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Glede på resept
Medieoverflod og Paraplyen

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
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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

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

Ny organisasjon?
Legeforeningen har en aktiv vår bak seg. Det har vært avholdt
årsmøter i flere yrkesforeninger, og legeforeningen har hatt sitt
landsstyremøte på Soria Moria i mai.
Hovedtema på landsstyremøtet var en omfattende gjennomgang av
våre lover, for å tilpasse disse til den vedtatte organisasjonsendring
av foreningen.
Debatten viste liten grad av uenighet, og de aller fleste lovendringer
ble vedtatt uten særlig debatt.
For det enkelte medlem av forening tror jeg ikke disse endringer
vil merkes noe særlig, men for tillitsvalgtapparatet betyr endringene
en del.
Hovedtrekkene i endringen er at de fagmedisinske foreninger får 20
seter i landsstyret, mot 10 i dag. Disse blir fordelt fra de forskjellige deler av de medisinske fag etter en vedtatt nøkkel. Den største
endring blir nok at det kun er lederne i hver fylkesavdeling som får
direkte sete i landsstyret. Resten av delegatene fra fylkene vil bli
pekt ut av styrene i yrkesforeningene, etter en matematisk fordeling
basert på medlemsmasse.
Dette er uvant for fylkesavdelingene, som hittil har valgt delegater
til landsstyret på sine årsmøter. Denne geografiske kvoten er på
50 delegater, og det vil være noe usikkert hvor mange av disse som
vil komme fra Hordaland , ved valgene i 2007.

Landsstyret hadde for øvrig en aktive politisk debatt om fremtiden
for våre lokalsykehus, samt en nokså grundig gjennomgang av situasjonen for den medisinske forskning i Norge.
For tiden pågår det aktivt forhandlingsarbeid i legeforeningen i forhold til NAVO. De berørte yrkesforeninger, OF og YLF, holder sine
medlemmer orientert i den grad det er mulig.
Forhandlinger om ny normaltariff for allmennleger og privatpraktiserende spesialister er godt i gang.
Styret i Hordaland legeforening valgte i vår å klage 2 kolleger inn
for Rådet for legeetikk for sine uttalelser til pressen i Kristinasaken. Saken er bekreftet mottatt i rådet, men vil ikke bli behandlet
før tilsynssaken mot sykehuset er avgjort. Styret har imidlertid
mottatt en rekke meldinger fra kolleger som setter pris på at denne
saken blir prøvet for rådet.
Hordaland legeforening prøver nå bevisst å satse på en forsterket kontakt med medlemmene. Vi har lagt ned en del ressurser
i hjemmesider, og disse blir stadig mer brukt av kollegene. Som
leseren vil se, har vi satset på å utvide og friske opp Paraplyen.Våre
medlemmer, og andre lesere, oppfordres til å bidra med saker av
interesse.
Jeg vil ønske Espen Rostrup Ellingsen lykke til i arbeidet som ”dobbeltredaktør” for hjemmesider og Paraplyen.

Personlig mener jeg at legeforeningen ikke vil endre seg vesentlig
pga denne nye organisering, og jeg overbevist om at foreningen vil
være i stand til å ta vare på den fagforeningsmessige forpliktelse for
sine medlemmer, selv om vi nå har betont det faglig medisinske noe
sterkere i vår organisasjon.

For øvrig vil jeg ønske kollegene en riktig god sommer, og jeg ser
frem til et godt fremmøte på årsmøtet til Hordaland legeforening
den 31. august 2006, i Legenes Hus.
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Redaktør

Espen Rostrup Ellingsen
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no

Medieoverflod og Paraplyen
Endelig er det helg. Fredagskveld med Nytt på Nytt, Skavland
og litt zapping til TV2 er over og en god natts søvn har
kompensert noe for manglende hvile den siste uken. Du
er kommet til lørdagsfrokost med varme rundstykker
fra ovnen, ferskpresset appelsinjuice og en kopp rykende
nytrukket kaffe. Alt ligger til rette for rekreasjon, meditasjon
og ettertanke etter en uke med utfordringer, skjebner,
medgang og avmakt. En perfekt innledning til noe så sjeldent
som en helg uten planer…
På bordet ligger Bergens Tidende fra fredag og lørdag med
boligbilag og helgemagasin, DN lørdag og siste ukes Dagens
Medisin du ikke fikk lest. Det er kommet et nytt nummer
av Tidsskriftet i posten som også funnet sin vei til frokostbordet ved siden av ylf-forum, Hjerteforum og artikkelen fra
NEJM du bare må lese…
Hva så med Paraplyen? Er dette et overflødig tidsskrift kun
med annonsers berettigelse?

Slik er det også med våre pasienter. Behandlingskjeder er
et vesentlig element i oppbyggingen av moderne helsetilbud.
Allmennpraktikeren tar imot pasienten på sitt legekontor som klager over press i brystet når han går i bakken
opp til postkassen. Kardiologen i Førde finner et positivt
arbeids-EKG og henviser pasienten til koronar angiografi
ved Haukeland Universitetssykehus. Det utføres PCI og
pasienten føres tilbake til Førde sentralsjukehus som følger
pasienten videre i tett samarbeid med fastlegen på
hjemstedet.
Paraplyen skal være et samlende forum for alle leger i fylkene
og i behandlingskjeden. En informasjonskanal for tillitsvalgte
og en mulighet til utveksling av erfaringer, tanker og fag.
Som ny redaktør skal jeg gjøre mitt for at Paraplyen
blir akkurat dette, men uten deres innspill, innlegg og engasjement vil jeg ikke kunne lykkes. Hvis bare 1 % av Paraplyens
lesere av og til bidrar, har jeg 25 bidragsytere til det jeg
ønsker skal bli et variert og engasjerende tidsskrift.

Svaret er et entydig og rungende NEI!
Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger har til
sammen ca. 2500 medlemmer.
2500 leger spredt over to fylker bestående av mindre lokalsykehus og et av landets største sykehus, urbane fastleger
og kommuneleger i grisgrendte bygder, heltidsforskere og
garvede klinikere. De to fylkenes historie og kultur er
sammenvevd gjennom århundrer med tilflytting, handel og
samarbeid. Når en førdianer i 2006 drar til ”byen” drar han
til,- Bergen.

Takk til Ola
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke Ola Jøsendal
for sin innsats som redaktør. Hans engasjerende innspill og
bidrag har holdt liv i Paraplyen. Nå håper jeg han holder
Martin Andresen og Bengt Sæternes skadefrie i sin nye jobb
som lege i Brann. Lykke til videre Ola!
Med vennlig hilsen fra
Espen Rostrup Ellingsen
Redaktør

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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I år er det legene som er vanskelige
I skrivende stund ligger det an til sykehusstreik hvis ikke mekling fører frem innen 1.6.06.
Nødvendige forberedelser er gjort over hele landet, og strategien er klar.
Streikegrunnlaget er primært NAVO’s avvisning av å heve de
sentrale minstelønnssatsene. Disse har ikke vært regulert
på flere år og medfører at spesielt mange turnuskandidater/
utdanningskandidater ikke har hatt lønnsutvikling i denne
perioden. Det kan vi ikke leve med. En turnuskandidat på
sykehus er i dag sikret kr. 328500.- pr. år inkludert 2.5
timer pliktig overtid. Dette er ikke en spesielt bra startlønn
– gjennomsnittlig lønn for alle arbeidstakere i landet er
ca. kr. 349500.-.

Vår finansieringsordning er også helt avhengig av eiers
bevilgninger. Lønnsutviklingen for de ansatte kan ikke knyttes
til overskudd/underskudd i det enkelte foretak, men må
vurderes ut fra den generelle økonomiske tilstand i samfunnet.

Det er Akademikerne Helse som styrer konflikten og så langt
følger ulike yrkesforeninger lojalt opp. Man sliter sentralt med
et svært dårlig forhandlingsklima, og NAVO oppfattes som
en meget uryddig motpart. De forholder seg ikke til inngåtte
avtaler, manipulerer bl.a. med legelønninger i media og oppleves
som usaklige. I fjor var det sykepleierne som var vanskelige
– i år er det legene.
Det er tydelig at vår motpart ikke har fått med seg at det
innebærer et stort samfunnsansvar og tilsvarende krav om
seriøsitet når man forvalter sykehussektoren. Den viktigste
ressurs i helsesektoren er menneskene som arbeider der,
og disse må bli tatt skikkelig vare på.

NAVO/eier har et voldsomt fokus på økonomi/kvantitet, og
det er nødvendig igjen å få fokus rettet mot kvalitet i pasientbehandlingen. Her er legegruppen helt sentral, og vi må ikke gi
etter. Kvantitet/effektivitet må ikke få oss til å fire på kvaliteten. Det samme gjelder KRAVET OM AT ALLE LEGER SKAL
VÆRE SIKRET EN ANSTENDIG MINIMUMSLØNN etter
endt utdanning.

Spørsmålet er om NAVO er den rette til å ivareta arbeidsgiveransvaret for en så tung sektor. I så fall er det kanskje nødvendig
at område 10 (som er helseforetakene) utskilles som en egen
enhet og behandles separat. Det var også en forutsetning for
valg av NAVO som arbeidsgiverforening at dette området skulle
behandles særskilt. Vi har andre behov enn f. eks. NSB, NRK,
Avinor, Bravida, Teatrene og Posten.

Dessverre er det jo også slik at jo flere pasienter vi
hjelper/behandler, jo dårligere går det med økonomien.
Produksjonsbaserte belønningssystemer er derfor heller ikke
så lett å bruke i sykehusene.

Derfor ber jeg om alle overleger
lojalt støtter de føringer som
måtte komme fra sentralt
hold og stå sammen i den
konflikten som nå kan
komme i fullt monn.

Kjell Vikenes,

FTV Overlegeforeningen/Dnlf

vike@haukeland.no
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Personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm til ve. har overrakt et trykk av Harald Kryvi til leder Amund Gulsvik. I forgrunnen med ryggen til ass. universitetsdirektør.
Sverre Spildo. I bakgrunnen fra ve.: ass. fakultetsdir. Jan Georg Tangenes, prosektor Nils Petter Aardal, førsteamanuensis Asgeir Bårdsen og seksjonsleder Erik Valevatn.

