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Avandamet får kroppens eget
insulin til å virke bedre
Pasienter med type 2-diabetes som ikke lenger er
godt nok kontrollert på metformin og sulfonylurea,
kan få Avandamet som forbedrer blodsukkerkontroll1-2,
og får flere pasienter til å nå behandlingsmålet 3

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

For referanser og preparatomtale se side 27

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

Takk til Ola.
Hordaland legeforening har i flere år hatt gleden av å ha
Ola Jøsendal som redaktør for Paraplyen. Gjennom den
kontinuitet Ola har representert som redaktør, har han på
en avgjørende måte bidratt til at det har vært mulig å
holde Paraplyen levende.
Ola har ikke bare vært redaktør for vår medlemsblad her
Hordaland, han har i mange år også vært en av våre fremste tillitsvalgte. Han har vært en typisk ”Tordenskjolds
soldat” som har stilt sin arbeidskraft og sine evner til
rådighet for kollegiet i mange sammenhenger. Han har
vært aktiv i Hordaland legeforening, hatt sete i
Landsstyret, har sittet i sentrale utvalg i foreningen, og
han har ledet OLL/LSA – noe han fortsatt gjør.
Vi kjenner alle hans engasjement og friske utspill i debatter. Man kan ikke unngå å bli engasjert av hans innlegg,
enten de kommer fra talerstolen eller de fremkommer i
Paraplyen.
Dette har i alle år vitnet om et stort engasjement for kollegiet, og springer utvilsomt ut fra et ekte ønske om å
bidra til å utvikle både tilbudet til pasientene og arbeidsforholdene for leger - til det bedre.
Ola har tatt fatt på nye arbeidsoppgaver i sitt yrkesliv, og
har signalisert at han kan ønske avløsning som redaktør
av Paraplyen. Styret i Hordaland legeforening respekterer
naturligvis dette, og vil ha ny redaktør på plass til juninummeret.
For ikke lenge siden etterlyste Ola kollegiets innsats
innen forening og vilje til å påta seg tillitsverv. Han
påpekte den gang en betydelig slapphet/likegyldighet i
medlemsmassen i så måte. Han er en av de få som virkelig kan etterlyse innsats blant medlemmene, og samtidig
vite at han har tatt sin del av arbeidet, og vel så det.
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

Vi i styret ønsker Ola til lykke videre, og takker for innsatsen. Vi regner med at stemmen og pennen fremdeles
virker, og at korpset vil ha gleden av å høre fra ham også
i tiden som kommer.
Vinteren har vært preget av en vanskelig sak ved
Haukeland sykehus – Kristina saken. Media har vært
sterkt opptatt av denne saken, og den illustrerer på mange
måter hvor vanskelig det er å manøvrere når man i betydelig grad er bundet av taushetsplikt. Alle leger vil kunne
komme i en situasjon hvor det er umulig å gå ut offentlig
med alle sine opplysninger. Vi vet at leger, selv når de fritas fra sin taushetsplikt, fortsatt må være tilbakeholdne
ved omtale av pasienter og sitt arbeid. En slik tilnærming
ligger dypt forankret i oss alle, og enkelte ganger kan det
oppleves som en sterk begrensning når man offentlig skal
svare på kritikk. Det er en belastning vi som leger må ta.
Erfaring fra mange vanskelige saker viser at fremstillingen i media ofte baserer seg på fragmentert informasjon,
og at selv den ”seriøse pressen” lar seg rive med uten
mange forbehold. Utviklingen de siste årene gir ikke
grunn til å forvente særlig grad av bedring.
Vår egen innsikt som leger gjør det imidlertid svært trist å
oppleve kolleger som fremstår som om de ”skyter fra
hoften” når de svært raskt uttaler seg til pressen om den
saken vi nå har hatt ved Haukeland. Særlig kolleger må
vite hvor vanskelig sak dette må ha vært og at det er all
mulig grunn til å stille spørsmål ved om journalistene
fremstiller - eller kjenner - alle sidene av saken før de ber
om en kommentar. Hastige bastante meninger og kritikk
fra enkeltkolleger har båret mer preg av ønske om å markere seg, enn ønske om saklig bidrag i debatten.
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Det er dyrt å bytte medisin med helse
I alt har vi 27 autoriserte yrkesgrupper i helsetjenesten, der
det foreligger en profesjonsgodkjenning for den aktuelle
yrkestittelen. En av profesjonene er legeyrket, der hver
enkelt av oss må søke godkjenning ved statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) for å få praktisere.
Godkjenningen er hjemlet i helsepersonell lovens paragraf
48.
For å bli lege må man studere medisin. Studiet og aktiviteten fram til autorisasjon er i prinsippet todelt, der man
både har en seksårig studiedel, og en praktisk del i form av
turnustjeneste. De aller fleste leger går så videre på en
eller annen form for spesialisering. Veien fram til autorisasjon og spesialisering er ett av de mest omfattende kompetanseprogrammene man kan finne innen høyere utdanning nasjonalt.
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I deler av lovverket som regulerer helsetjenesten står det
eksplisitt at det kreves medisinsk kompetanse for å ha en
faglig forsvarlig helsetjeneste. Ett av flere eksempler kan
man finne i pasientrettighetslovens paragraf 2.1, der det
tydelig går fram at det skal foreligge et medisinsk faglig
skjønn i rettighetsvurderingen av pasienter som er henvist
til spesialisthelsetjenesten. På det kommunale nivået går
det klart fram i loven om helsetjenesten i kommunene, at
det skal være en medisinsk faglig rådgiver.
Lovverket understøtter altså på flere steder at den profesjonen som skal forventes å ha høyest kompetanse innen helsetjenestene er legene, og at denne kompetansen er
benevnt medisinsk kompetanse.
Norsk helsetjeneste på alle helsetjenestenivå har de siste
tiårene gradvis forsøkt å erstatte medisinsk kompetanse
med annen helsefaglig kompetanse. I kommunene har vi
fått helseledere, og i sykehusene har mange helsepersonellgrupper med relativt lav helsefaglig kompetanse gradvis fått større makt, selvsagt uten å kunne ivareta det medisinske ansvaret. Etter mitt skjønn har dette vært et felteksperiment med ekstreme kostnader og elendige resultater.

Ola Jøsendal

•

ola.joesendal@psych.uib.no

Stortinget har velvillig smurt et elendig system med altfor
mye penger, slik at katastrofal styringsevne og ansvarspulverisering har bredt seg på alle helsetjenestenivå. Når helsepersonell med marginal helsefaglig kompetanse får sterk
innflytelse på tjenesteområder med svært høy medisinsk
kvalitet, inviterer dette til et kostbart, omfattende og fullstendig unødvendig byråkrati.
Regionale og lokale helseforetak tildeles altfor mye penger, som er en forutsetning for å usynliggjøre og sementere
resultatene av at medisinsk kompetanse er erstattet med en
eller annen utilstrekkelig helsefaglig kompetanse. Før eller
siden må inkompetanseboblen i helsetjenestene sprekke.
De enorme ressursene som tildeles helsetjenestene må
kanaliseres inn til pasientbehandling på en forsvarlig måte,
og ikke lenger gå til å bygge karrierestigene til inkompetent personell inn i funksjoner der det kreves medisinsk
kompetanse. I tiden framover må vi som leger kunne bidra
til å påvise skillene mellom medisinsk og annen helsefaglig kompetanse. Det vil komme pasientene og samfunnet
til gode i rikt monn!

Ny redaktør i Paraplyen
Jeg vil på det aller varmeste ønske velkommen Paraplyens
nye redaktør, Espen Rostrup Ellingsen! Enhver som tar på
seg verv for kollegiet fortjener jubel og hyllest, det gjelder
selvsagt også den nye redaktøren. Samtidig vil jeg avslutte
egen redaktørperiode med å takke medlemmene og styret
for langvarig tillit og tålmodighet, og gjenta en varm oppfordring om at medlemmene i Hordaland og Sogn og fjordane legeforening aktivt bruker Paraplyen til å lufte
meninger og synspunkter. En ny redaktør kan ikke få en
bedre start enn at medlemmene bruker bladet aktivt!
Med vennlig hilsen fra Ola Jøsendal

Rask behandling av
migreneanfall har fått et navn

For referanser og preparatomtale se side 9

Zomig® Nasal kan redusere migrenesmerten signiﬁkant allerede etter 10 minutter1,2.
Ved direkte opptak gjennom neseslimhinnen, er Zomig® Nasal 5mg effektiv mot migrene og kan virke allerede etter
10 minutter1,2. Det er inntil tre ganger så raskt som tabletten3 og det raskest rapporterte for et ikke-injiserbart triptan1.
Nesespray kan også være mer behagelig enn tabletter når pasienten opplever kvalme, eller kaster opp4.
Bestill en prøvepakning, eller les mer om Zomig® Nasal på www.zomig.no

- Rask og behagelig1,4
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Lyrikk

Lars Saabye Christensen er en så mangesidig og frodig lyriker at alle som trenger noe "å henge hatten på" i
egnede anledninger, kan drifte rundt i hans allsidige verden. I hans diktsamling Åsteder finner vi hans spenstige, spørrende dikt om hvor er det blitt av gutta? Selv jeg blir nesten interessert i å høre hvor det har blitt
av "gutta"!
Lars Saabye Christensen

