69574
53420844
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,

PARAPLYEN
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LCS KNEPROTESER

PARAPLYEN

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

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

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

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

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

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

®

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

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

Med riktig medisin ved Alzheimers sykdom får noen
mulighet til å beholde kjæresten sin litt lenger1

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

Utvidet indikasjon!
Når MMS <_ 20

Ebixa®
– medisinen som dine Alzheimerpasienter stoler på at du skal huske.
For referanser og preparatomtale, se side

- Verdt å huske!
C
Ebixa «Lundbeck»
Middel mot demens.
ATC-nr.: N06D X01
DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g
inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv.
memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202),
sorbitol, renset vann.
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg:
Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid
10 mg tilsv. memantin 8,31 mg, laktose,
hjelpestoffer. Med delestrek.
Indikasjoner: Behandling av pasienter
med moderat til alvorlig grad av
Alzheimers sykdom.
Dosering: Behandlingen bør initieres og
veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers
demens. Behandlingen skal bare
igangsettes hvis en omsorgsperson er
tilgjengelig og jevnlig kan monitorere
pasientens legemiddelinntak.
Diagnostisering bør gjøres i tråd med
gjeldende retningslinjer.
Voksne/eldre: Maks. daglig dose er 20
mg. Risikoen for bivirkninger reduseres
ved å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke
i de første 3 ukene opp til vedlikeholdsdose på følgende måte: Behandlingen bør
begynne med 5 mg daglig (en 1/2
tablett/10 dråper om morgenen) i den
første uken. 10 mg daglig i den andre
uken (en 1/2 tablett/10 dråper 2 ganger
om dagen) og 15 mg daglig i den tredje
uken (1 tablett/20 dråper om morgenen
og en 1/2 tablett/10 dråper på ettermiddagen eller kvelden) anbefales. Fra den
fjerde uken fortsettes behandlingen med
en anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg
daglig (1 tablett/20 dråper 2 ganger om
dagen). Kan tas uavhengig av måltider.
Ved moderat nedsatt nyrefunksjon
(kreatininclearance <40-60 ml/miutt/
1,73 m2) anbefales maks. 10 mg.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for
memantin eller et eller flere av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Forsiktighet utvises
hos pasienter med epilepsi, som har hatt
tidligere episoder med krampeanfall eller
pasienter som er predisponert for epilepsi.
Samtidig bruk av N-metyl-D-aspartat
(NMDA)-antagonister som amantadin,
ketamin eller dekstrometorfan bør unngås
pga. økt risiko for bivirkninger.
Overvåkning av pasienter ved tilstander
med økt pH-verdi i urin (f.eks. drastiske
endringer i kostholdet, f.eks. fra kosthold
med kjøtt til vegetarkost, eller stort inntak
av syrenøytraliserende midler, renal
tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus bacteria) kan
være nødvendig. Pga. begrenset erfaring
bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt
(NYHA klasse III-IV) eller ukontrollert
høyt blodtrykk overvåkes nøye. Moderat
til alvorlig Alzheimers sykdom pleier
vanligvis å nedsette evnen til å kjøre
motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan memantin endre reaksjonsevnen,
slik at pasienter bør informeres om å
være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner.
Interaksjoner: Effektene av barbiturater
og neuroleptika kan bli redusert. Samtidig
administrering av memantin med
spasmolytiske stoffer som dantrolen eller
baklofen, kan modifisere deres effekter og

dosejustering kan være nødvendig.
Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør
unngås pga. risiko for farmakotoksisk
psykose. Andre legemidler som cimetidin,
ranitidin, prokainamid, kinin og nikotin
innebærer en mulig risiko for økte
plasmanivåer. Redusert ekskresjon av
hydroklortiazid eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta:
Risiko ved bruk under graviditet er ikke
klarlagt. 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 er ikke
kjent om memantin skilles ut i morsmelk
hos mennesker, men med tanke på hvor
lipofilt stoffet er, antas dette å forekomme. Kvinner som tar memantin, bør
ikke amme.
Bivirkninger: Bivirkningene er vanligvis
milde til moderat alvorlige. Hyppige
(>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse.
Sentralnervesystemet: Svimmelhet, hodepine og somnolens. Mindre hyppige:
Gastrointestinale: Oppkast. Sentralnervesystemet: Hallusinasjoner (stort sett
rapportert hos pasienter med alvorlig
Alzheimers sykdom), forvirring, unormal
gange. Øvrige: Tretthet. Anfall er
rapportert svært sjeldent.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer:
I ett tilfelle av overdose (selvmordsforsøk)
overlevde pasienten inntaket av opptil
400 mg memantin (oralt) med virkninger
på sentralnervesystemet (rastløshet,
psykose, synshallusinasjoner, kramper,
somnolens, stupor og bevissthetløshet)
som gikk tilbake uten varige mén.
Behandling: Bør være symptomatisk.
Egenskaper: Klassifisering: Memantin er
en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv
NMDA-reseptorantagonist med moderat
affinitet. Virkningsmekanisme: Ved neurodegenerativ demens er det i økende grad
bevis for at svikt i glutamaterge neurotransmittere, særlig ved aktivering av
NMDA-reseptorer, medvirker til både
symptom- og sykdomsforverrelse.
Memantin modulerer virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat
som kan føre til neuronal dysfunksjon.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca.
100%. Tmax oppnås etter 3-8 timer.
«Steady state»-plasmakonsentrasjoner fra
70-150 ng/ml (0,5-1 μmol) med store
interindividuelle variasjoner.
Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling:
Distribusjonsvolum ca. 10 liter/kg.
Halveringstid: Memantin elimineres
monoeksponensielt med terminal t1/2 på
60-100 timer. Total clearance (Cltot) 170
ml/minutt/1,73 m2. Renal eliminasjons
rate av memantin ved alkalisk urin kan bli
redusert med en faktor på 7-9.
Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes som
modersubstansen. Hovedmetabolittene er
inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84%
utskilles innen 20 dager, og mer enn 99%
utskilles renalt.
Oppbevaring og holdbarhet: Dråper:
Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder.
Pakninger og priser: Dråper: 50 g
782,00. Tabletter: 30 stk. 527,30, 50 stk.
790,40, 100 stk. 1546,40.
Sist endret januar 2006.
Basert på godkjent SPC november 2005.
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2. Reisberg B, Doody R, Stöffler A, et al. Memantine in moderateto-severe Alzheimer’s disease. New Engl J Med 2003; 348: 1333–1341.
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Strandveien 15
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Tel +47 91 300 800
Fax +47 6753 7707
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www.ebixa.com

Ebixa® – medisinen som dine Alzheimerpasienter stoler på at du skal huske.
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Returadresse:
Media Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

Cipralex

®

Rask, effektiv, selektiv1,2,3

Se preparatomtale og referanser i publikasjonen

For referanser og preparatomtale se side 9

www.cipralex.com