Akademikerne Stat ved Universitetet
på plass i Overlege Danielsens Hus
Etter at Forskerforbundet besluttet å gå ut av Akademikerne
Stat og over til Unio våren 2005 kom Akademikerne i en
litt vanskelig situasjon. Rent formelt forlot Forskerforbundet
Akademikerne pr. 1.1.2006. I mellomtiden hadde Den norske
lægeforening (Dnlf) ved Amund Gulsvik tatt initativ til å få
Akademikerne på banen igjen. Dette skjedde etter et møte
som Akademikerne Stat sentralt holdt her i Bergen og
hvor leder Knut Aarbakke redegjorde for rettighetene
Akademikerne hadde. Dnlf er, etter Forskerforbundets
utmeldelse, den største enkeltorganisasjon innen
Akademikerne Stat ved UiB. Dnlf søkte kontakt
med Tekna som den neststørste organisasjon for å
ta initativ til å gjenopprette Akademikerne, og i en
interimsperiode har seksjonsleder Eirik Valevatn, Tekna,
professor Amund Gulsvik og undertegnede arbeidet med
å få ”skuten” på rett kjøl igjen.
De gjenværende organisasjonene i Akademikerne Stat ble innkalt til et konstituerende møte hvor det var enighet om å gå
videre med arbeidet å få opprettet Akademikerne på nytt, og
få innpass i Universitetet i Bergen (UiB) sentralt, og da spesielt
i Forhandlingsutvalget og Omstillingsutvalget. Dette er viktige
arenaer for påvirkning og for å holde seg orientert om hva som
rører seg i institusjonen.
Som leder i et interimsstyre ble valgt Erik Valevatn, Tekna med
Amund Gulsvik som nestleder. Som vara for Valevatn ble valgt
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Ritwa Andersen Utne, Tekna og som vara for Gulsvik Einar
Svendsen, Dnlf..
På dette møtet ble det, etter en grovopptelling av medlemmer
tilknyttet de enkelte organisasjonene innen Akademikerne, klart
at antallet utgjorde mer enn 10% av arbeidstakerne ved UiB.
Etter Hovedavtalen i staten har en hovedorganisasjon med
medlemstall over 10% av arbeidstakerne krav på frikjøp
og rettigheter innen institusjonen etter Hovedavtalens
bestemmelser.
Den 13 februar 2006 ble det holdt valgmøte for
Akademikerne Stat i Birkhaugsalen på Haukeland
Universitetssykehus. Møtet ble ledet av Erik Valevatn,
Tekna. På dette møtet gikk en inn for en todeling av
vervet som hovedtillitsvalgt med Amund Gulsvik, Dnlf, i
½ stilling og hovedtillitsvalgt overingeniør Ritwa Andersen
Utne, Tekna i ½ stilling. Som vara for Gulsvik ble valgt Einar
Svendsen, Dnlf og som vara for Utne kontorsjef Ove Botnevik,
Samfunnsviternes Fagforening. Amund Gulsvik ble leder og har
siden stått for innkalling og møteledelse for styremøtene.
Som fremtidig valgkomite ble valgt professor Gunnar Høvding,
Dnlf (leder), førsteamanuensis Liv Skartveit, Den Norske
Tannlegeforening og kontorsjef Laila Eilertsen, Samfunnsviternes
Fagforening.
De hovdetillitsvalgte ble valgt som representanter til
Forhandlingsutvalget og Omstillingsutvalget ved UiB.
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Det ble også valgt styre for Akademikerne Stat i Bergen
(se nedenfor).
Det er siden holdt møter med Personal- og Økonomiavdelingen
ved UiB. Selv om Personal- og Økonomiavdelingen var positive til Akademikernes representasjon, så var ”gjenfødelsen” av
Akademikerne Stat ikke uten komplikasjoner. Det var på et tidspunkt for lite midler til rådighet for at representasjonen skulle bli
tilfredsstillende. På et tidspunkt lå det an til at andre organisasjoner ”måtte dele” med Akademikerne, en situasjon som opplevdes
som lite tilfredsstillende for alle parter. Saken endte til slutt opp
på rektor Sigmund Grønmoes bord. Vår rektor ordnet opp i
disse problemene på en ryddig måte, og UiB bevilget de midlene
som var nødvendige for å tilfredsstille organisasjonenes basale
behov, inkludert Akademikerne Stat.
Akademikerne Stat har nå fått seg tildelt kontorlokaler i
Overlege Danielsens Hus på Årstadvollen (også kalt Fellesbygget).
Kontorlokalene må vel sies å være trange, men likevel til stor
hjelp for Akademikerne. Lokalene er nyoppusset, er lyse og trivelige. Der er plass til to kontorpulter og et møtebord med plass
til 8-10 personer. Kontoret er blitt utstyrt med PCer, skriver, fax,
kopimaskin og telefon. For tiden arbeides det med å skaffe midler
til kontorhjelp for å kunne betjene kontoret noen timer pr. uke.
De organisasjonene som har medlemsskap i
Akademikerne Stat ved UiB er som følger, med styremedlemmene i parantes:
• Den norske lægeforening
(professor Amund Gulsvik, hovedtillitsvalgt ½, styreleder)
• Tekna (seksjonsleder Eirik Valevatn, hovedtillitsvalgt 1/2 )
• Den norske tannlegeforening
(førsteamanuensis Asgeir Bårdsen)
• Samfunnsviternes Fagforening (kontorsjef Ove Botnevik)
• Den norske Psykologforening
(førsteamanuensis Anna Marie Milde)
• Juristforeningen (kontorsjef Mette Dalhaug)
• Siviløkonomene
(ass. fakultetsdir. Odont. fak. Jan Georg Tangenes)

Fra åpningen av Akademikerne Stats kontor i Overlege Danielsens Hus.
Fra ve.: Personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm, ass. universitetsdirektør
Sverre Spildo, ass. personaldirektør Eli Glambek og leder for Akademikerne Stat i
Bergen professor Amund Gulsvik. I bakgrunnen prosektor Nils Petter Aardal.

Den norske lægeforening er den største enkeltorganisasjon innen
Akademikerne Stat med ca halvparten av det totale medlemstallet. Dernest følger Tekna og Den Norske Tannlegeforening. Det
totale antall medlemmer er ca 550.
Den 10. mai 2006 hadde Akademikerne Stat en markering av
åpningen av sine nye kontorlokaler i Overlege Danielsens Hus.
Det møtte frem til sammen 15 gjester som besto av styremedlemmer og innbudte gjester. Rektor og universitetsdirektør var
blant de innbudte, men begge var forhindret i å komme. I stedet
kom ass. universitetsdirektør Sverre Spildo. Fra Peronal- og
Økonomiavdelingen kom personal- og økonomidirektør Kjell
Bernstrøm og ass. personaldirektør Eli Glambek. Leder for
Forskerforbundet Bjarne Meidell var også tilstede.
Amund Gulsvik hilste fra Akademikerne og personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm holdt svartale fra UiB og overrakte
et vakkert trykk av Harald Kryvi hvor motivet var en samling
ugler, UiB’s symbol. Etterpå var det snitter og leskedrikk og folk
hygget seg en times tid.

Amund Gulsvik vil i tiden august 2006 til juni 2007 være i permisjon. I denne perioden har prosektor Nils Petter Aardal,
Dnlf blitt valgt til vikarierende leder for Gulsvik idet vara Einar Svendsen har bedt om fritak. Svendsen fortsetter
som vara. E-post for Dnlf fra august 2006 til juni 2007: npaa@helse-bergen.no. Tlf. til daglig: 55 973167
I mellomtiden har Ritwa Andersen Utne sluttet ved UiB og gått over til ny stilling i Statoil.
Den andre halve hovedtillitsvalgte blir seksjonsleder Erik Valevatn, Tekna.

Akademikerne Stats
fremtidig postadresse:
Akademikerne Stat
Overlege Danielsens Hus
Rom 128, 1. etg.
Årstadveien 21,
5020 Bergen
Adressen betjenes også av
UiB’s internpostsystem.

Kontortelefoner:
Telefon leder:
55 58 93 45

E-post for
Dnlf-medlemmer:
amund.gulsvik@med.uib.no

Telefon sekretær:
55 58 93 46
Faks: 55 58 93 47

Tlf. til daglig: 55 97 32 42

Einar Svendsen,

Tillitsvalgt LVS
einar.svendsen@gades.uib.no
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markedets
nyeste kalsiumantagonist
markedets
nyeste kalsiumantagonist

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

For referanser og preparatomtale se side 33

Zanidip kan trygt gis til:
• pasienter med kronisk nyresvikt sammen med
ACE-hemmere eller A-II-blokkere2)
• type 2-diabetikere med hypertensjon
og mikroalbuminuri3)
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I felten for Leger uten grenser
I arbeidet for Leger uten grenser følte jeg meg som Gud den ene dagen mens jeg kunne
resignere oppgitt og utmattet den neste. Mange ganger kunne jeg med med enkle
midler sørge for at mennesker overlevde. Andre dager vokste klumpen i halsen når jeg
bare kunne trekke på skuldrene og se medfølende på pasienten.
Av Kurt Hanevik

Etter tropekurs i London fikk jeg tilbud om jobb i den indonesiske delen av Ny Guinea. Jeg skulle kartlegge lokale sykdomsoppfatninger og etter dette gi opplæring av landsby helsearbeidere i enkel diagnostikk og behandling av vanlige og farlige
sykdommer som lungebetennelse og malaria. Spennede hørtes
det ut til å være og mer spennede ble det. Leger uten grenser
hadde kommet til området i høylandet der det mange steder
ikke var etablert noe helsevesen. Grunnen var en tørkekatastrofe kombinert med en malariaepidemi. Det hadde tatt lang
tid før omverdenen var blitt klar over katastrofen og mange
mennesker hadde omkommet. En massiv hjelpeaksjon med matutdeling og behandlingsteam sendt ut med helikopter til avsides
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landsbyer var akkurat avluttet. Leger uten grenser valgte å bli
værende fordi mange mennesker her stod uten noe helsetilbud
og der var intet overvåkningssystem ifall nye epidemier skulle
bryte ut.
Min jobb var i første fase å kartlegge området og behovene.
Dermed ble jeg en omvandrende lege med bærere og tolk. Jeg
gikk fra landsby til landsby og kartla folketall, sykdomsforekomst
og folks oppfatninger om hvorfor de ble syke og hva de gjorde
for å behandle seg. Dybeinterjuver ble gjort hjemme i hyttene
til folk, mens dagens middag av søtpoteter lå og kokte i glørne.
Det gikk uker mellom hver gang jeg så andre hvite mennesker.
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Bildet til venstre: Teamet vårt med bærere, sykepleier og
tolk på vei til avsides landsby for vaksinering og poliklinikk.