Gutta
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Snøen som falt i fjor
er ikke lenger hva den var
juletrærne når ikke til taket
og alle pakker er bløte
det er tredje dag
og kakene er allerede tørre
jeg rydder i korker og papir
og jeg spør meg selv
for det er ingen andre å spørre:
når var det det slutta
når var det egentlig det slutta
hvor er det blitt av alle gutta
hvor er Pål som sto i gål
og redda på streken
hvor er Nils som drakk pils
med sugerør og hadde teken
hvor er Jonny som sang money
med hockeykølla som mikk
hvor er Joker som spiller poker
og alltid tok siste stikk
hvor er Tobben som fikk jobben
som sjokoladetrekk på Ringen
hvor er Kaj som sjekka Maj
og hoppa av i svingen
når var det egentlig at båndene ble
kutta
hvor er det blitt av alle gutta.

våren er akutt
og sommeren er en lengre lidelse
det er høl i bademadrassene
morellene er store
vannet er for kaldt
og gatene for ensomme
det er ikke lenger gøy på landet
kleggen blir større og større
det er for mye sand på strendene
og filmene er gørre
snart er det første skoledag igjen
jeg har rydda i penalet
og pakket ranselen
og jeg spør meg selv
for det er ingen andre å spørre:
hvor var det det butta
hvor var det egentlig det butta
hvor er det blitt av alle gutta
hvor er Jens som slo lens
og tryna i hekken
hvor er Max som fiska laks
i Gaustadbekken
hvor er Jo som hadde sko
med femtiøring og jernbeslag
hvor er lathans som sovna sankthans
og våkna tredje juledag
hvor er Elling som tok telling
da han stupte fra tiern
hvor er Finn som drakk gin

og sneik seg inn på niern
når var det det slutta
hvor er det blitt av alle gutta
gutta sover nå
gutta sover nå
med lyset på
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Kjære kolleger

Det er fortsatt ganske tøffe tider i Helse Bergen, og Anne
K. Bogsnes har kastet inn håndkleet. Både Ylf og Of har
beklaget det.
Vi har hatt en relativt tett dialog med foretaksledelsen vedrørende budsjettproblemene og har også samarbeidet noe
vedrørende skjevdelingssaken. Det er min klare oppfatning
at handlingsrommet som sykehusdirektør er for lite vis a vis
eierne. Det må være mulig å ha flere tanker i hodet samtidig. En leder for et helseforetak bør ha lov til å påpeke
manglende samsvar mellom budsjett og oppgaver samt de
konsekvenser dette kan ha, og kunne formidle det både tjenestevei og utad. Samtidig må man selvfølgelig forholde
seg lojalt når eier har gjort lovlig fattede vedtak. Det har
Bogsnes gjort.
Jeg opplever at forståelsen for denne type handlingsrom for
adm. direktør er for liten både i departementet og de regionale styrene. Det har medført at det er de ansatte som har
vært mest engasjert vis avis politikerne når det gjelder
underfinansieringen av Helse Vest. Undertegnede deltok
bl.a. i en sykehusdebatt i Tabloid 14.3., og det var beklemmende å bli møtt med at man i Helse Vest mener å ha full
kontroll over økonomien og at kuttene ikke vil gå ut over
pasientene. Skjevdelingssaken burde være noe alle parter i
Helse Vest burde kunne stå sammen om, og vi opplever
også at stortingspolitikerne generelt vil gjøre noe med dette.
Spørsmålet er om det skjer noe i år.
Situasjonen er nå i Helse Bergen slik at man må kutte ytterligere 132 mill. kroner for oppfylle eiers budsjettkrav om å

få aktiviteten ned på 2005 nivå (0-vekst), og det ser ut til
ca. 200 årsverk må bort. Ofs holdning er at man da først må
se på tilfeldig overtid, konsulentvirksomhet, ekstravakter
m.m. før man går løs på basis tjenesteplaner/turnusplaner.
Lønnsoppgjøret nærmer seg, men endelig strategi fra
Akademikerne Helse/Dnlf er ikke klar enda. Undertegnede
skal delta på diverse møter i legeforeningens regi i april/mai
og forhåpentligvis er mer på plass da. Det er mange som
ønsker et ganske sentralt dominert lønnsoppgjør dette året,
og det er mulig at det kan være hensiktsmessig for å ”rydde
litt opp” mellom partene sentralt. Det brukes litt for mye
tid på uenighetsprotokoller og oppklaring av ulike tekstforståelser av overenskomsten.
Et eventuelt sentralt oppgjør for 2006 betyr ikke at man går
bort fra mer lokalt orienterte oppgjør i fremtiden.
Undertegnede har tatt opp muligheten for å innføre/prøve ut
totallønnsmodeller også i Helse Bergen, i første omgang
avgrenset til f. eks. nevrokirurger/hjertekirurger, men har så
langt ikke fått særlig respons på det.
Påsken nærmer seg og som kardiolog håper jeg at flest
mulig kommer seg ut i naturen og bruker kroppen. Det ser
i alle fall undertegnede frem til.
Vennlig hilsen
Kjell Vikenes
FTV Overlegeforeningen/Dnlf

FORSIDEFOTO
Ungdomsspor
Visuelt uttrykk skapt tilfeldig i skatehall
Fart, spenning,
øving og øving,
spontan fysisk aktivitet,
lidenskap,
fellesskap
spor , tegn , koder, subkulturer
Sitter på kontor og veier og måler,
spør om de spiser frokost og fører skjema.
år etter år uten endring.
hva er forebyggende helsearbeid?
Tekst og foto: Regin Hjertholm
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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
Helseutstyr, diverse

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

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
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Zomig Nasal «AstraZeneca»
C T: 36
Migrenemiddel
ATC-nr.: N 02C C03
NESESPRAY 5 mg/dose: Hver dose nesepray inneh: zolmitriptan 5 mg, sitronsyre, dinatriumfosfat (dihydrat eller dodekahydrat), renset vann. Indikasjoner: Akutt behandling av hodepinefasen ved
migrene med eller uten aura. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet overfor zolmitriptan eller noen av de
andre innholdsstoffene i produktet. Moderat eller alvorlig hypertensjon eller ved ukontrollert mild hypertensjon. Pasienter som har hatt hjerteinfarkt, har eller viser tegn på iskemisk hjertesykdom, har koronar
vasospasme (Prinzmetals angina) eller perifer karsykdom. Samtidig bruk av ergotamin, derivater av
ergotamin (inklusive metysergid), sumatriptan, naratriptan og andre 5-HTIB/1D reseptoragonister. Pasienter
med cerebrovaskulær sykdom eller transitoriske iskemiske anfall (TIA) i anamnesen. Pasienter med
kreatininclearance under 15 ml/min. Bivirkninger: Bivirkningene er vanligvis milde til moderate, av
forbigående og ikke alvorlig natur og opphører oftest spontant uten spesielle tiltak. Eventuelle bivirkninger
kommer vanligvis i løpet av de 4 første timene etter at dosen er inntatt, og forekommer ikke hyppigere ved
gjentatt dosering. Svært vanlige: Generelle: Smaksforstyrrelser. Vanlige (> 1/100): Gastrointestinale
sykdommer: Kvalme, munntørrhet, Generelle: Asteni, tyngdefølelse i ekstremiteter, tranghetsfølelse i strupe,
hals, ekstremiteter og bryst. Smak. Irritasjon og økt følsomhet i nesen. Nevrologiske sykdommer: Svimmelhet,
trøtthet, varmefølelse, parestesier, dysestesi. Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett: Muskelsvakhet, m
yalgi. Mindre vanlige (< 1/1000, <1/100): Generelle: Tyngdefølelse i bryst og hals, smerter eller trykkende
følelse i strupe, kjeve, hals og bryst. Karsykdommer: Lett blodtrykksstigning. I sjeldne tilfeller har forbigående
VWLJQLQJHU L GHW V\VWHPLVNH EORGWU\NNHW PHG ]ROPLWULSWDQ Y UW IRUEXQGHW PHG VLJQL¿NDQWH NOLQLVNH
hendelser. Hjertesykdommer: Takykardi, palpitasjoner. Sjeldne (>1/10.000, <1/1000): Forstyrrelser i
immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkludert urtikaria og angioødem og anafylaktiske reaksjoner.
Nevrologiske sykdommer: Hodepine. Svært sjeldne (<1/10.000): Hjertesykdommer: Angina pectoris og
hjerteinfarkt. Karsykdommer: Koronar vasospasme. Gastrointestinale sykdommer: Iskemi eller infarkt (f.eks.
intestinal iskemi, intestinal infarkt, miltinfarkt), som kan ses i form av blodig diaré eller abdominale smerter.
Sykdommer i nyre- og urinveier: Polyuri, hyppig og trengende vannlating. Noen av symptomene kan være
relatert til selve migreneanfallet. $Forsiktighetsregler: Preparatet skal kun gis til pasienter hvor en klar
migrenediagnose er stillet. Andre alvorlige nevrologiske lidelser bør utelukkes før man behandler pasienter
med nydiagnostisert migrene eller migrenepasienter med atypiske symptomer. Zolmitriptan bør ikke brukes ved hemiplegisk, basilaris- eller oftalmoplegisk migrene. Migrenepasienter kan ha risiko for visse
cerebrovaskulære hendelser. Hjerneblødning, subaraknoidalblødning, slag og andre cerebrovaskulære
hendelser er rapportert hos pasienter som behandles med 5HT1B/1D reseptoragonister. Bør ikke administreres
til pasienter med symptomgivende Wolff-Parkinson-White syndrom eller arytmier forårsaket av andre
ledningsforstyrrelser. 5-HT1B/ID reseptoragonister har i meget sjeldne tilfeller vært assosiert med koronar
vasospasme, angina pectoris og hjerteinfarkt. Pasienter med risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom bør
utredes før behandling med zolmitriptan startes. Som for andre 5-HT1B/ID reseptoragonister, er tunghets, spennings- eller trykkfølelse i bryst og halsregionen observert med zolmitriptan. I kliniske studier er disse
funnene ikke assosiert med arytmier eller iskemiske EKG-forandringer. Pasienten bør utredes dersom
symptomer på iskemisk hjertesykdom opptrer. Zolmitriptan kan forårsake en mild, forbigående forhøyelse av
blodtrykket, som kan være mer uttalt hos eldre. Denne effekten har imidlertid ikke vært årsak til problemer i
kliniske studier. Den anbefalte dosen skal ikke overstiges. Graviditet/Amming: Overgang i placenta:
Sikkerhet for zolmitriptan hos gravide kvinner er ikke klarlagt. Dyreforsøk viser ikke tegn på direkte teratogen
effekt. Imidlertid har visse funn i embryotoksisitetsstudier antydet en effekt på overlevelsesevnen til embryet.
Preparatet bør kun benyttes hos gravide, dersom nytte av behandlingen anses å rettferdiggjøre mulig risiko
for fosteret. Overgang i morsmelk: Studier viser at zolmitriptan passerer over i morsmelk hos diegivende dyr.
Opplysninger om overgang i human melk foreligger ikke. Forsiktighet må utvises ved eventuell bruk av
zolmitriptan hos ammende. Amming bør unngås de første 24 timer etter inntak, for å minimere eksponeringen av barnet. Interaksjoner: Kliniske interaksjonsstudier har vært gjort med koffein, ergotamin, dihydroerJRWDPLQ SDUDFHWDPRO PHWRNORSUDPLG SL]RWLIHQ ÀXRNVHWLQ ULIDPSLFLQ RJ SURSUDQRORO 'HW EOH LNNH IXQQHW
klinisk relevante forskjeller i de farmakokinetiske parametre for zolmitriptan eller den aktive metabolitten.
'DWD IUD IULVNH IULYLOOLJH W\GHU LNNH Sn NOLQLVN VLJQL¿NDQW LQWHUDNVMRQ PHOORP ]ROPLWULSWDQ RJ HUJRWDPLQ ,PLGOHUWLG
er det teoretisk en økt risiko for spasmer i koronarkar. Samtidig tilførsel er derfor kontraindisert. Det bør gå
minst 24 timer etter tilførsel av legemiddel inneholdende ergotamin før zolmitriptan administreres. Omvendt
bør det gå minst 6 timer etter tilførsel av zolmitriptan før legemiddel inneholdende ergotamin administreres.
$GPLQLVWUHULQJ DY PRNOREHPLG HQ VSHVL¿NN 0$2$ KHPPHU JD HQ OLWHQ ¡NQLQJ   L $8& IRU ]ROPLWULSWDQ
RJ HQ IROGLJ ¡NQLQJ L $8& IRU GHQ DNWLYH PHWDEROLWWHQ 6RP HQ I¡OJH DY GHWWH DQEHIDOHV HQ PDNVLPDOGRVH
på 5 mg zolmitriptan i døgnet til pasienter som bruker MAO-A hemmer. Preparatene bør ikke brukes samtidig
hvis moklobemid gis i høyere doser enn 300 mg pr. døgn. Etter administrering av cimetidin (en generell
F\WRNURP 3KHPPHU EOH KDOYHULQJVWLGHQ RJ $8& IRU ]ROPLWULSWDQ RJ GHQV DNWLYH PHWDEROLWW RPWUHQW
doblet. For pasienter som står på behandling med cimetidin anbefales en maksimaldose av zolmitriptan på
 PJ L G¡JQHW %DVHUW Sn GHQ WRWDOH LQWHUDNVMRQVSUR¿OHQ NDQ LQWHUDNVMRQ PHG VSHVL¿NNH KHPPHUH DY &<3
1A2 ikke utelukkes. Derfor anbefales samme dosereduksjon for zolmitriptan ved samtidig behandling med
SUHSDUDWHU L GHQQH JUXSSHQ VOLN VRP ÀXYRNVDPLQ RJ NLQRORQHU I HNV FLSURÀRNVDFLQ  6HOHJLOLQ 0$2%
KHPPHU RJ ÀXRNVHWLQ VHOHNWLY VHURWRQLQUHRSSWDNVKHPPHU 665, JD LQJHQ IDUPDNRNLQHWLVNH LQWHUDNVMRQHU
med zolmitriptan. Som for andre 5-HTIB/1D reseptoragonister, kan zolmitriptan forsinke absorpsjonen av andre
legemidler. Absorpsjon og farmakokinetikk for nesesprayen endres ikke ved forutgående bruk av xylometa]ROLQ 8¡QVNHGH HIIHNWHU NDQ RSSWUH K\SSLJHUH YHG VDPWLGLJ EUXN DY WULSWDQHU RJ XUWHSUHSDUDWHU VRP LQQHKRO
der Johannesurt (Hypericum perforatum). Dosering: Anbefalt dosering med nesespray ved behandling av
akutt migreneanfall er 5 mg. Bør tas ved første tegn på migrenehodepine, men er effektivt også når den tas
senere i forløpet. Zomig nesespray gis som en enkeltdose i ett nesebor. Nesesprayen er et alternativ til
YDQOLJH WDEOHWWHU RJ VPHOWHWDEOHWWHU 1HVHVSUD\HQ KDU UDVN LQQVHWWHQGH HIIHNW PHG VLJQL¿NDQW OLQGUHQGH HIIHNW
innen 15 minutter. Dersom symptomene kommer tilbake i løpet av 24 timer etter initial respons, kan en andre
dose tas. Ved behov for en andre dose, bør man vente minst 2 timer etter første dose. Hvis pasienten ikke
responderer på den første dosen, er det lite sannsynlig at en andre dose vil gi effekt ved det samme
migreneanfallet. Preparatet skal ikke doseres mer enn 2 ganger i døgnet, og den totale døgndosen skal ikke
overstige 10 mg. Barn (under 12 år): Sikkerhet og klinisk effekt er ikke vurdert, og preparatet anbefales
derfor ikke til denne aldersgruppen. Ungdommer (12-17 år): Sikkerhet og klinisk effekt er ikke dokumentert
hos ungdommer, og preparatet anbefales derfor ikke til denne aldersgruppen. Eldre (> 65 år): Sikkerhet og
klinisk effekt er ikke dokumentert hos personer over 65 år, og preparatet anbefales derfor ikke til denne
aldersgruppen. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig for pasienter med lett til moderat
nedsatt leverfunksjon. For pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad C) anbefales en
maksimaldose på 5 mg i døgnet. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved kreatininclearance over 15 ml/min. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Døsighet. Behandling: Halveringstiden er
2 ½ - 3 timer. Det er derfor nødvendig å holde pasienter med overdose av zolmitriptan under observasjon i
PLQVW  WLPHU HOOHU WLO V\PSWRPHU Sn RYHUGRVHULQJ RSSK¡UHU 'HW ¿QQHV LQJHQ VSHVL¿NN DQWLGRW WLO ]ROPLWULSWDQ
I tilfelle alvorlig forgiftning, anbefales intensiv medisinsk overvåkning, inkludert sikring av frie luftveier, tilfredsstillende ventilering og oksygenering, samt kardiovaskulær overvåkning. Eventuell effekt av hemodialyse og
peritoneal dialyse på serumkonsentrasjonen av zolmitriptan er ukjent. Pakninger og priser: Nesespray 5
mg/dose: Endose: 6 stk. kr 583,00.
Teksten er basert på SPC godkjent av SLV 05.08.2004
5HIHUDQVHU
 *DZHO0HWDO=ROPLWULSWDQPJ1DVDO6SUD\(I¿FDF\DQG2QVHWRI$FWLRQLQWKH$FXWH7UHDWPHQW
RI0LJUDLQH±5HVXOWVIURPWKH5($/,=(VWXG\+HDGDFKH
2) Kagedal M et al. True Nasopharyngeal Absorption of zolmitriptan after Administration via Nasal
6SUD\LQKHDOWK\PDOHYROXQWHHUV$P-'UXJ'HOLY  
  'RZVRQ $- HW DO 5HYLHZ RI ]ROPLWULSWDQ DQG LWV FOLQLFDO DSSOLFDWLRQV LQ PLJUDLQH ([SHUW 2SLQ
3KDUPDFRWKHU  UHYLHZ
 *DZHO0HWDO7UHDWPHQWVDWLVIDFWLRQZLWK]ROPLWULSWDQQDVDOVSUD\±5HVXOWVIURPIDFH
WZRRIWKH5($/,=(VWXG\-+HDGDFKH3DLQ
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Kjære kolleger!
LSA har hatt flere forberedende runder til vårens forhandlinger, og jeg ønsker å formidle en liten oppsummering av
de kravene LSA stiller:
For offentlig ansatte leger i statlig sektor:
LSA har pekt på at Legeforeningen gjennom prinsipp-og
arbeidsprogrammet som ble vedtatt av landsstyret i mai
2005, har uttalt seg om leger i samfunnsmedisinsk arbeid
slik:
”Gjøre lønnsvilkårene i offentlig og forebyggende helsearbeid, forskning og undervisning konkurransedyktig med
klinisk virksomhet.”
De fleste leger og overleger i staten har et lønnsnivå som
tilsvarer turnuskandidat, eller nyutdannet underorndet lege.
LSA anbefaler at:
1) Rådgivende overleger i trygden: 5 lønnstrinn
2) Assisterende fylkesleger og rådgivende overleger med
mer enn 10 års ansennietet i stillingen: 3 ltr.
LSA peker også på at alle stillinger i sentral forvaltning får
benevnelsen lege (overlege, spesiallege , ass.overlege, rådgivende overlege, sjefslege, bedriftslege, bedriftsoverlege,).
På sikt tror vi dette er viktig for å sikre en akseptabel lønnsutvikling og mulighet for sammenligning med andre legegrupper.
I tillegg er det viktig at man har egne koder slik at man
ikke er i gruppe med andre som ikke har medisinsk utdanning.
LSA har også pekt på at dersom lønnsforskjellene til andre
leger øker ytterligere, er det stor fare for at samtlige lederposisjoner i offentlig helseforvaltning besettes av ikke-leger
eller leger med svak kompetanse. Dette vil være svært uheldig og uhensiktsmessig for norsk helsevesen.
Krav i kommunal sektor:
Kravene i kommunal sektor er lagt inn under sentral forbundsvis særavtale (SFS2305). Kravene er forsøkt sett i
sammenheng med nye lover, og nye utkast til spesialistregler:
Forslag til tekst og nye punkt, sfs 2305:
7.19.1 Kommunens medisinsk faglige rådgiver benevnes
kommuneoverlege, og fast stedfortreder benevnes assisterende kommuneoverlege.