Jeg lærte mye av dette som jeg kunne bruke i undervisning av
landsby-helsearbeidere og direkte i konsultasjoner. Blant annet
fant jeg ut hvordan tradisjonelle healerene brukte symbolske
gjerder for å hindre onde ånder å komme inn til landsbyene og
gjøre mennesker syke. Dette kunne jeg bruke for å lettere forklare folk hvordan vaksiner virker. Jeg avdekket også problematiske forestillinger som at
et nyfødt barn ikke tas opp
fra bakken ved fødselen
før placenta er kommet
ut. Dette la vi stor vekt
på å endre ved utdanning
av lokale kloke koner og
jordmødre.
Jeg fikk oppleve problemet
i praksis da en kvinne fødte
for tidlig i potetåkeren sin,
flere timer fra landsbyen.
Da jeg kom til stedet dagen
etter lå barnet kaldt på
bakken med navlesnoren
fortsatt hengende mellom
mor og barn. Der var en
tvilling i mors liv som satt
fast og hindret placenta
å komme ut. Ved hjelp av
radio fikk vi et helikopter
fra en misjonsstasjon til å
bringe kvinnen til sykehus.
Dessverre døde det første
barnet neste dag og tvillingen måtte tas ut ved
embryotomi. Lyspunktet
var at moren overlevde.

var stort behov for disse for vi behandlet flere tilfeller av
meningokokk-meningitt og kolera som var endemisk i området. Vi måtte tilslutt trekke oss ut av sykehuset pga vanskelige
samarbeidsforhold med taliban. Fokus ble satt på vaksinasjonskampanjer ved klinikkene og det var virkelig motiverende å se
engasjementet fra våre lokalt ansatte afghanere for å øke vaksinasjonsdekningen. Fra helsestasjonene organiserte
vi mobile team på sykkel
som dro til landsbyene i
nærheten for å nå frem
til flest mulig barn. Vi fikk
også et utbrudd av meslinger i en flyktningeleir
hvor vi var raskt inne med
en massevaksinasjonskampanje. Ca 700 barn
som var kortere enn
målestaven på 110cm
ble vaksineret på en formiddag. Jevnlig organiserte Unicef national immunization days mot polio.
Vi deltok da med våre
Polio forekommer fortsatt i Afghanistan. To dråper poliovaksine flere ganger
vaksinatører som gikk fra
i året til alle barn hindrer skal stoppe sykdommen.
hus til hus og gav alle barn
to dråper polio-vaksine i
munnen.

I begge land hvor jeg
arbeidet var mediadekningen nær null på den tiden
jeg var der. Leger uten
grenser ønsker å være til
til stede i områder hvor
nøden er stor, men som
Etter et år i Indonesia fikk
ikke når opp i nyhetsbiljeg et oppdrag i Norddet. Hvert år publiserer
Afghanistan. Arbeidet der
organisasjonen en liste
bestod i å se etter syv
over de ti mest underhelsestasjoner som drev
rapporterte krisene i vervaksinering, konsultasjoden. Uten en solid base av
ner og graviditetskontrolfaste givere er det umulig
ler. Mens folk ventet fikk
å arbeide i slike områder.
de høre små leksjoner om
Mennesker som hjelper
Opplæring av helsearbeidere i enkel sykdomsforståelse og behandling.
hygiene, amming, behandmennesker er grunntanling av brannsår og vanlige sykdommer. For meg var dette som ken vårt humanitære arbeid. Leger uten grenser ønsker at så
å komme fra steinalderen til middelalderen. Taliban regjerte stor andel som mulig av vårt budsjett skal komme direkte fra
og det var sterke religiøse føringer på alt man foretok seg. enkeltmennesker som ønsker å hjelpe andre.
Teknologisk nivå var som i middelalderen bortsett fra to ting; Jeg kunne jeg være til stede og gi opplæring og direkte medibiler og moderne våpen.
sinsk hjelp og medisiner i Indonesia og Afghanistan fordi noen
brydde seg. Som lege var det en utrolig fin opplevelse å få være
Den lokale taliban kommandanten hadde tatt over sykehuset den som faktisk fikk formidle denne hjelpen til mennesker som
og kun et fåtall senger var tilgjengelig for befolkningen. Det trengte den.
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Allmennlegeforeningen

Nye organisasjoner for allmennmedisin
Når dette skrives, har Legeforeningen gjennomgått relativt betydelige endringer i sin
organisasjonsform. For oss allmennleger kan forandringene sammenfattes slik:
1) Vår fagforening har skiftet navn fra Alment Praktiserende
Lægers Forening til Allmennlegeforeningen.
2) Vi kommer alle sammen til å bli medlemmer av en ny
forening som har fått navnet Norsk Forening for
Allmennmedisin, en fagmedisinsk forening som skal
videreføre arbeidet til NSAM og APLFs fagutvalg.
3) Landsrådet vil få en helt ny sammensetning, og kommer
til å bli allmennlegenes øverste organ.
Disse forandringene skyldes vedtak som er gjort i Legeforeningens
landsstyremøte i Bergen i mai 2005, samt vedtak i APLFs generalforsamling i 2005.

Dermed var veien åpen for at APLFs fagutvalg også kunne legge
ned sitt arbeide, og ressursene forenes i den nye fagmedisinske
foreningen.

Det har vært en travel måned for undertegnede i mai, med
Allmennmedisinsk uke på Soria Moria 2. til 6. mai, og så
Landsstyremøte i Legeforeningen 10. – 12. mai. Jeg vil i denne
artikkelen ta med mine inntrykk fra Allmennmedisinsk uke.

Det som nå kommer til å skje videre fremover
er følgende:

På Landsrådsmøtet den 2. mai ble vi presentert for styrets
forslag til nye vedtekter for APLF og for den nye fagmedisinske
foreningen.
Vedtektene for ”det nye APLF” var blitt utformet av en vedtektskomite, som hadde jobbet sammen siden APLFs generalforsamling i 2005.
Vedtektene for den nye fagmedisinske foreningen bygget på en
avtale som NSAM og APLF inngikk allerede i oktober 2004. Med
andre ord var APLFs omorganisering meget godt forberedt.
Neste post på programmet var så APLFs generalforsamling
den 4. mai. Styret presenterte en rekke interessante saker,
blant annet krav om bedret legetjeneste for sykehjem, bedre
organisering av legevakt, herunder Interkommunal legevakt,
samt Praksiskonsulentordningen. Videre ble forhandlingssituasjonen kort presentert, og Fagutvalget la fram sitt nye hefte
”Prioritering og tilgjengelighet i allmennmedisinen”.
Men den store saken, som vakte mest debatt, var selvsagt omorganiseringen av APLF, og de nye vedtektene. Generalforsamlingen
ble likevel gjennomført i rolige former, uten de store kontroverser, og styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt, dog med noen
endringer under veis. Etter min mening gjorde Hordalandsrepresentantene Gunnar Ramstad og Hans Kristian Bakke seg
positivt bemerket gjennom svært gode innspill, og flere av deres
forslag til endringer og forbedringer ble vedtatt.

Den 5. mai ble det så avholdt stiftelsesmøte for Allmennlegenes
nye fagmedisinske forening. Dette ble et langt møte, med mange
innlegg og stor debatt, med noe høyere temperatur enn på
generalforsamlingen. Paragraf for paragraf ble gjennomgått og
mange endringsforslag kom inn. Dog hadde vi med en disiplinert
forsamling å gjøre, slik at til slutt ble de nye vedtektene vedtatt,
med enstemmighet eller overveldende flertall.

1) NSAM og APLFs Fagutvalg jobber videre fremover, etter
overgangsbestemmelser,før begge nedlegges den 31.12.2006.
Første arbeidsdag for Norsk Forening for Allmennmedisin
blir 01.01.2007.
2) Allmennlegeforeningen er i prinsippet allerede det
korrekte navn på ”APLF”, men det vil ta tid før navneskiftet
kommer inn på DNLFs organisasjonskart, og vi heter
fortsatt ”APLF” på Internett-hjemmesiden vår.
3) Landsrådet fungerer som før med undertegnede som
Hordalands representant, og Generalforsamlingen i 2007 vil
bli arrangert som vanlig. De praktiske endringene skjer
i løpet av 2007, og vi skal da velge inn flere representanter
fra hvert fylke. Hvor mange vi får inn fra Hordaland
avgjøres av medlemstallet i Allmennlegeforeningen
pr 1. febr 2007; en representant pr 50 medlemmer. Dette
får jeg komme nærmere tilbake til i en senere artikkel.
Til slutt vil jeg minne om at tillitsvalgte i kommunene snarest
må ta opp lønnsforhandlinger med kommunene, hvis det ikke
er gjort allerede.
Årsmøtet 2006 for Allmennlegeforeningen,
avd Hordaland, legges til Legenes
hus torsdag 310806 kl 1830, og
jeg regner med at APLF Bergen
vil ha sitt årsmøte samme sted
og dag, kl 1800.
God sommer ønskes dere alle.

Samme ettermiddag, den 4. mai, avholdt NSAM sitt Årsmøte,
der foreningen ble besluttet nedlagt.

Tillitsvalgte i Hordaland se:
www.legeforeningen.no/hordaland
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Ø y v i n d We s n e s ,
owesnes@broadpark.no

avdelingsillitsvalgt Allmennlegeforeningen

PSL

Når leger blir motstandere
i forretningslivet
Innenfor rekkene av kirurgiske spesialister utenfor de offentlige helseforetakene
er man fortsatt opptatt av anbudsvirksomheten innenfor Helse Vest.
Det er kanskje ikke så
unaturlig, fordi det vel omtrent
er den eneste samhandlingen
som foregår mellom avtalespesialister.
Ved siste tilbud om anbudskirurgi ble der fra oppdragsgivers side utelukkende foretatt tildeling basert på pris.
Dette har falt tilbydere, som
ikke nådde opp i pris, tungt
for brystet, og etter en runde
med klagebehandling, som
snart nærmer seg slutten, ser
det ut for at Helse Vest opprettholder sin intensjon, og vil
foreta kontraktinngåelse fra
2. – 9. juni.
Det er forståelig at de som
ikke får være med er lei for
det, men slik er det jo i
anbudsvirksomhet, og dette
er vi som leger ikke vant med
å takle. Det kan gå på æren
løs, og det har vært enkelte
utslag der kolleger ”har gått
etter mannen i stedet for
ballen” med til dels personlig
og usaklig kritikk mot
kolleger. Vi må tydeligvis etter
hvert venne oss til at næringslivets konkurranseregler også
gjøres gjeldende innenfor vår
bransje. Helse Vest sin profesjonalitet på den andre siden
av bordet kan til tider virke
noe mangelfull og famlende,
selv om de etter egenvurdering ikke innrømmer
”dårlig håndverk” i anbudsprosessen..

kan leve med. Her er det kun
en vinner, nemlig Helse Vest.
Kanskje vil ettertiden vise
at også Helse Vest blir en
tapende part,- sammen med
pasientene.
For oss som kjenner fagmiljøene, og ikke minst aktørene, hadde det ikke vært
så vanskelig å fordele 2% av
DRG poeng for dagkirurgi
slik at man kunne fått et godt
tilbud. Et tilbud som tjente
befolkningen, som var fornuftig i pris, distriktsorientert og
faktisk også slik at fagmiljøet
hadde vist forståelse for tildelingene. Helse Vest trenger
tydeligvis ikke rådføre seg, og
oppviser igjen maktarroganse
og uopplyst enevelde.
For oss som skal samhandle
med Helse Vest er det svært
frustrerende å oppleve
en nesten total mangel på
kontakt og samarbeid, til
stor forskjell fra slik det
oppleves av avtalespesialistene i andre landsdeler. La
dette være en utfordring
til vårt regionale helsforetak –
vi på vår side er klare for
samarbeid og samhandling,
der er mange andre områder
som trenger
oppmerksomhet
enn dagkirurgi.

Slik anbudsrunden etter
hvert har utviklet seg, har det
oppstått en pristilbud innen
enkelte fag som tilbyder knapt

Harald Miljeteig
harmil@online.no
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Stå på for faget !