7.19.2 Kommunene har plikt til å etablere en døgnberedskap for kommuneoverlegens pålagte oppgaver etter kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven og lov om psykisk
helsevern.
7.19.3 Beredskapen skal ivareta akutte hendelser innen
miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap,
samt vedtak om tvungen undersøkelse og begjæring om
innleggelse ved tvang etter lov om psykisk helsevern.
7.19.4 Det er tilstrekkelig for beredskapen at kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder er tilgjengelig på telefon. Nødvendigheten av å utføre konkrete handlinger innen
områdene nevnt i 7.19.2, eventuelt gjennom utrykning, vurderes av kommuneoverlegen i forhold til lovverket og forsvarlighetskravet, og utløser eventuelt overtidsgodtgjøring.
7.19.5 Fast tillegg i lønn for kommuneoverlegens plikt til
beredskap er xxx kr pr døgn på hverdager og xxx kroner pr
døgn på lørdager, søndager og andre fridager.
7.19.6 Kommuneoverlegen kan unntaksvis delegere beredskapen til annen lege såfremt det er medisinsk forsvarlig.
Annen lege mottar da godtgjøring som nevnt i 7.19.4.
7.19.7 Den samfunnsmedisinske beredskapen bør (kan)
være interkommunal der det er hensiktsmessig.
10.4 Kommuneoverlege og annen lege tilsatt i minimum
40 % samfunnsmedisinsk stilling har krav på 4 måneders
utdanningspermisjon med lønn pr 5-årsperiode i stillingen.
Ansettelsestid i annen samfunnsmedisinsk stilling skal telles med ved beregning av 5-årsperioden. Det forutsettes at
det legges fram et utdanningsprogram for relevant fagutvikling, forskning eller videreutdanning til spesialitet i samfunnsmedisin.
10.5 Ved lønnet permisjon gjøres fradrag for lønn fra
annen arbeidsgiver.
10.6 Tidspunktet for permisjon avtales mellom legen og
kommunen.
10.7 Ansettelsestid i den samfunnsmedisinske stilling
legen innehar pr 01.07.2006 telles med ved beregning av 5årsperioden.
Fra Rolf M Tande,
hovedtillitsvalgt LSA Hordaland

PARAPLYEN
Fra APLF

Kjære kolleger

Dagens APLF-tema blir Landsrådsmøtet i Oslo den 14 –
15. februar.
Som vanlig møtte jeg der kolleger fra alle landets fylker,
samt APLFs styre og fagutvalg, og jeg vil kort nevne
noen av sakene vi diskuterte der. Hovedsakene fra de
avdelingstillitsvalgte var denne gangen lønnsnivå for de
kommunale bistillinger, forholdet til de regionale oppgjørskontorene, og interkommunal legevakt.
Det viser seg at det er svært store sprik i timelønn
mellom landets kommuner, der de beste har forhandlet
seg til en lønn tilsvarende en full årslønn på godt over
500000, pluss praksiskompensasjon. Så selv om dette er
”tvangsarbeide” for fastlegene, nytter det å forhandle om
lønnen.
Når det gjelder de regionale oppgjørskontorene var det
gledelig få problemer som ble referert, slik at det synes
foreløpig ut som om samarbeidet der går greit for de
aller fleste.
Det er store forskjeller mht interkommunale legevakter. Noen få steder fungerer alt greit, med positiv medvirkning fra kommunene. Men mitt inntrykk er at ordningen mange steder står i fare for å bli nedlagt, fordi det
”blir for dyrt” for kommunen, og mange kommuner har
aldri fått det til i det hele tatt. APLF og
Legeforeningen jobber derfor aktivt for å få dette i
sving i flest mulig kommuner.
Videre ble det gitt en orientering om APLFs
fremtidige organisasjonsform. Denne kommer til å
bli vesentlig endret fra 2007. Derfor vil jeg minne
om generalforsamlingsarrangementet 3. – 5. mai
2006, der man skal debattere og stemme over faktorer som vil få avgjørende betydning for APLF
som organisasjon. Meld dere på, og bruk stemmeretten!
Møtets siste tema var problemene med
Helsenett. APLFs ledelse er meget godt kjent med
dette, og er orientert om problemene som manglende funksjonalitet og høy pris. Man betaler
svært mye penger for denne tjenesten, og får lite
igjen for det.
I det siste er det dessuten kommet signaler fra
kolleger om betydelig prisoppgang. APLFs leder

har i den forbindelse sendt en e-post den 22. mars 2006
til alle fylkestillitsvalgte, som er formidlet videre, via epost, til kommunetillitsvalgte. Legeforeningen er i kontakt med Sosial- og helsedepartementet og Norsk
Helsenett for å revidere avtalene, og det forventes at
Dnlf/ APLF raskt kommer i dialog med partene om revidert kollektivavtale. Rådet til APLFs medlemmer er å
vurdere om de vil melde tilbake til Norsk Helsenett at de
ønsker å avvente resultatet av sentrale prosesser før man
bestemmer seg for om man fortsatt vil være tilkoblet helsenettet. Hvis noen mottar nye tilbud fra Norsk
Helsenett, ønsker han at kopi av disse blir sendt til
APLFs sekretariat i Oslo slik at ledelsen kan se hva slags
tilbud NHN presenterer for medlemmene.
Til slutt vil jeg ønske alle en fin vår. Håper jeg møter
mange av dere i Oslo 3-5. mai, og husk å sjekke ut
APLF og Hordaland legeforenings hjemmeside på nettet
med jevne mellomrom.
Med vennlig hilsen
Øivind Wesnes, avd. tillitsvalgt APLF Hordaland

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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Det kan virke som om alt i PSL dreier seg om anbud,
men jeg må skrive noen ord om det siden mange er opptatt av det. HelseVest annullerte forrige anbudsrunde
etter rot fra egen side med endring av konkurransegrunnlagt under prosessen, og har nå utlyst ny anbudsrunde for
dagkirurgi med søknadsfrist 6. april. Denne gangen er
det, trolig etter instruks fra helseministeren satt et tak på
mengde tjenester som skal kjøpes fra aktører utenfor helseforetakene, og der blir prioritert områder som samsvarer med de helsepolitiske mål regjeringen har.
Det har vært avholdt møte i samarbeidsutvalget
mellom PSL og HelseVest etter stort påtrykk fra oss, og
tonen var god, men der kreves nok hyppigere kontakt, og
det kan virke som om helseforetaket ikke helt tror at vi
er på deres side og en del av konsernet. Det er tydeligvis
viktig å klassifisere oss som private, på en måte i motsetning til foretakene. Det er vi jo ikke, hele vår virksomhet
er offentlig finansiert, men vi styrer oss selv. Vi foretrek-

ker derfor betegnelsen avtalespesialister som en mer dekkende beskrivelse.
Vi ser frem til et bedre samarbeidsklima med det regionale helseforetaket, vår oppdragsgiver og premissleverandør. Vi er ganske avhengige av forutsigbare rammer
for vår virksomhet, og dem er det Helseforetaket som
leverer.
Rammeavtalen som regulerer vårt forhold til foretaket
er blitt er svært godt dokument, og setter vår virksomhet
inn i en mer forpliktende sammenheng fra begge sider.
Til gjengjelde kan vi nok vente oss mer formaliserte krav
på ventetider og tilgjengelig samt oppdaterte elektroniske rapportrutiner mot vår oppdragsgiver.
Jeg ønsker alle en gledelig vår!
Med vennlig hilsen
Harald Miljeteig

Overføring av rutinekontroller etter operasjon
for kreft i tykktarmen til fastlege
Fra 1/6-06 vil enkelte rutinekontroller etter operasjon for
kreft i tykktarmen foregå hos fastlege og ikke som før,
ved kirurgisk poliklinikk. Avdelingen vil imidlertid fortsatt gjennomføre enkelte kontroller:
1. Første postoperative kontroll etter ca 4 uker.
2. Koloskopi etter 1 år
3. Koloskopi etter 4 år
Pasienter under 75 år med påviste lymfeknutemetastaser
(Dukes C) vil bli henvist kreftavdelingen for adjuvant
kjemoterapi i 6 måneder. Kontrollene vil den første tiden
gjennomføres i samarbeid mellom kreftavdelingen og
kirurgisk avdeling og overføring til fastlege vil individualiseres.

Kontrollene hos fastlege bør foregå etter 6, 12, 18, 24,
30, 36 og 48 måneder. Følgende bør gjennomføres:
1. Generell anamnese med vekt på ”varselssymptomer”
(vekttap, slapphet, smerter, anorexi) og tarmfunksjon
(avføringsendringer, blod eller slim pr anum)
2. Generell klinisk undersøkelse med palpasjon av abdomen og inspeksjon av arr
3. Labprøver: Hb, ALP, GGT, CEA
4. Røntgenundersøkelser: Rtg thorax og ultralyd av lever
Ved patologiske funn og/eller mistanke om recidiv eller
metastaser skal pasienten henvises tilbake til kirurgisk
poliklinikk og mottaes til prioritert time der.

PARAPLYEN
Fra YLF

Kjære kolleger

Sommeren nærmer seg, og med den også
ferieavviklingen. Noen arbeidsgivere viser
stor fantasi med sommerturnus og bruk
av vikarer og jeg vil i denne artikkelen
oppsummere noen av de lover og regler
som regulerer ferie.
Lov om ferie
Ferieloven skal sikre at arbeidstakere får ferietid og feriepenger. Ferieåret defineres som det året ferien avvikles
i, men man avvikler ferie som er opptjent i det forutgående kalenderår, det såkalte opptjeningsåret. Ferieloven
gir alle dem som har tiltrådt inne 30. september i ferieåret rett til ferie i 4 uker og 1 dag. I tillegg har vi gjennom
forhandlinger fått rett til en femte ferieuke, såkalt avtalefestet ferie. For arbeidstakere som tiltrådte etter 30. september innrømmes rett til en uke ferie.
Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker gis ferietid som omfatter 18 virkedager (altså tre
uker) i hovedferien 1. juni – 30. september. Virkedager i
denne sammenhengen er alle dager unntatt søndag. For
arbeidstakere som jobber på søndager skal det minimum
gis fri søndag før eller søndag etter ferie, forutsetningen
er at feriens lengde er minimum en uke( 6 virkedager).
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av
feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte
arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnår
man ikke enighet om feriefastsettelsen har arbeidstaker
allikevel krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferien som nevnt ovenfor. Den resterende del av ferien
som er hjemlet i ferieloven, altså 1 uke og 1 dag kan
også arbeidstaker kreve sammenhengende innenfor ferieåret.
Det kan avtales skriftlig mellom arbeidsgiver og den
enkelte ansatte at man kan overføre ferie til året etterpå.
Etter ferieloven kan man overføre inntil 12 virkedager
ferie, dvs. 2 uker, til neste år.

Feriepenger
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av
lønn i opptjeningsåret, dvs. det forutgående kalenderår.
Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven fra opptjeningsåret. Som lønn i denne sammenheng regnes også sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i
arbeidsgiverperioder. Tilsvarende gjelder omsorgspenger
for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved
barns eller barnepassers sykdom.
Feriepengene utgjør 12,0 % av feriepengegrunnlaget og
utbetales i juni måned. Den samme måned trekkes lønn
tilsvarende antall ferieuker, dvs. fem uker.
Dersom man ikke har opptjent rett til fulle feriepenger
(lønn under hele ferien) kan man motsette seg av vikling
av feriefritid hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.
Sommerturnus
I vår overenskomst del B åpnes det opp for bruk av midlertidige tjeneste-/vaktplaner i forbindelse med ferieavvikling. Slik omlegging skal varsles minimum 4 uker før
nye planer iverksettes. I slike midlertidige planer skal
selvsagt arbeidstidsbestemmelsene overholdes, inkludert
de såkalte vernebestemmelsene som anført i § 3.5.3:
1. Den ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 60 timer
2. Den daglige arbeidstid skal ikke for noe vaktdøgn
overstige 19 beregnede timer.
3. Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28
timers sammenhengende fritid.
4. Mellom to arbeidsperioder skal det være en arbeidsfri
periode på minimum 8 timer.
5. Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer, med
unntak av dager etter tilstedevakt
Tariffestet rett til fordypningstid 4 timer per uke faller
ikke bort i forbindelse med bruk av sommerturnus.
God ferieplanlegging!
Espen Rostrup Ellingsen
Foretakstillitsvalgt ylf
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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. 95059298
owatne@online.no

Nestleiar

Halvard W. Sele, Legekontoret, Sandane
Telf. 95032494
hw.sele@online.no
Tom Guldhav Kir. Avd. FSS, 6807 Førde
tom.guldhav@helse-forde.no
Ida Neergård Sletten (YLF),
Ortop. Avd.,FSS, 6807 Førde
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
Rune Larsen Of), Anestesiavd. FSS,
6807 Førde
rune.larsen@helse-forde.no
Florentina Naboulsi (PSL),
Øyeklinikken Naboulsi, 6900 Florø
florentina@mailbox.as

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
• 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.

Audun Hammer (APLF),
Kommunelegekontoret, 6700 Måløy
audunham@frisurf.no
Alv Bjørnar Heggelund (NAMF),
6993 Høyanger
abh@hoyangerbht.no
Trond Inselseth (NSA), Legekontoret,
6700 Måløy
insels@frisurf.no
Ingrid Alm Andersen (YLF),
Kir. Avd. FSS, 6807 Førde
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no
Vara;

Sissel Leth-Olsen, Legekontoret,
6800 Førde
s.leth@online.no
Trygve Ness, Legekontoret 5745 Aurland
trygve.ness@aurland.kommune.no

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
55 29 25 86 (arb.)
Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 5232 PARADIS,
55 92 44 77 (priv.)
Årstadveien 27, 5009 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
Vangsgata 38, 5700 Voss,
Pb. 83, 5701 Voss
56 51 07 66 (telefontid 11.30 til 12.00
Atle Roness, Psykiatrisk klinikk,
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN,
55 97 45 98
Helleveien 170, 5035 SANDVIKEN,
55 25 63 02 (priv.)

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

Per Isaksen
Kolstien 2,
5097 Bergen, 55 31 44 24
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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Øyvind Vatne
Leiar Sogn og Fjordane

Grautmål
Nrk Sogn og Fjordane har for tida ein serie innslag
med den lett sjølvironiske tittelen ”Grautmål”. Det
dreier seg om å forklare dialektord, ord som i liten
grad er kjende utanfor eit svært avgrensa geografisk
område.
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Som lege i mindre bygder på Vestlandet har vi lært at
det er viktig å forstå pasientane sine særuttrykk for å
kunne gjere ein god jobb – kommunikasjon er føresetnaden for all legekunst.
Då eg kom til Sogn og Fjordane i 1981 lærte eg relativt snart eit nytt ord: Fogderi, og det avleidde ”fogderistrid”. Fogderi som organisatorisk eining har
ikkje eksistert i Noreg på mange år, kan hende vi må
heilt attende til dansketida. Men her i Sogn og
Fjordane er fogderia framleis levande. Her bur ingen
”sogn- og fjordingar”, berre sogningar, sunnfjordingar og nordfjordingar.
Alle som har prøvd seg i fylkespolitikken har røynt
at fogderigrensene i høgste grad er levande. I kamp
om tildeling av midler og utbyggingsprosjekt har
fogderi stått mot fogderi, ofte på tvers av politiske
skiljeliner. For ein som har stått på sida av politikken har det ofte vore vanskeleg å få auge på arbeidet
for dei gode fellesskapsløysingane.
Helsetenester er eit viktig fellesgode, gjerne rangert
framføre både skule og veg, jamvel om dei fleste av
oss ynskjer at helsetenesta berre er der, utan at vi
treng ho. Det er såleis ikkje til å undre seg over at
fogderistriden også omfattar lokalisering av spesialisthelsetenester, ja, kan hende i særleg grad feltet vårt.