I tråd med vedtak gjort av Landsstyret i Legeforeningen i Bergen i 2005 har Dnlf nå fått
nye lover. Disse ble vedtatt på siste Landsstyremøte 9. til 12. mai i Oslo og innebærer en
vesentlig endring i Den norske lægeforenings struktur.
Legeforeningen vil nå være organisert i tre akser, yrkesforeningene (Ylf, OF, Allmennlegeforeningen etc.), lokalforeningene og
fagmedisinske foreninger. Nytt er at de fagmedisinske foreningene integreres som en del av legeforeningen med de forpliktelser
og rettigheter dette innebærer.
De fagmedisinske foreningene skal danne grunnlag for det
medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen og bidra til at
Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet.
Foreningene skal blant annet vurdere og påvirke spesialistutdanningen i relevant fagområde, arbeide med videre- og etterutdanning og arbeide med det faglige grunnlaget for organiseringen av
helsetjenesten i og utenfor sykehus.
De fagmedisinske foreningene velger 20 representanter i
Legeforeningens landsstyre og disse skal velges slik at spesialister og leger i spesialisering er representert på en måte som
gjenspeiler medlemsmassen i foreningene. Dette innebærer at
også leger i spesialisering skal representere de fagmedisinske
foreningene i Legeforeningens høyeste organ.

Medlemmer i den norske Lægeforening som har godkjenning
som spesialist vil automatisk bli innmeldt i den relevante fagmedisinske forening (evt. for både hoved- og grenspesialitet).
Medlemmer som ikke er spesialist står imidlertid fritt i tilmelde
seg en fagmedisinsk forening som er relevant for medlemmets
arbeid.
Jeg vil oppfordre alle leger i spesialisering til melde seg
inn i og engasjere seg i de fagmedisinske foreningene.
Det er viktig at også vi engasjerer oss
på vegne av faget vi representerer
og er med på å bidra i og påvirke
arbeidet i denne viktige delen
av Legeforeningens akser.

Espen Rostrup Ellingsen,
Foretakstillitsvalgt ylf Helse Bergen
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no
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Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen
i Bergen
18/5-06 var det møte i samarbeidsutvalget. Byråd Trude Drevland deltok på
deler av møtet.Vi , Åse Sandnes , Niels Saaby Hansen , og undertegnede opplever
en god og konstruktiv dialog med kommunen.
Byråden ønsket nærmere orientering om spesielt 2
saker. Den første saken var kollegaringenes funksjon
generelt, men spesielt under sommerferieavviklingen.
De tillitsvalgte er enig med kommunen i hvordan
kollegaringene skal fungere , og langt de fleste ringer
fungerer godt. Ikke fungerende ringer skaper unødvendig irritasjon hos politikere og publikum, og dette
rammer lett hele kollegiet.
Den enkelte lege i en kollegaring har ansvar for at
pasientene på listen til enhver tid lett får rett informasjon om hvilken annen lege de skal henvende seg
til ved fravær og kolleger dekker for fraværende leger
må planlegge arbeidsdagene slik at de kan ta imot
nødvendige henvendelser. Fraværsdekning gjelder ikke
ved tilpliktet offentlig legearbeid. Helesevernetaten
har full oversikt over ferieavviklingen blant allmennleger i Bergen. Antagelig blir den lagt ut på kommunens
hjemmeside
Den andre saken gjaldt hjemmebesøk til alvorlig syke
hjemmeboende pasienter på egen liste. Noen leger
later til å tro at denne delen av fastlegeavtalen kan
man se bort fra. Dette er en soleklar plikt etter fastlegeavtalen , og en viktig del av en god allmennpraksis.
Kolleger som konsekvent nekter denne type legearbeid kan ikke forvente støtte fra tillitsvalgte.

Vi har merket oss at jordmødrenes ferieavvikling
til en viss grad bærer preg av at allmennlegene kan
fungere som bakvakt. Vi har fått aksept for at ved
neste års ferieavvikling må jordmødrene i bydelene
koordinere fraværet seg imellom.
Det har vært avholdt møte mellom politiet og kommunen med tillitsvalgte vedrørende legetilsyn av overstadig berusede personer.Vi har stått fast på at dette
legearbeidet , som kan være krevende og vanskelig,
skal gjøres under optimale betingelser for legens
diagnostikk og vurdering. Derfor vil vi bare gjøre det
på legevakten.
Om politiet vil ha leger på politihuset i helgene omfattes dette ikke av vår vaktplikt i kommunehelsetjenesten. Da må politiet gå ut og søke etter interesserte
leger på egen hånd til frivillig vaktarbeid.
Samarbeidsutvalget fungerer som et kvalitetsutvalg
for legetjenesten.Vi har blinket ut 2 hovedsatsingsområder. Tilgjengelighet på legekontorene
og samhandling med pleie
og omsorg.
Kolleger må gjerne komme
med innspill til oss.

Bent Folkvord
bfolkvor@online.no
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Glucophage

®

metformin

...enkelt for pasienten
Max. dose pr. døgn = 3000 mg
Snitt dose UKPDS = 2500 mg

CardioMetabolic Care

For referanser og preparatomtale se side 33

Merck
Linstowsgt. 6
0166 Oslo
Tlf. (+47) 23 20 11 00
Fax. (+47) 23 20 11 09
www.merck.de
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LSA

Samling for Samfunnsmedisinere

I sist nummer av Paraplyen ble LSA sine krav ved vårens forhandlinger presentert. Kravene er nå lagt frem for Kommunenes
sentralforbund av våre forhandlere, men reelle forhandlinger er
pr.1.juni ikke kommet i gang.
4.og 5.mai ble årets kommunelege 1 samling holdt på Bjørnefjorden
Gjestehus i Os. Sammen med Helseavdelingen ved Fylkesmannen i
Hordaland og Helsevernetaten i Bergen kommune hadde LSA fått
i stand et program med aktuelle samfunnsmedisinske temaer.
Kursprogrammet er kjent for LSA sine medlemmer gjennom
den utsendte invitasjonen til samlingen. Du finner innleggene fra
samlingen ved å gå inn på: www.fylkesmannen.no
1.
2.
3.
4.
5.

velg: Hordaland
videre: helse
videre: kurs og konferanser
videre: gjennomførte
videre: seminar i samfunnsmedisin 4.og5.mai

Bare om lag 1/3 av fylkets kommuner var representert under
samlingen. Fylkesmannens Helseavdeling står som hovedarrangør
for disse samlingene. På bakgrunn av en heller dårlig oppslutning
om disse samlingene de siste årene, stiller nå Helseavdelingen
seg noe avventende til nye samlinger.
LSA Hordaland vil i løpet av juni i år sende ut et spørreskjema
til sine medlemmer med håp om å få tilbakemelding om hva
dere mener om fremtiden for kommunelege 1 samlingene. Vi er
avhenging av en bedre oppslutning dersom samlingen i 2007 skal
holdes.
Jeg ønsker dere en god og
vel fortjent sommerferie!

R o l f M a r i n Ta n d e
rolmar@online.no

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

Ta kontakt

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

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen – Telefon 55 20 64 60 – www.drevelin.no – drevelin@drevelin.no
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Glede på resept
”Litt vin til maten går fint
– og så synes jeg at dere skal
unne dere et glass champagne
på nyttårsaften. Dere må ikke
helt glemme å leve heller”.
Det var legen vår som sa det –
den spanske fødselslegen som
noen måneder senere skulle ta
imot vårt andre barn på en klinikk nord i Madrid. Han hadde
nettopp undersøkt at alt sto
bra til med mor og barn. Nå
begynte han altså å pludre om
Det Gode Liv.
De norske varselklokkene
våre skulle vel ha begynt å
ringe omtrent her – men de
gjorde det faktisk ikke. Kanskje
var årsaken at vårt første barn
hadde kommet til verden i
Latin-Amerika, hvor den lokale
fødselslegen var enda mer liberal enn sin spanske kollega. Vi
stilte med lave skuldre.
Jeg vet ærlig talt ikke hva
norske fødselsleger sier til gravide – min kone har ikke født
barn i Norge. Men det aner
meg at formaningene kanskje er noe strengere og fokuset
på glede og hygge mindre fremtredende. Vi er ikke først og
fremst kjent for å nyte livet her nord. Vi er kjent for å verne
om det – med alle tenkelige midler.
Variasjonen på dette punktet viser at selv den universalistiske legevitenskapen brytes mot nasjonale særtrekk
og idiosynkrasier. Norske leger er neppe best kjent for å
predike rødvinens evangelium for gravide kvinner – eller
for noen andre, for den saks skyld. En god norsk legevenn
av meg hevder derimot at norske leger – som nordmenn

flest, vil jeg legge til – har
det med å være utpreget
moralistiske i spørsmål som
gjelder alkohol, noe som i sin
tur gjør at mange pasienter
ikke våger å være ærlige om
alkoholvanene sine når de er
hos legen. Blikket de møter
er like strengt som hos en
bjørnsonsk prest – og da
velger de heller å lyve. Det
er greiest sånn.
Jeg skal vokte meg vel for
å gå inn i noen debatt om
alkoholens skadevirkninger
– det er legenes fagfelt og
ikke mitt. Og det finnes selvsagt gode medisinske grunner til å advare pasienter
mot overdreven alkoholbruk,
enten de nå er gravide eller
ikke. Men som mangeårig
bruker av helsevesenet både
i Norge og en rekke andre
land vil jeg i det minste få
lov til å påpeke at det hviler
en viss strenghet over mange
norske helsearbeidere – og
at denne strengheten kanskje ikke alltid er den best
egnede holdningen i møtet med pasientene.
Trolig er det ikke mer komplisert enn at norsk helsepersonell speiler den norske folkesjelen. For selv i globaliseringens
tidsalder, under den kontinuerlige teppebombingen med
impulser fra all verdens kulturer som vi utsettes for, viser
det seg at den norske – eller rettere: den nordiske – strengheten er forunderlig resistent. Alle som kan mane frem et
bilde for sitt indre øye av en skandinavisk turist på gaten i
Roma eller Paris, vil forstå hva jeg sikter til: Den ergonomisk
riktige ryggsekken; magebeltet med vannflaske og lommebok;

det strenge, årvåkne blikket (man kan jo bli lurt!);
de opptrukne skuldrene; den alvorlige, kontrollerte
minen. Den typiske skandinav er kanskje ikke så glad.
Men han er trygg!
Noen vil sikkert mene at det er de skumle senvirkningene etter mange år med tøylesløs livsglede i
latinsk utlendighet som svekker dømmekraften min.
Kanskje det. Men jeg har faktisk en og annen meningsfelle med dypere røtter i norsk jord, som den utrettelige sosialmedisineren Per Fugelli. I den nydelige, lille
boken Null-visjonen, som etter mitt skjønn burde vært
pensum for alle norske helsearbeidere, skriver Fugelli
om hvordan helsevesenet og politikerne bidrar til å
omdefinere livet ”fra lyst og glede til plikt og pine”,
med det resultat at vi blir forsiktige, beregnende og
innadvendte heller enn modige, lekelystne og sosiale.
Per Fugellis anliggende er like enkelt som det viser
seg komplisert her nord: Hvorfor skal det på død og liv
være så skadelig å ha det bra?
Å lese Fugellis angrep på det vattforede nordiske
menneskesynet er nesten som å sippe rødvin eller
champagne når man strengt tatt ikke burde det – et
stille opprør mot alskens forbud og strenge blikk.
Kanskje kan vi trenge slike opprør i blant, om vi aldri
så mye er født som nordmenn. Kanskje kan det bli
for mange formaninger og for mye strenghet for en
stakkars pasient. Kanskje hender det en sjelden gang
at den beste medisinen simpelthen er å tillate seg selv
å ha det bra.
Fødslene våre?
Takk, de gikk helt strålende begge to.