Denne striden har sett kiler inn i vår forening, og
gjort det vanskeleg for Sogn og Fjordane legeforening å tale med ei tunge i slike spørsmål. Verre er
det at samhandling om pasientbehandling er blitt
skadelidande. I alle høve i somatikken har det vore
sett på som eit nederlag å måtte sende pasientar
gjennom Våtedalen eller Fjærlandstunnelen – begge
vegar. Kven som har tent på det? I alle høve ikkje
pasientane.
Den tekniske og medisinske utviklinga krev nye
organisatoriske løysingar innafor spesialisthelsetenesta. Utviklinga av kommunikasjonane – av mange
slag – er ein viktig premiss for at endringar er
gjennomførbare.
Den norske lægeforening vil i vår levere ei utgreiing
om lokalsjukehusfunksjonen i Noreg. Det er mi von
at denne utgreiinga kan verte ein viktig premiss for
det vidare arbeidet med å utvikle ei rasjonell spesialisthelseteneste i Noreg. Lokalt må sogn- og fjordingar kome ut av skyttargravene ved fogderigrensene, legge ned våpna og sameinast om dei gode fellesskapsløysingane som pasientane våre har krav på.
Innafor Sogn og Fjordane legeforening er vi på god
veg til å lukkast med det, men det er ein lang veg å
gå for mange andre – er eg redd.
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Legers meldeplikt,
– hva omfatter den?

Helsebyråd Trude Drevland i Bergen kommune kritiserer i BT 17/3-06 leger ved
Haukeland Universitetssykehus for ikke å ha
anmeldt tilfelle hvor en to år gammel gutt ble
innlagt med brukne lårben. Hva omfatter
egentlig legers meldplikt, og hvor er den
beskrevet?
I samme artikkel siteres imidlertid Professor i offentlig rett ved
Universitetet i Oslo, Aslak Syse, som er ikke enig med
Drevland.
– Ifølge helsepersonelloven har helsepersonell en ubetinget
plikt til å informere barnevernet dersom de har mistanker om at
et barn blir mishandlet. Det er barnevernet som skal beskytte
barna. De har full undersøkelsesrett og myndighet til å gå til
politiet, sier han.

Lov om helsepersonell
Legers meldeplikt er beskrevet i Lov om helsepersonell.
Kapittel 6 i denne loven beskriver opplysningsplikt m.v. og
omhandler meldeplikt til Statens helsetilsyn, nødetater, sosialtjeneste og barnetjeneste:
§ 30. Opplysninger til Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i
fylket
Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle de opplysninger
som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells
virksomhet. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten
utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak o.l. som kreves av
Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket.
Endret ved lov 29 aug 2003 nr. 87 (i kraft 1 sep 2003 iflg. res.
29 aug 2003 nr. 1092).
§ 31. Opplysninger til nødetater
Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er
nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
§ 32. Opplysninger til sosialtjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på
forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal
av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold
etter å ha innhentet samtykke fra pasienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt etter § 21.
Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av
eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til
å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at

det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade,
jf. lov om sosiale tjenester § 6-2a. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om sosiale
tjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha
ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.
§ 33. Opplysninger til barneverntjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på
forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av
eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er
grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et
barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte
lov § 4-24.
Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha
ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.
§ 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat
Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller
de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til
å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som
nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler
fastsatt av departementet i forskrift.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til
gjennomføring og utfylling av første ledd, og kan gi reglene i
første ledd tilsvarende anvendelse i forhold til pasienter som har
tjeneste utenfor luftfartøy, dersom tjenesten har betydning for
luftfartens sikkerhet.

Konklusjon
Legers meldeplikt til politi og brannvesen omfatter altså kun
situasjoner hvor dette er nødvendig for å avverge skade på person eller eiendom. Når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger alvorlig omsorgssvikt,
skal legen på eget initiativ, og uten hinder av taushetsplikten,
varsle barneverntjenesten.
Dessuten kan leger, ut fra nødrettsbetraktninger, alltid kontakte politiet hvis det er umiddelbar fare for liv eller alvorlig
helseskade.
Espen Rostrup Ellingsen
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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
Fastlegene
Forthun og Mangersnes
søker felles legevikar
allmennpraksis i totalt
50% stilling
p.g.a. fravær fra praksis.
Arbeidsdager tirsdag, onsdag
og annenhver fredag
samt ved ferie- og kursavvikling.
Tiltredelse snarest.
Kontakt Tove Forthun 55336887
eller
Astrid Mangersnes 55336882.
Med vennlig hilsen
Astrid Mangersnes
Krambua Legesenter,
Fjøsangervegen 215, 5073 Bergen
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For referanser og preparatomtale se side 25

Har du husket . . .
. . . å kontrollere dine diabetes
og hypertoni pasienter for
mikroalbuminuri?

z
z
z
z
z
z
z
z

Kvantitativ analyse
Brukervennlig
Svar innen 90 sekunder
Dokumentert kvalitet. SKUP testet, se www.noklus.no
Fast kalibrering med sporbarhet til CRM 470
Måleområde: 5-150 mg/L
Prøvemateriale: Morgenurin etter hvile eller samlet urin
Lagring av resultat/QC
For mer informasjon om mikroalbuminuri og HemoCue Albumin 201,
ring oss på tlf. 23 37 16 00

www.hemocue.no

markedets
nyeste kalsiumantagonist
markedets
nyeste kalsiumantagonist

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

Zanidip kan trygt gis til:
• pasienter med kronisk nyresvikt sammen med
ACE-hemmere eller A-II-blokkere2)
• type 2-diabetikere med hypertensjon
og mikroalbuminuri3)

Meda A/S • Eternitveien 6 • 3470 Slemmestad • Tlf 31 29 45 00 • Fax 31 29 45 45 • www.meda.no

Cialis Lilly ICOS
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.

ATC-nr.: G04B E08

TABLETTER,, filmdrasjerte
e 10
0 mg
g og
g 20
0 mg:: Hver tablett inneh.: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos kvinner. Dosering:: Anbefalt dose er 10 mg
tatt før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafil 10 mg ikke gir tilstrekkelig effekt, kan
tabletter 20 mg forsøkes. Tabletten kan tas med eller uten mat. Preparatet kan tas minst 30 minutter før forventet seksuell aktivitet. Maks. dosering er 1 gang daglig. Daglig bruk frarådes sterkt da
sikkerhet ved langtidsbruk ikke er klarlagt, og også fordi effekten av tadalafil vanligvis varer lenger
enn en dag. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. anbefalt dose. Nedsatt leverfunksjon:
Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det foreligger begrensede data vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør baseres på grundig individuell vurdering av fordeler og risiko. Det foreligger ikke data for administrering av høyere doser enn 10 mg,
se forøvrig Forsiktighetsregler. Eldre eller diabetikere: Dosejustering er ikke påkrevd. Barn og ungdom: Bør ikke brukes av personer under 18 år. Kontraindikasjoner:: Overfølsomhet for tadalafil eller
noen av hjelpestoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende effekten av nitrater, og er derfor kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk nitrat. Legen skal vurdere potensiell risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos pasienter med kjent kardiovaskulær
lidelse/hjertelidelse. Følgende pasientgrupper med kardiovaskulære lidelser er ikke inkl. i kliniske
utprøvninger og bruk av tadalafil er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet av de
siste 90 dager, pasienter med ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie, pasienter
med hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere i løpet av de siste 6 måneder, pasienter med ukontrollerte arytmier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller ukontrollert hypertensjon, pasienter som har hatt slag
i løpet av de siste 6 måneder. Forrsiktighetsregler:: Anamnese og fysisk undersøkelse skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. Alvorlige kardiovaskulære episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag og
transitoriske ischemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert ved bruk av
tadalafil. Flesteparten av disse pasientene hadde allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. En kan ikke definitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse risikofaktorene, til
tadalafil, til seksuell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Det foreligger begrensede sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad C), og en
grundig individuell evaluering av fordeler og risiko bør utføres før ev. forskrivning. Pasienter som får
ereksjon som varer i 4 timer eller mer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes
med varsomhet av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose
eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Det er ikke kjent om tadalafil har effekt hos pasienter med
ryggmargsskader og pasienter som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke nervebevarende
prostatektomi. Bør ikke brukes hos pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, lappisk laktasemangel eller glukose-/galaktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere som doxazosin kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte pasienter. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke
anbefalt. Forsiktighet bør utvises ved forskrivningen av tadalafil til pasienter som anvender potente
CYP 3A4-inhibitorer (ritonavir, saquinavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin) da det er observert økt AUC for tadalafil ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av tadalafil med annen behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og slike kombinasjoner anbefales derfor ikke. Interaksjoner:: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan
interaksjoner ved høyere doser ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil
metaboliseres hovedsakelig av CYP 3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg),
dobler tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med 15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils
(20 mg) AUC og øker Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2) dobler tadalafils AUC uten endringer i Cmax. Forsiktighet ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som saquinavir, og
andre CYP 3A4-hemmere, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol og grapefruktjuice, fordi disse
forventes å øke plasmakonsentrasjon av tadalafil. Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved
mulig inhibering av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer tadalafils AUC med
88%. Det kan forventes at samtidig administrering av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital,
fentyoin og karbamezepin også vil senke plasmakonsentrasjonen av tadalafil. Effekter av tadalafil på
andre legemidler: Tadalafil forsterker den hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i mer enn
24 timer og er ikke detekterbar etter 48 timer. Dersom en pasient som har fått tadalafil trenger livreddende behandling med nitrater, bør det derfor ha gått minst 48 timer før nitratbehandlingen igangsettes. Ved slike tilfeller bør nitrater kun administreres under tett medisinsk oppfølging og hensiktsmessig hemodynamisk monitorering. Tadalafil er vist å øke oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol.
En lignende økning kan ventes ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning. Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag pr. minutt). Effekten er liten og uten klinisk betydning, men bør vurderes når legemidlene administreres samtidig. Tadalafil er brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre, angiotensin II
reseptorblokkere og amlodipin uten interaksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril,
metoprolol og bendrofluazid uten interaksjoner. Tadalafil er undersøkt i kombinasjon med inntil 4 klasser antihypertensiva. Hos pasienter som tar multiple antihypertensiva synes det som om endringer
målt ved ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer seg til graden av blodtrykkskontroll. Hos pasienter
med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med
ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Relevant klinisk rådgivning om mulig blodtrykksfall skal gis til
pasienter når de behandles med antihypertensiva. Ved samtidig bruk av doxazosin (8 mg) er det sett
en forsterkning av den blodtrykksreduserende effekten av doxazosin. Denne effekten er fremdeles tilstede 12 timer etter dosering og er vanligvis forsvunnet etter 24 timer. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Er brukt sammen med tamsulosin (selektiv alfa1A-blokker) uten blodtrykksendringer forårsaket av tamsulosin. Det er ikke kjent om resultatet kan overføres til andre
alfa1A-blokkere. Tadafil er brukt samtidig med alkohol (0,08%) uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7
g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos enkeltindivider.
Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Graviditet/Amming:: Ikke indisert til bruk hos kvinner.
Det er ikke utført studier på gravide kvinner. Det er ikke funnet holdepunkter for teratogenisitet,
embryotoksisitet eller fostertoksisitet i rotter eller mus som ble gitt opp til 1000 mg/kg/dag.
Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter over 75 år
er begrenset. Mest vanlig (>1/10) er hodepine og dyspepsi. Hyppige (>1/100): Luftveier:
Nesetetthet. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, myalgi. Sentralnervesystemet: Svimmelhet.
Sirkulatoriske: Rødme. Mindre hyppige: Hovne øyelokk (beskrevet som øyesmerte), konjunktival
hyperemi. Svært sjelden: Gastrointestinale: Mavesmerter og gastroøsofageal refluks. Hud:
Hyperhidrose. Sirkulatoriske: Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkludert myokardinfarkt, plutselig
hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag, transitoriske ischemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi. De fleste av pasientene som opplevde noe av dette hadde allerede
eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Hypotensjon (hyppigere rapportert når tadalafil ble gitt
til pasienter som allerede brukte antihypertensiva), hypertensjon og synkope. Urogenitale: Priapisme
og forlenget ereksjon. Øvrige: Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. utslett, urticaria, ansiktsødemer,
ng:Symptomer: Det er gitt
Stevens-Johnsons syndrom og eksfoliativ dermatitt. Overdosering/Forgiftnin
enkeltdoser på opptil 500 mg til friske, og multiple daglige doser på opptil 100 mg er gitt til pasienter. Observerte bivirkninger tilsvarte dem som ble sett ved lavere doser. Behandling: Symptomatisk
g priser:
behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering.Pakningerr og
Enpac: 4 stk. kr 337,90, 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 337,90, 8 stk. kr 641,40, 12 stk. kr 945,00.
Pakningerr og
g priser:: 10 mg: Enpac: 4 stk. kr 338, 2 mg: Enpac: 4 stk. kr 338, 8 stk. 641,60, 12 stk.
12 stk. 945,40. Sist endret: Oktober 2005.
Eli Lilly Norge A.S, telefon 22 88 18 00, faks 22 88 18 50
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Ebixa® er den eneste medisinen som er godkjent for
behandling av pasienter med moderat til alvorlig
grad av Alzheimers sykdom1,2

Mild

rlig
Moderat alvo

Moderat

Alvorlig

Redusert pleiebehov
Ebixa® reduserte pleietiden for hver
pasient med 52 timer i måneden i forhold
til dem som fikk placebo.3
Ebixa® er den eneste medisinen som er
godkjent for behandling av pasienter
med moderat til alvorlig grad av
Alzheimers sykdom.

Utvidet indikasjon!
Når MMS <_ 20

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

C Avandamet "GlaxoSmithKline"
Antidiabetikum.