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
stigninger i det systemiske blodtrykket med zolmitriptan vært forbundet med signiﬁkante kliniske
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. ΔForsiktighetsregler: 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, dihydroergotamin, paracetamol, metoklopramid, pizotifen, ﬂuoksetin, rifampicin og propranolol. Det ble ikke funnet
klinisk relevante forskjeller i de farmakokinetiske parametre for zolmitriptan eller den aktive metabolitten.
Data fra friske frivillige tyder ikke på klinisk signiﬁkant interaksjon mellom zolmitriptan og ergotamin. Imidlertid
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.
Administrering av moklobemid, en spesiﬁkk MAO-A hemmer, ga en liten økning (26 %) i AUC for zolmitriptan,
og en 3-foldig økning i AUC for den aktive metabolitten. Som en følge av dette, anbefales en maksimaldose
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
cytokrom P450-hemmer) ble halveringstiden og AUC for zolmitriptan og dens aktive metabolitt omtrent
doblet. For pasienter som står på behandling med cimetidin anbefales en maksimaldose av zolmitriptan på
5 mg i døgnet. Basert på den totale interaksjonsproﬁlen, kan interaksjon med spesiﬁkke hemmere av CYP
1A2 ikke utelukkes. Derfor anbefales samme dosereduksjon for zolmitriptan ved samtidig behandling med
preparater i denne gruppen, slik som ﬂuvoksamin og kinoloner (f. eks. ciproﬂoksacin). Selegilin (MAO-B
hemmer) og ﬂuoksetin (selektiv serotoninreopptakshemmer, SSRI) ga ingen farmakokinetiske interaksjoner
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 xylometazolin. Uønskede effekter kan opptre hyppigere ved samtidig bruk av triptaner og urtepreparater som inneholder 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
vanlige tabletter og smeltetabletter. Nesesprayen har rask innsettende effekt med signiﬁkant lindrende effekt
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
minst 15 timer, eller til symptomer på overdosering opphører. Det ﬁnnes ingen spesiﬁkk antidot til zolmitriptan.
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
Referanser:
1) Gawel M et al. Zolmitriptan 5mg Nasal Spray: Efﬁcacy and Onset of Action in the Acute Treatment
of Migraine – Results from the REALIZE study. Headache 2005;45:7-16
2) Kagedal M et al. True Nasopharyngeal Absorption of zolmitriptan after Administration via Nasal
Spray in healthy male volunteers. Am J Drug Deliv. 2005;3(2):133-140
3) Dowson AJ et al. Review of zolmitriptan and its clinical applications in migraine: Expert Opin
Pharmacother 2002;3(7):993-1005 review
4) Gawel M et al. Treatment satisfaction with zolmitriptan nasal spray – Results from face
two of the REALIZE study. J Headache Pain 2005 6:405-411
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Allmennlegane er organisatorisk på veg inn i ei ny tid. På
eit historisk møte på Soria Moria i mai vart det gjort fleire
vedtak av avgjerande verdi for allmennmedisinsk fagutvikling
og fagforeiningsarbeid i åra som kjem. APLF har skifta
namn til Allmennlegeforeningen, og vert ei rein
yrkesmedisinsk foreining med ansvar for allmennlegane sine løns- og arbeidsvilkår. Fagutvalget vert
lagt ned.
Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) vedtok
å legge seg ned, og alle dei faglege oppgåvene frå
NSAM og Fagutvalet vert overført til ei ny fag-

Steinar Hunskår

medisinsk foreining: Norsk forening for allmennmedisin. Den
nye foreininga får obligatorisk medlemskap for alle fastlegar
og spesialistar i allmennmedisin, og skal vere operativ frå
kommande årsskifte. Gisle Roksund er valt til første
leiar.
Det er all grunn til å glede seg over resultatet.
Denne organiseringa har stort potensiale for
allmennmedisinfaget som no kan opptre med to
tydlege stemmer både innad i Legeforeningen og
utover mot samfunnet.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Filosofisk Poliklinikk: Medisinens symbolske betydning
Til høsten vil Filosofisk Poliklinikk sette lys på medisinens
symbolske betydning i samfunn og for enkeltmennesker.
Er ambulanseheli-koptere viktige for helsen eller flygende
symboler som holder dødsangsten i tømme? Er medisinen,
og vitenskapen generelt, blitt del av et teknisk-magisk “livssyn” som gir trygghet og forutsigelighet i en truende verden?
Hvis medisinske tilbud har religiøse funksjoner, hvordan bør
leger, sykepleiere og annet helsepersonell tenke om sin egen
rolle? Kan mennesket overhodet klare seg UTEN tillit til at
systemer, autoriteter, kunnskap og teknologi har en innebygd
tendens til å ordne virkeligheten til det beste? Har profesjonelle helsearbeidere noe å lære av sjelesørgere, filosofer,
prester og munker i tradisjonelle religioner?
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Vi har invitert dyktige foredragsholdere til høstens møter,
som er åpne for alle interesserte. Møtene går av stabelen på
Haukeland sykehus, i 3. etasje, Stort Auditorium. Tidspunktet
er kl. 19.00. Entré kr. 20.
- 6.9. Ragnar Fjelland, professor ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen: Vitenskap som livssyn. Hvor
rasjonell er troen på harde fakta?
- 11.10. Inge Lønning, professor i teologi, lagtingspresident,
leder av helseprioriterings-utvalgene på 80- og 90-tallet:
Helsevesenet - vår tids sekulære folkekirke?
- 1.11. Tian Sørhaug, forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur: Ledelse som magi. Om tillit, tro og makt i
profesjonelle relasjoner
- 6.12. Notto Thelle, professor i teologi ved Universitetet i
Oslo: Helse og helhet. Erfaringer og refleksjoner i møte mellom kristendom og østlig filosofi.
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Nye allmenn-praktikerstipend
til Bergen

Styrket akademi
ved mer kritisk refleksjon

Allmennmedisinsk forskningsutvalg har avholdt møte i
Trondheim og fordelt 18 måneder stipendmidler. Vi hadde
2 søknader fra vår region, som begge får allmennpraktikerstipend for høsten 2006:
- Gunhild Felde, Bergen, 2 mndr for prosjektet ”Prevalens
av urininkontinens”
- Olga Andresen, Bergen, 1 mnd for prosjektet ”Fastlegens
rolle i forebygging av vektoppgang hos langtidssykmeldte”

Medisinsk fakultet hadde studiekvalitets-seminar på Voss 22.
og 23. mars. På programmet var det flere innslag som bebuder en sterkere akademisering av medisinstudiet i Bergen. Et
hovedpunkt på agendaen var en meningsutveksling om hva
fakultetets lærere legger i begrepet “forskningsbasert undervisning”. Behovet for aktiviserende undervisningsformer som
stimulerer studentene til kritisk vurdering og etisk bevissthet, ble poengtert. Evidensbasert medisin som en metode til
å kritisk vurdere forskningslitteratur, ble også trukket frem.
Dette var også et ønske i en studentevaluering fra avgangskullet, behandlet på seminaret. Møtet diskuterte også endringer og skjerpelser av kravene til studentenes særoppgaver,
slik at disse gjør studentene mer kvalifiserte som forskere.
Ved Seksjon for allmennmedisin vil vi følge opp flere av disse
sakene i tiden som kommer.

Ny bok: Legekunst i praksis
Det er nettopp utgitt en praktisk og kunnskapsbasert fagbok om kommunikasjon i lege-pasientforholdet. Forfatterne
er allmennleger som samarbeider i en forskergruppe ved
Seksjon for allmennmedisin.
På allmennlegekontoret er den gode samtalen både et mål
og et virkemiddel. Forfatterne gir leseren innsikt i konkrete
strategier og håndgrep som de har utviklet gjennom egen
allmennmedisinsk erfaring og forskning. Boken, som er
beregnet på legestudenter i utplassering, turnusleger og
allmennleger i spesialistutdanning, tar opp de konkrete utfordringene som allmennlegen møter på kontoret. Forfatterne
skriver om problemer som legen møter allerede første uke
i distriktsturnus – utfordringer som de fleste leger strever
med, selv etter mange års erfaring. Derfor kan kanskje også
den erfarne allmennlege finne ett og annet av interesse.
Boka byr på innsikt i strategier og håndgrep som forfatterne selv har utviklet, blant annet etter mange års arbeid
om medisinsk samhandling på høyt vitenskapelig nivå. Tre av
forfatterne har tidligere disputert ved Seksjon for allmennmedisin på avhandlinger med relevans for bokens tema.
Informasjon om boken:
Tittel:

Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient
Av: Kirsti Malterud, John Nessa, Per Stensland, Janecke
Thesen. Universitetsforlaget, 2006. ISBN 8215008690.
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Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
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Trond Inselseth,
Legekontoret,
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Ingrid Alm Andersen,
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6807 Førde
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Florentina Naboulsi,
Øyeklinikken Naboulsi,
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florentina@mailbox.as

Solveig Leth-Olsen,
Legekontoret,
6800 Førde
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Alv Bjørnar Heggelund,
6993 Høyanger
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Sogn og Fjordane Legeforening

Den fjerde statsmakt
og vi
Høyrer du til dei som kjenner at hjertet slår fortare, at du blir tørr i halsen
og klam i hendene når du får telefon frå ein journalist?
I so fall trur eg du er i godt selskap.
Mange av oss har kjent oss lite vél når vi kjem i ein
intervjusituasjon, der det ikkje lenger er vi som har
styringa.
Helsestoff er godt mediestoff, slik trur eg det ”alltid”
har vore. Medan eg studerte på 70-talet gjorde eg
ei upretensiøs oppteljing av helserelaterte artiklar i
den sokalla kulørte pressa (Hjemmet, Norsk Ukeblad,
Familien, Allers osb.) Eg hugsar ikkje talet eksakt
lenger, men ein betydeleg del av det redaksjonelle
stoffet handla om helse. Og ikkje alt var vinkla på skulemedisinen sine premiss. Eg les lite slike blad no (og),
men har eit inntrykk av at dette ikkje har endra seg.
Helse og helserelaterte problemstillingar opptek alle,
difor er det naturleg at media er opptekne av dette.Vi
bør vere nøgde med det; vi arbeidar i ein sektor som
er viktig for folk flest, ja, for alle. Kvifor kjem vi då så
lett på defensiven i møte med journalistar?
Eg trur det har noko med overraskinga å gjere.
Vi er midt i ein arbeidsdag som vi eit stykke på veg
regisserer sjølv. Plutseleg er han der, telefonen som
krev svar på noko heilt anna enn det du er oppteken
av der og då. Og sjølvsagt er vi redde for å eit oppslag
mot oss, eit oppslag som kan stille spørsmål ved vår
faglege vurderingsevne og vår integritet.

Skulle vi teie stilt? Alltid seie ”ingen kommentar” når
journalistar vil ha våre synspunkt eller opplysningar
om ei aktuell sak? Nei, sjølsagt ikkje. Vi må vere glade
og takksame for at media ser på oss som viktige
samfunnsaktørar, det er vi, og det vil vi gjerne vere.
Så må vi tåle, både som foreining og som einskildindivid at ikkje alle er samde med oss.
Gjennom den røynsla eg etterkvart har fått med
journalistar har eg ei nokså eintydig oppleving av at
dei er ute etter fakta, etter dei gode historiane. I alle
høve i vårt lille og relativt oversiktlege fylke er dei
ikkje ute etter å ”ta” oss, henge oss ut for ålmenta. Så
trur eg dei har profesjonell god nase for fortiing, lygn
og unnaluring. Difor prøver eg å vere open og direkte,
jamvel om det kan føre med seg risiko for eit oppslag
du gjerne ville sett annleis.
Den fjerde statsmakta har sin jobb å gjere, vi har
vår. Vi kan oppnå respekt for våre synspunkt ved å
akseptere den oppgåva media har i å setje kritisk
søkjelys på mellom anna helsestellet.
Lat oss vere takksame for
at vi er interessante
intervjuobjekt, og vere
trygge på at dette gjev
oss høve til å formidle
noko viktig.

I vår har vi i Sogn og Fjordane legeforening vore i
mediesøkjelyset. Både i aviser, lokalradio og lokal-TV
har vi fått uttale oss om dagsaktuelle helserelaterte
utfordringar, dei er det som kjent ikkje få av i vårt
fylke. Ikkje alle har vore nøgd med det som er kome
fram, og det har vore skrive leserbrev med kritikk av oss.

Ø y v i n d Wa t n e ,

leiar

owatne@online.no
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Kysthospitalet i Hagevik
Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus
Helse-Bergen
holder klinisk emnekurs i ortopedi for allmennpraktiserende leger på Vestlandet
torsdag 21. og fredag 22. september 2006 på Sandven hotel i Norheimsund.
Kurset er søkt godkjent for spesialiteten i alm. medisin med 20 timer.

P R O G R A M :
TORSDAG 21.09.06

FREDAG 22.09.06

08:00 - 09:00 Registrering og innsjekking.
09:00 - 09:10 Åpning ved kursleder, overlege Stein Hellesnes.
09:10 - 09:30 Hvordan kan vi legge forholdene til rette for en
sammenhengende behandlingskjede for pasientene?,
overlege dr.med. Kari Indrekvam

RYGG - Ordstyrer overlege Stein Hellesnes
08:00 - 08.30 Klinisk undersøkelse av lumbalryggen,
overlege Jan Sture Skouen
08:30 - 09:00 Billeddiagnostikk v/lenderygglidelser med eller utstråling,
overlege Rune Birkelid
09:45 - 10:00 Kaffepause
10:00 - 10:45 Den eldre voksne pasient med ryggsmerter med eller
uten utstråling, overlege Ivar M. Austevoll
10:45 - 11:15 Konservativ ryggbehandling v/Ryggklinikken KIH,
fysioterapeut Turid Rognsvåg
11:15 - 12:00 Diskusjonsforum:
* Almennlege: Hva forventes av spesialhelsetjenesten for
våre ryggpasienter? (ca. 5-10 min)
* Ortoped: overlege Rune Birketvedt: Hvordan kan vi
		 evt. rasjonalisere håndteringen av ryggpasientene?
		 (ca. 5-10 min)
12:00 - 13:00 Lunsj

DAGKIRURGI - Ordstyrer overlege Arild Ulvestad
09:30 - 10:00 Status quo for dagkirurgisk behandling ved 		
Kysthospitalet, overlege Jone Segadal
10:00 - 10:30 Dagkirurgi slik allmennlegen møter den, v/allmennlege
10:30 - 11:00 Diskusjonforum + kaffe
Hvordan fungerer dagkirurgi for:
* allmennlegen (ca. 5 min)
* ortopeden: overlege Jone Segadal (ca. 5 min)
FOT OG ANKEL - Ordstyrer overlege Stein Hellesnes
11:00 - 11:20 Den unge voksne pasient med fot- og ankelproblem,
overlege Rune Birketvedt
11:20 - 11:40 Den eldre voksne pasient med degenerative fot- og
ankelproblem, overlege Arild Ulvestad
11:40 - 12:00 Diskusjonsforum + kaffe
* Allmennlege: Hjelper dagens kirurgiske tilbud
		 pasientene våre? (ca. 5-10 min)
* Ortoped: overlege Rune Birketvedt. 			
		 Kontraindikasjoner til fot- og ankelkirurgi
		 (ca. 5-10 min)
12:00 - 13:00 Lunsj
SKULDER - Ordstyrer konst. overlege Mona Badawy
13:00 - 13:15 Introduksjon om skulderkirurgi, overlege Jone Segadal
13:15 - 14:00 Undersøkelsesteknikk og anatomi,
konst. overlege Mona Badawy
14:00 - 14:45 Den unge voksne pasient med problemskulder,
overlege Jone Segadal
14:45 - 15:00 Kaffepause
15:00 - 15:45 Den eldre voksne pasient med degenerative
skulderproblem, overlege Jone Segadal
15:45 - 16:15 Hvilke pasienter trenger skulderprotese?,
overlege Arild Ulvestad
15:15 - 17:00 Diskusjonsforum + kaffe
* Almennlegen: Når henviser jeg skulderpasienten til
		 vurdering for kirurgi? (ca. 5-10 min)
* Ortopeden: overlege Mona Badawy:
		 Hvilken nytte har pasienter av konservativ behandling?
		 (ca. 5-10 min)
Ca. 17:30 - 18:15
		
Ca. 18:15 - 18:30
		
Ca. 18:45 - 19:00
Ca. 23:00		

HOFTE - Ordstyrer: overlege Roel Bierling
13:00 - 13:20 Anatomi og klinisk undersøkelse,
overlege Holger Muchow
13:20 - 14:00 Den unge voksne pasient med hofteproblem,
overlege Jens Eikås
14:45 - 15:00 Kaffepause
KNE - Ordstyrer: overlege Holger Muchow
15:00 - 15:30 Anatomi og klinisk undersøkelse,
Ass lege Kristian Humborstad
15:30 - 16:15 Den unge voksne pasient med kneproblem,
overlege Roel Bierling
16:15 - 17:00 Den eldre voksne pasient med degenerative kneproblem,
overlege dr. med. Kari Indrekvam
17:00 - 17:45 Diskusjonsforum + kaffe
* Almennlege: Får pasienter med plager i hofte og kne
		 tilfredstillende kirurgisk service? (ca. 10 min)
* Ortoped Ass.lege Kristian Humborstad:
		 Er den konservative behandling for pasienter med
		 hofte-/kneproblem ivaretatt av allmennlegene?
		 (ca. 10 min)
17:45 - 18:00 Avslutning og oppsummering ved
overlege Ole Dankert Lunde og
overlege dr.med Kari Indrekvam.
Utdeling av kursbevis ved dr. Steinar Fosse
Ca: 19:00

Middag for de som ønsker det.

Båttur til Fyksesund med anledning til kjøp av
forfriskninger
Mottakelse med cidervelkomst og
hardingfeleminikonsert i Døse
Middag i Gamlastovo
Buss til Sandven hotell/Hardanger Fjord hotel

Kursavgift: kr. 1500,-.
Hotell/kurspakke per pers. enkeltrom kr. 2625,- per pers. dobbeltrom/suite kr. 2425,- betales direkte til hotellet ved inn-/utsjekking.
Hotell/kurspakken inneholder lunsj, sosialt program, 3 retters middag torsdag, overnatting torsdag til fredag, frokost og lunsj fredag.
Ønskes overnatting fra onsdag 20. sept. må dette bestilles av den enkelte kursdeltaker direkte med hotellet. Ved forlenget oppphold
i weekend med evt. innlagte aktivitetstilbud, vil det bli gitt spesialpris til kursdeltakerene med eller uten familie.
Se Sandvenhotel.no/aktiviteter. Tlf. 56 55 20 88 el. e-post: post@sandvenhotel.no
Overnatting på Sandven hotel, men ved mange påmeldte overnatting også på Hardangerfjor hotell i Øystese med gratis
«shuttlebuss» mellom hotellene (5 min).
Alle måltider på Sandven hotel, unntatt middag torsdag kveld, (antrekk torsdag kveld: pent, men uformelt og spasersko.)
Påmelding sendes snarest til: kih-kurs@helse-bergen.no
Evt. pr. brev til kursleder Stein Hellesnes, Kysthospitalet i Hagevik, 5217 Hagavik.
Kursavgiften innbetales snarest til kontonr.: 5270.05.21176
Påmeldning gjelder først ved registrert innbetalt kursavgift
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Kunngjøringer

Årsmøte i Hordaland legeforening
31. august 2006 kl. 1900 i Legenes Hus.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Still opp!