ATC-nr.: A10B D03

T TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg/500 mg og 2 mg/500 mg: Hver tablett inneh.: Rosiglitazonmaleat tilsv. rosiglitazon 1 mg, resp.
2 mg, metforminhydroklorid 500 mg, laktosemonohydrat 5,7 mg, resp. 11,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).
T TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg/1000 mg og 4 mg/1000 mg: Hver tablett inneh.: Rosiglitazonmaleat tilsv. rosiglitazon 2 mg, resp.
4 mg, metforminhydroklorid 1000 mg, laktosemonohydrat 11,4 mg, resp. 22,7 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Indisert til behandling av pasienter med diabetes mellitus type 2, spesielt overvektige pasienter: Som ikke oppnår
tilstrekkelig glykemisk kontroll ved maks. tolererbar peroral dose av metformin som monoterapi. Som peroral trippelterapi i
kombinasjon med sulfonylurea hos pasienter som har utilstrekkelig glykemisk kontroll tross peroral dualterapi med maksimalt
tolererbar dose metformin og sulfonylurea.
Dosering: Vanlig startdose er rosiglitazon 4 mg/dag pluss metforminhydroklorid 2000 mg/dag (2 tabletter 1 mg/500 mg 2 ganger
daglig, eller 1 tablett 2 mg/1000 mg 2 ganger daglig). Rosiglitazon kan økes til 8 mg/dag etter 8 uker om nødvendig. Maks. anbefalt
daglig dose er 8 mg rosiglitazon pluss 2000 mg metforminhydroklorid (2 tabletter 2 mg/500 mg 2 ganger daglig, eller 1 tablett 4
mg/1000 mg 2 ganger daglig). Opptitrering med rosiglitazon som tillegg til optimal metformindose kan vurderes før kombinasjonspreparatet gis. Dersom det er klinisk hensiktsmessig kan bytte fra metformin monoterapi direkte til Avandamet vurderes.
Inntak sammen med eller like etter mat kan redusere gastrointestinale symptomer forbundet med metformin. Peroral trippelterapi
(rosiglitazon, metformin og sulfonylurea): Pasienter som bruker metformin og sulfonylurera: Ved oppstart gis det tabletter som
tilsv. rosiglitazon 4 mg/dag, og som samtidig substituerer den metformindosen som allerede brukes. Preparatet kan erstatte
rosiglitazon- og metformindosene som allerede brukes i dual- og trippelterapi.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for rosiglitazon, metforminhydroklorid eller noen av hjelpestoffene. Hjertesvikt eller tidligere
kjent hjertesvikt (NYHA klasse I-IV), redusert leverfunksjon, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme, diabetisk ketoacidose, diabetisk
prekoma eller akutt eller kronisk sykdom som kan føre til vevshypoksi, f.eks. hjerte- eller lungesvikt, nylig gjennomgått hjerteinfarkt
eller sjokk. Nyresvikt eller redusert nyrefunksjon, f.eks. serumkreatininnivåer >135 μmol/liter hos menn og >110 μmol/liter hos
kvinner og/eller kreatininclearance <70 ml/minutt. Akutte tilstander som kan endre nyrefunksjonen, f.eks. dehydrering, alvorlig
infeksjon, sjokk eller intravaskulær injeksjon av jodholdige kontrastmidler. Amming. Kombinasjon med insulin.
Forsiktighetsregler: Laktacidose kan forekomme meget sjelden, primært hos pasienter med betydelig nyresvikt. Dersom det er
mistanke om metabolsk acidose bør behandling seponeres og pasienten legges inn på sykehus umiddelbart. Unngå inntak av
alkohol og legemidler som inneholder alkohol. Serumkreatinin bør måles regelmessig: Minst 1 gang pr. år ved normal nyrefunksjon og minst 2-4 ganger i året ved serumkreatininivåer i øvre grense av normalområdet og hos eldre pasienter. Særskilt
forsiktighet bør utvises i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan svekkes, f.eks. ved oppstart av behandling med antihypertensiva,
diuretika eller NSAIDs. Kan forårsake doseavhengig væskeretensjon som i sin tur kan forverre eller fremskynde hjertesvikt.
Symptomer på væskeretensjon, inkl. vektøkning, bør overvåkes. Pasienter, særlig de med redusert hjertekapasitet, bør observeres
for symptomer på hjertesvikt. Behandlingen skal seponeres dersom hjertestatus forverres. Rosiglitazon i kombinasjon med insulin
har gitt økt forekomst av hjertesvikt. Hjertesvikt er rapportert hyppigere hos pasienter med kjent hjertesviktanamnese, hos eldre
pasienter og hos pasienter med mild til moderat nyresvikt. Samtidig bruk av NSAIDs og rosiglitazon kan øke risikoen for ødem.
Enkelte tilfeller av hepatocellulær dysfunksjon er rapportert ved bruk av rosiglitazon. Leverenzymverdier bør sjekkes før behandlingen initieres, ved symptomer på redusert leverfunksjon og ellers periodisk. Behandlingen bør ikke initieres ved økte
leverenzymnivåer (ALAT >2,5 × øvre normalgrense) eller ved andre tegn på leversykdom. Dersom ALAT-verdiene øker til >3 × øvre
normalgrense i løpet av behandlingen, skal disse verdiene verifiseres så raskt som mulig. Dersom verdiene fremdeles er >3 × øvre
normalgrense avbrytes behandlingen. Beslutning om å fortsette eller avslutte behandlingen bør tas etter klinisk vurdering av
laboratoriefunnene. Ved ikterus skal behandlingen avsluttes. Doseavhengig vektøkning er sett og det anbefales at pasientens vekt
følges nøye. Doseavhengig reduksjon i hemoglobinnivået er sett. Hos pasienter med lave hemoglobinverdier før behandlingsstart,
vil det derfor være økt risiko for anemi. Pasienter på peroral trippelterapi kan være i risikogruppen for å få doserelatert
hypoglykemi. En reduksjon i sulfonylureadosen kan derfor være nødvendig. Behandlingen bør seponeres 48 timer før kirurgi med
full narkose, og bør vanligvis ikke startes opp igjen før 48 timer etter inngrepet. Behandlingen bør seponeres før eller ved start av
radiologisk undersøkelse som involverer intravaskulær injeksjon av jodholdig kontrastmiddel. Behandling bør ikke påbegynnes
igjen før 48 timer etter undersøkelsen, og bare etter at nyrefunksjonen er reevaluert og funnet normal. Trippelterapi kan være
assosiert med økt fare for væskeretensjon og hjertesvikt, og justering av sulfonylureadosen kan være nødvendig. Når peroral
trippelterapi initieres skal også insulinbehandling vurderes som et alternativ. Det er observert gjenopptakelse av ovulasjon hos
pasienter som har vært anovulatoriske pga. insulinresistens. Pasientene må informeres om muligheten for at de kan bli gravide,
og dersom en pasient ønsker å bli gravid, eller blir det mens hun står på behandling, skal behandlingen seponeres. Anbefales ikke
til pasienter under 18 år. Alle pasienter bør fortsette på diett med regelmessig inntak av karbohydrater i løpet av dagen. Overvektige
pasienter bør fortsette på diett med begrenset energiinntak. Vanlige laboratorieprøver for monitorering av diabetes bør utføres
regelmessig. Bør ikke gis til pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, pasienter med en spesiell form for hereditær
laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller pasienter med glukose-/galaktosemalabsorpsjon da tablettene inneholder laktose.
Interaksjoner: Ved bruk av legemidler med hyperglykemisk aktivitet som glukokortikoider (systemisk og lokalt), beta-2 agonister
og diuretika skal blodsukkermonitorering utføres oftere, spesielt i starten av behandlingen. Om nødvendig skal dosen av det
antihyperglykemiske legemidlet justeres. Det samme gjelder for ACE hemmere. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av CYP
2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) eller indusere (f.eks. rifampicin). Samtidig bruk av gemfibrozil har doblet
plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon. En reduksjon av rosiglitazondosen kan være nødvendig. Samtidig bruk av rosiglitazon og
rifampicin har redusert plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon med 66 %. Det kan ikke utelukkes at andre indusere (f.eks. fenytoin,
karbamazepin, fenobarbital, johannesurt) også kan påvirke plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon. En økning av rosiglitazondosen
kan være nødvendig.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes ved graviditet. Overgang i morsmelk: Skal ikke brukes ved amming.
Bivirkninger: Kombinasjonspreparatet: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Flatulens, kvalme, gastritt, oppkast,
diaré, abdominal smerte og tap av appetitt. Metabolske: Hypoglykemi. Øvrige: Ødem, metallsmak. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Forstoppelse. Metabolske: Hyperlipidemi, forverret diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, vektøkning, anoreksi.
Sirkulatoriske: Hjertesvikt. Kombinasjonspreparatet i peroral trippelterapi: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale:
Kvalme. Metabolske: Hypoglykemi, hyperkolesterolemi, vektøkning, hyperlipidemi. Øvrige: Ødem. Mindre hyppige: Blod: Granulocytopeni. Gastrointestinale: Dyspepsi. Metabolske: Anoreksi. Sirkulatoriske: Hjertesvikt. Øvrige: Hodepine, svimmelhet, myalgi.
Sjeldne tilfeller av forhøyede leverenzymverdier og hepatocellulær dysfunksjon er observert. Svært sjeldent er fatalt forløp
rapportert, og kausal sammenheng med behandling er ikke vist. Sjeldne tilfeller av hjertesvikt og lungeødem. Svært sjeldne tilfeller
av angioødem, urticaria og rask og betydelig vektøkning. Mildt erytem er rapportert meget sjelden hos overfølsomme individer.
Laktacidose forekommer meget sjelden.
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 20 mg rosiglitazon er godt tolerert. Behandling ut fra pasientens kliniske status
anbefales. Rosiglitazon er sterkt proteinbundet og utskilles ikke ved hemodialyse. En stor overdose metformin eller risikofaktorer
for laktacidose kan føre til laktacidose som må behandles på sykehus. Hemodialyse er den mest effektive metoden for fjerning av
laktat og metformin.
Egenskaper: Klassifisering: Rosiglitazon er et tiazolidindion. Metformin er et biguanid. Virkningsmekanisme: Rosiglitazon: En
selektiv agonist på peroksisomal proliferatoraktivert gammakjernereseptor (PPARγ). Senker blodsukkernivået ved å redusere
insulinresistens i fettvev, skjelettmuskulatur og lever. Den glukosereduserende effekten kommer gradvis, med tilnærmet maks.
effekt på fastende plasmaglukose etter ca. 8 uker. Den forbedrede glykemiske kontrollen er forbundet med reduksjon av både
fastende og post-prandial glukose. Metformin: Senker basal og postprandial plasmaglukose. Stimulerer ikke insulinsekresjon og
gir derfor ikke hypoglykemi. Metformin reduserer hepatisk glukoseproduksjon ved å hemme glukoneogenese og glykogenolyse,
øker insulinfølsomheten i muskler, forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelse av glukose og forsinker intestinal
glukoseabsorpsjon. Metformin stimulerer intracellulær glykogensyntese. Metformin har gunstig effekt på lipidmetabolismen.
Kombinasjonspreparatet reduserer insulinresistensen og forbedrer betacellefunksjonen i pankreas og gir additive effekter på
glykemisk kontroll. Absorpsjon: Rosiglitazon: Absolutt biotilgjengelighet er ca. 99 %. Maks. plasmakonsentrasjon nås etter ca. 1
time. Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. Metformin: Absolutt biotilgjengelighet av metformin 500 mg er 50-60%. Etter en oral
dose er den ikke absorberte fraksjonen gjenfunnet i fæces 20-30 %. Maks. plasmakonsentrasjon nås i løpet av 2,5 timer.
Proteinbinding: Rosiglitazon: Ca. 99,8 %, hovedmetabolitten (parahydroksysulfat) ca. 100 %. Metformin: Ubetydelig. Fordeling:
Rosiglitazon: Distribusjonsvolum ca. 14 liter. Metformin: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum 63-276 liter. Metformin fordeles i
erytrocytter. Røde blodlegemer utgjør sannsynligvis et sekundært distribusjonskammer. Halveringstid: Rosiglitazon: Ca. 3-4
timer. Total plasmaclearance er ca. 3 liter/time. Halveringstiden til metabolittene er ca. 130 timer. Metformin: Ca. 6,5 timer.
Metabolisme: Rosiglitazon: I utstrakt grad til parahydroksysulfat. Hovedsakelig via CYP 2C8, og noe via CYP 2C9. Det kan ikke
utelates at metabolitten bidrar til aktiviteten. Utskillelse: Rosiglitazon: Utskilles som metabolitter, ca. 75 % via urin og ca. 25 % via
fæces. Metformin: Utskilles uendret i urin.
Pakninger og priser: 1 mg/500 mg: Enpac: 56 stk. kr 200,10, 112 stk. kr 371,10, 2 mg/500 mg: Enpac: 56 stk. kr 318,70, 112
stk. kr 615,70, 2 mg/1000 mg: Enpac: 56 stk. kr 404,30, 112 stk. kr 774,20, 4 mg/1000 mg: Enpac: 56 stk. kr 637,30, 112 stk.
kr 1274,70. T: 5d).
Refusjonskriterier:
I Avandamet refunderes til pasienter som ikke oppnår en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon av metformin
pluss sylfonylurea, eller får uakseptable bivirkninger med sulfonylureapreparater
II og Avandamet refunderes kun til de pasienter hvor alternativ behandling ville vært insulin
III og Avandamet skal kun foreskrives av leger som har utstrakt erfaring med behandling av diabetes mellitus type 2
Sist endret 08.12.2005.
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®

Rask, effektiv, selektiv1,2,3
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