Årsmøte i Allmennlegeforeningen (tidl. Aplf)
Torsdag 31. august 2006 i Legenes Hus (Kalfarveien 37)
Kl. 18.00 Allmennlegeforeningen Bergen
Kl. 18.30 Allmennlegeforeningen Hordaland
Som vanlig avholder vi årsmøtet samme dag og sted som årsmøtet i Hordaland legeforening, dette begynner kl 1900.
Det vil bli referert årsrapport fra tillitsvalgte og mulighet for diskusjon.
Det kommer ingen invitasjon i brevform, så vennligst noter dag og tidspunkt.
Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen, Niels Saaby Hansen. Tlf. 55 59 25 00/02, Priv. 55 91 57 87, e-post: fanabond@online.no
Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Hordaland, Øyvind Wesnes. E-post: owesnes@broadpark.no
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Sogn og Fjordane Legeforening

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

Kjell Kjørlaug,
Legekontoret,
6856 Sogndal
Tlf 57 62 97 00
Fax 57 62 97 01
e-post:kjell@kjorlaug.com

Berit Kaarstad.
Legekontoret,
6847 Vassenden
Tlf 57 72 81 00

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Øystein Melbø Christiansen,
Psykiatrisk Klinikk,
6800 Førde
Tlf.kontor: 57 83 91 75
Fax: 57 83 94 95
Privat: 57 83 22 90
Geir Kittang,
Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00
Privat: 57 74 30 13.
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs,
Psykiatrisk klinikk,
Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 41 82
Privat: 57 78 42 80

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 02 77
Privat: 57 86 08 94
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Moderne behandling av avføringsinkontinens
Overlege Gunnar Baatrup, overlege Rune Svensen og stomisykepleier Torill Elin Olsen
Seksjon for gastrokirurgi, Kirurgisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Insidensen av avføringsinkontinens antas å være omkring 2 % i den voksne befolkning. Det er betydelig tabu omkring lidelsen og
forsøk på å bestemme insidensen hemmes av dette. Vi vet insidensen er stigende med alderen, men ca 1/3 av våre pasienter er
unge mennesker. Der er et inntrykk i befolkningen av at behandlingsmulighetene er begrensede. Tilbudet har vært marginalt, og det
har vært lite fokus på denne gruppen tidligere. Sikkert derfor søker kun et mindretall av inkontinente behandling, selv om mange
er sosialt invalidisert og har betraktelig redusert livskvalitet. Vi ønsker å beskrive behandlingsmulighetene fordi vi med moderne
metoder nå er i stand til å hjelpe en stor del av pasientene. Kontinens for avføring oppholdes ved et komplisert samspill mellom
mange forskjellige faktorer: De 2 anale lukkemusklers funksjon og innervasjon er viktige. Bekkensbunnsmuskulaturen, den anorektale sensibilitet og hud-slimhinneforhold i anorectum er også viktige. Spesielt de slimhinnesøyler som ligger nederst i rectum og
som er predileksjonssteder for hemorroider bidrar vesentlig til kontinens. Også nedsatt rectal compliance etter for eksempel strålebehandling og nedsatt avføringskonsistens kan medvirke til å forverre symptomene på en ellers traktabel inkontinens. Årsaken
til inkontinens kan derfor være mangeartet, og ses ofte ved en kombinasjon av forskjellige utløsende faktorer. For eksempel finner
man ofte mindre skader på en, eller begge lukkemuskler hos kvinner som utvikler inkontinens i menopausen, Sphincterdefekten
er formentlig oftest en fødselsskade som i mange år har kunnet kompenseres av en sterk bekkenbunnsmuskulatur og velvaskulariserte slimhinner, inntil disse svekkes i en høyere alder. En rasjonell behandling bygger derfor på en grundig utredning.

Inkontinenstyper og utredning
En praktisk måte å inndele avføringsinkontinens
på kan være:
1. Simpel sphincterskade: En pasient uten nevrologiske
eller endokrine lidelser som er fullt kontinent inntil der oppstår
en skade på lukkemuskelen. Inkontinensen oppstår umiddelbart
etter skaden. Dette er typisk inkontinens etter oversette fødselsskader og anale operasjoner for hemorroider, abscesser
eller fistler. I denne gruppen kommer også kvinner som under
fødselen har hatt en erkjent sphincterskade som er primært
suturert, men hvor det allikevel utvikles defekt i lukkemuskelen
og inkontinens etter kort tid.
Disse pasientene undersøkes med rectoskopi og anal ultralydundersøkelse, Det påvises nesten alltid en defekt i både interne
og eksterne lukkemuskel, og de pasienter, der ikke kan tilfredsstillende symptomlindres ved konservativ behandling, opereres
med sphincter rekonstruksjon
2. Idiopatiske/aldersrelaterte sphincterskader:
Omfatter alle som ikke kan klassifiseres i gruppe 1 eller 3.
Flertallet her er kvinner over 40 år. Hos gamle pleiehjemspasienter er inkontinens for avføring også hyppig hos menn. Som
omtalt er det tale om en kombinasjon av årsaker, og erfaringer
viser at kirurgiske sphincter – rekonstruksjon ikke fører til et
tilfredsstillende resultat hos ca 75 % av pasientene. Disse pasienter utredes derfor grundig (se fig 1).
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< ca 15) forsøkes konservativ behandling (fig 2). Hvis det ikke
er effekt av konservativ behandling, eller pasienten har uttalt
inkontinens tilbys sacralnervemodulering (se nedenfor). Enkelte
pasienter kan også tilbys en appendikostomi til antegrad tarmskylling, eller anleggelse av colostomi.

henvises til kirurgisk anleggelse av appendikostomi til antegrad
skylling.

Behandling

Spincterrekonstruksjon:
Lukkemuskelen blottlegges og defekten syes sammen så man
gjenskaper normale anatomiske forhold. Suksessraten ved
denne behandlingen er initialt høy. Mer enn 75 % opplever et
tilfredsstillende resultat etter operasjonen. Etter 5 år har ca
50 % fortsatt en tilfredsstillende kontinens, men effekten avtar
fortsatt med årene. Den hyppigste komplikasjon er infeksjon
av operasjonssåret. Såret går opp i hud og underhud og må så
tilhele ved konservativ behandling. Mellom 1/3 og ½ av pasientene opplever sårruptur, men det påvirker ikke resultatet av
operasjonen.
Hvis det ikke oppnås effekt av operasjonen, eller denne avtar
senere tilbys pasientene konservativ behandling eller sacralnervemodulering

Konservativ behandling: Denne ivaretaes på Haukeland av
spesialtrente, dedikerte stomisykepleiere. Vi har en poliklinikk
som har åpent hver dag med fulltidsansatte sykepleiere.
Det taes opp en grundig anamnese med vekt på kost og avføringsvaner og problemer. Vi rådgir pasienter om kost og anviser
metoder og medisinsk behandling for regulering av avføringen
hvis det er nødvendig. Rådgiving om levevis og daglige vaner
og rutiner som kan minske konsekvensene av lidelsen utføres
også.
Pasienter mottar instruksjon i anvendelse av hjelpemidler som
pads, inkontinensbind, analpropper med mer. Dersom videre
tiltak er nødvendig kan man ordinere bekkenbunnstrening. Det
kan instrueres i bio-feed back og ekstern elektrostimulering av
analområdet. Hvis kontinens ikke kan oppnås, tilbys instruksjon
i retrograd irrigasjon, hvor pasientene lærer å skylle tarmen tom
hver morgen, så de kan komme igjennom dagen uten inkonti-

Sacralnervemodulering:
Det er en relativt ny behandling som har vært brukt internasjonalt i ca 10 år. Det er nå flere tusen pasienter som er
behandlet med sacralnervemodulering og behandling er tatt
opp flere steder i Norge. Behandlingen er dyr, og tilbys kun de
pasientene som ikke kan hjelpes tilfredsstillende på annen måte.
Resultatene av denne behandlingen er lovende med suksessrater på 70-80% hvis pasientene utvelges med omhu.
Behandlingen starter med en testperiode hvor en testelektrode
innopereres som vist i fig 3.
Elektroden føres fra glutealregionen igjennom hullene i os
sacrum og inn til sacralnerverøttene S3 eller S4 på forsiden
av os sacrum. Elektroden tilsluttes en ekstern pacemaker som
stimulerer kontinuerlig (eller når pasienten har bruk for det).
Pasienten har en kontrollenhet hvor hun kan slå av og på og
regulere strømstyrken.

3. Andre komplekse årsaker: Pasienter med inkontinens
på grunn av endokrine lidelser som diabetes, på grunn av multippel sclerose, ryggmargsskader eller medfødte ryggmargsdefekter utgjør et lite antall, men er en stor terapeutisk utfordring.
Disse pasientene behandles individuelt med meget aktiv konservativ behandling og ofte appendikostomier eller colostomier.
Erfaringer med sacralnervemodulering i denne pasientgruppe er
beskjedne, men lovende.
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Anal inkontinens behandling
Konservativ behandling

blir prisen lett det dobbelte. Allikevel er behandling økonomisk
attraktiv, hos mange pasienter, som alternativ til konservativ
behandling hvor utgiftene til engangsartikler med mer i løpet av
3-5 år overstiger dette beløp.

Konklusjon

Kirurgisk sphincter
rekonstruksjon
Sacralnerve
stimulasjon
Annen behandling:
Bulk injektioner
Gracilis plastik
Artificial sphincter

Med innførelsen av sacralnervemodulasjon som behandlingsmulighet, mener vi, på gastrokirurgisk seksjon ved Haukeland
Universitetssykehus at vi nå har et behandlingstilbud til de fleste
pasienter med avføringsinkontinens. Utredning og avprøvning
av konservativ behandling kan ta mange måneder – ja, noen
ganger år, innen den rette behandling er gjennomført, og tålmodighet kreves av pasientene. Våre begrensede erfaringer med
sacralnervestimulering tyder på at pasientene synes at det er
anstrengelsene verdt.

Hun gjennomgår så en testperiode på 3-4 uker. Har hun tilfredsstillende effekt med minst en halvering av Wexner score,
implanteres en permanent elektrode og pacemaker i subcutis i
glutealregionen. Pacemakeren kan justeres av pasienten med en
fjernkontroll. Behandlingen krever mange kontroller og en viss
medvirkning fra pasienten. Det er avgjørende viktig at pasienten
kan og vil samarbeide om denne behandling.
Virkningsmekanismen er ikke kjent. Men det skjer en modulering av sensorisk og motorisk aktivitet i sacralnervene, i lukkemusklene og i colorectums motilitet.
Behovet for behandlingen anslås til å være ca 1 per 90.000
– 150.000 innbyggere, svarende til 10 til 15 behandlinger i Vest
Norge årlig. På grunn av prisen er det avgjørende viktig med
kontinuerlig kvalitetskontroll, og det er viktig at behandlingen kun tilbys i institusjoner som tilbyr hele det her omtalte
behandlings- og utrednings spektrum. Selve behandlingen koster
120.000 kr per pasient og hvis alle kontroller etc medregnes,

Ludens Reklamebyrå as

Åreknuteoperasjon?
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Vi har kort ventetid på åreknuteoperasjon.
Henvisning fra lege er ikke nødvendig.
Ansvarlig lege: Gustav Pedersen

www.volvat.no

Allmennleger
Spesialister
Reisemedisin

Operasjon
Laguneparken
Fanaveien 98
Man-fre 08-22
Lør 10-15
Tlf: 55 11 20 00

Raske og effektive svar-rutiner
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

12846 Glucophage annonse+FK

15-05-06

15:55

Side 2

C Glucophage Merck
Antidiabetikum.
ATC-nr.: A10B A0
T TABLETTER 500 mg, 850 mg og 1000 mg: Hver tablett inneh.: Metformin. hydrochlorid. 500 mg, resp. 850 mg et
1000 mg, const. q.s.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne, spesielt hos pasienter med overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll. Glucophage kan brukes alene eller i kombinasjon
med andre perorale diabetespreparater, eller med insulin. Det ble vist en reduksjon av komplikasjoner i forbindelse med diabets hos overvektige pasienter med diabetes type 2, som ble behandlet med metformin som førstelinjebehandling etter mislykket forsøk med diett alene.
Dosering: Monoterapi og kombinasjon med andre perorale diabetespreparater: Vanlig startdose er 1 tablett 500 mg eller 850
mg 2 eller 3 ganger daglig enten i løpet av eller etter et måltid. Etter 10-15 dager bør dosen justeres basert på resultatene av
blodsukkermålingene. En langsom økning av dosen kan forbedre den gastrointestinale toleransen. Anbefalt maksimaldose er
3 g metformin daglig. Hos pasienter som får en høy metformindose (2-3 g pr. dag), er det mulig å erstatte to 500 mg tabletter
med en 1000 mg tablett. Hvis overgang fra et annet peroralt diabetespreparat planlegges, skal behandlingen med det andre
midlet avsluttes og behandling med metformin startes som angitt over. Kombinasjon med insulin: Metformin og insulin kan
gis i kombinasjon for å oppnå en bedre kontroll av blodsukkeret. Metformin gis i vanlig startdose med 1 tablett 2-3 ganger
daglig, men insulindosen tilpasses i forhold til resultatene av blodsukkermålingene. Eldre: Nyrefunksjon er potensielt nedsatt
hos eldre pasienter. Derfor bør metformindoseringen tilpasses pasientens nyrefunksjon. Regelmessig kontroll av nyrefunksjonen er nødvendig. Barn: I fravær av kliniske data, bør ikke preparatet gis til barn.Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for et
eller flere av innholdsstoffene. Diabetisk ketoacidose, prekoma diabeticum. Nyreinsuffisiens (kreatinininnhold >135 µmol/liter
hos menn og >110 µmol/liter hos kvinner). Akutte tilstander som medfører risiko for nedsatt nyrefunksjon f.eks. dehydrering,
alvorlige infeksiøse tilstander, sjokktilstand, undersøkelser med intravaskulær injeksjon av joderte kontrastmidler. Akutt og
kronisk sykdom som kan forårsake vevshypoksi, som f.eks. hjerte- eller lungeinsuffisiens, nylig hjerteinfarkt, sjokktilstand.
Levercelleinsuffisiens, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme. Amming.
Forsiktighetsregler: Melkesyreacidose: Melkesyreacidose er en sjelden, men alvorlig stoffskiftekomplikasjon (høy dødlighet
uten rask behandling) som kan forekomme ved opphopning av metformin. Rapporterte tilfeller av melkesyreacidose under
metforminbehandling har primært skjedd hos diabetespasienter med en signifikant nyreinsuffisiens. Forekomsten av melkesyreacidose kan og bør reduseres ved kontroll av også andre risikofaktorer som ustabil diabetes, ketose, forlenget faste,
alkoholmisbruk, levercelleinsuffisiens, samt enhver tilstand assosiert med hypoksi. Nyrefunksjon: Da metformin elimineres via
nyrene bør serumkreatinin bestemmes før behandlingen starter og deretter kontrolleres regelmessig: Minst 1 gang i året hos
pasienter med normal nyrefunksjon, minst 2-4 ganger årlig hos pasienter med serumkreatininnivå i øvre del av normalområdet og hos eldre pasienter. Nedsatt nyrefunksjon hos eldre pasienter er hyppig og asymtomisk. Spesiell forsiktighet bør utvises i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan bli forverret, f.eks. i starten av en diuretisk eller blodtrykkssenkende behandling
eller behandling med en NSAID. Injeksjon av jodholdige kontrastmidler: Ved røntgenundersøkelser med intravaskulære injeksjoner av jodholdige kontrastmidler, og med den potensielle nyreinsuffisiens disse produktene kan medføre, bør metforminbehandlingen seponeres før eller ved begynnelsen av undersøkelsen. Behandlingen skal ikke gjenopptas før 48 timer etter
undersøkelsen, og kun etter at nyrefunksjonen er kontrollert og funnet normal. Kirurgiske inngrep: Behandling med metforminhydroklorid bør seponeres minst 48 timer før et planlagt kirurgisk inngrep med full anestesi, og bør vanligvis ikke gjenopptas før 48 timer etter inngrepet. Øvrige forsiktighetsregler: Alle pasientene bør fortsette dietten med et jevnt karbohydratinntak om dagen. Overvektige pasienter bør fortsette med et kalorifattig kosthold. De vanlige biologiske diabeteskontrollene bør
foretas regelmessig. Metformin brukt alene medfører aldri hypoglykemi, men forsiktighet anbefales hvis det brukes i kombinasjon med insulin eller sulfonylureapreparater. Metformin monoterapi fører ikke til hypoglykemi, og antas derfor ikke å påvirke evnen til a kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienter må derimot være klar over risikoen for hypoglykemi hvis metformin
brukes i kombinasjon med andre antidiabetika (sulfonylurea, insulin eller repaglinid). Interaksjoner: Økt risiko for melkesyreacidose ved akutt alkoholforgiftning, spesielt i følgende tilfeller: Faste eller feilernæring, levercelleinsuffisiens. Unngå inntak
av alkoholholdige drikker eller alkoholholdige legemidler. Ev. forekomst av funksjonell nyreinsuffisiens i forbindelse med intravaskulær injeksjon av jodholdige kontrastmidler kan føre til akkumulering av metformin og risiko for melkesyreacidose.
Glukokortikoider (systemiske og lokale), beta2-agonister og diuretika har iboende hyperglykemisk aktivitet. Informer pasienten og skjerp kontrollen av blodsukkeret, spesielt i begynnelsen av behandlingen. ACE-hemmere kan føre til redusert blodsukkernivå. (I: A10B A02 metformin) Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen relevante epidemiologiske data er i
dag tilgjengelige. Dyrestudier viser ikke noen skadelige virkning i forbindelse med graviditet, embryonisk eller føtal utvikling,
fødselsprosess eller postnatal utvikling. I det øyeblikk svangerskap overveies og under svangerskap, bør ikke diabetes
behandles med metformin, men med insulin for å holde blodsukkernivået på et nivå så nær opp til normalt som mulig for å
redusere risikoen for fostermisdannelser i forbindelse med unormale blodsukkernivåer. Overgang i morsmelk: Metformin
utskilles i melken til ammende rotter. Lignende informasjon er ikke tilgjengelige for mennesker. Det bør tas en beslutning om
hvorvidt ammingen skal avbrytes eller metformin skal seponeres, ved å ta i betraktning hvor viktig preparatet er for
moren.Bivirkninger: Gastrointestinale symptomer som kvalme, brekninger, diaré, buksmerter og nedsatt appetitt (>10%).
Disse bivirkningene forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og avtar som regel spontant i de fleste tilfeller. For å
motvirke fordøyelsesproblemene anbefales det å ta metformin som 2 eller 3 daglige doser enten i løpet av eller etter måltidene. Hyppige (>1/100): Metallsmak i munnen. Sjeldne (>1/1000): Mildt erytem hos enkelte overfølsomme individer. Nedsatt
absorpsjon av vitamin B12 med nedsatt serumkonsentrasjon, er observert hos pasienter ved langvarig behandling med metformin, og viser seg vanligvis å være uten klinisk betydning. Melkesyreacidose (0,03 tilfeller/1000 pasientår) forekommer
svært sjelden.Overdosering/Forgiftning: Selv med metformindoser opp til 85 g, er det ikke blitt observert hypoglykemi, men
derimot er det oppstått melkesyreacidose under disse betingelsene. Stor overdosering eller ledsagende risikoer ved metformin kan føre til melkesyreacidose. Melkesyreacidose er en medisinsk nødsituasjon, og må behandles på sykehus. Den mest
effektivt metoden for fjerning av laktat og metformin er hemodialyse.
Egenskaper: Klassifisering: Metformin er et biguanid med antihyperglykemisk effekt, som senker både basal og postprandial
plasmaglukose. Metformin stimulerer ikke insulinsekresjonen, og fremkaller dermed ikke hypoglykemi. Virkningsmekanisme:
Metformin virker muligens via tre mekanismer: 1. Reduserer leverens glukoseproduksjon ved å forhindre glukoneogenese og
glukogenolyse. 2. Ved å øke følsomheten overfor insulin, som forbedrer det perifere opptaket og utnyttelsen av glukose i
musklene. 3. Ved å forsinke glukoseopptaket fra tarmen. Metformin stimulerer den intracellulær glykogensyntesen ved å
virke inn på glykogensynthase. Metformin øker transportkapasiteten til alle typer membranglukosetransportører (GLUT).
Uavhengig av dens påvirkning på blodets glukoseinnhold har metformin gode effekter på lipidmetabolismen hos mennesker.
Metformin reduserer det totale kolesterolinnholdet, LDL-kolesterolet og triglyceridnivået. Absorpsjon: Etter peroralt inntak nås
Tmax innen 21⁄2 time. Absolutt biotilgjengelighet av metformin 500 mg eller 850 mg er ca. 50-60%. Absorpsjonen er mettbar
og ufullstendig. Cmax oversteg ikke 4 µg/ml selv ved høyeste dose. Inntak av mat minsker absorpsjonsgraden (40% lavere
Cmax og en 25% reduksjon i AUC) og forsinker absorpsjonen noe (Tmax økte med 35 minutter). Den kliniske relevansen av
disse reduksjonene er ukjent. Fordeling: Plasmaproteinbindingen er ubetydelig. Gjennomsnittlig distribusjonsvolum: 63-276
liter. Halveringstid: Ca. 61⁄2 time. Det antas at farmakokinetikken er ikke-lineær. Ved vanlige doser og dosering nås «steady
state»-plasmakonsentrasjonen etter 24-48 timer, og er vanligvis lavere enn 1 µg/ml. Metabolisme: Metformin utskilles uforandret i urin. Det er ikke påvist metabolitter hos mennesker. Utskillelse: Renal clearance av metformin er > 400 ml/minutt, hvilket indikerer at metformin elimineres ved glomerulær filtrering og tubulær sekresjon. Via fæces: Ca. 20-30% ved normaldosering. Ved nedsatt nyrefunksjon reduseres renalclearance proporsjonalt med kreatininclearance og halveringstiden for eliminasjonen økes, noe som fører til økte metforminnivåer i plasma.
Pakninger og priser: 500 mg: 400 stk. kr. 202,-, Endose: 100 stk. kr. 70,70, Enpac: 100 stk. kr. 70,70, 850 mg: 200 stk.
148,80, Endose: 100 stk. kr. 87,80, Enpac: 100 stk. kr. 80,-, 1000 mg: Enpac: 60 stk.kr. 60,- Enpac: 180 stk. kr.180,20.
T: 5b), 6g).
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Mor og barn
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Helseutstyr, diverse

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
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LCS kneproteser
10 års oppfølging gir protesen en
overlevelsesgrad på 96,5%

OrtoMedic
OrtoMedic AS - Vollsveien 13F, Postboks 317, 1324 Lysaker.

I samarbeid med ledende internasjonal ekspertise løser
BOS problemer for dine arthrosepasienter.
Ingen ventetid for utredning – Kort vei til operasjon
Hos BOS er alle «garantipasienter».
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Side 1

Cipralex

®

Rask, effektiv, selektiv1,2,3

For
referanser ogogpreparatomtale
se side 15
Se preparatomtale
referanser i publikasjonen

www.cipralex.com

