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Radio Medico
Syke meldinger

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 7

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

Børs og katedral
Legeforeningen har en svært omfattende variasjon av oppgaver
som påhviler de ansatte og de hundrevis av tillitsvalgte rundt om
i landet. Variasjon i arbeidsoppgaver har alltid vært av betydning for tillitsvalgte som velger å arbeide innenfor foreningen
over mange år. En forening hvor det drives med aktive lønnsforhandlinger helt ned på medlemsnivå i en kommune eller i en
bedrift, og hvor man samtidig har ansvaret for nasjonal spesialistutdannelse og faglig utvikling, må naturligvis bli en interessant
arbeidsplass for mange mennesker.
Som en følge av vår organisasjonsendring, med tilhørende lovendringer, får alle medlemmene nå et obligatorisk medlemskap i en
yrkesforening, en spesialforening, og en lokalavdeling(fylkesavdel
ing). Legeforeningen har vedtatt en sterkere satsing på faget, og
dette er bl.a. synliggjort i en dobling av representanter fra fagaksen i landsstyret. Sekretariatet er styrket for å ta seg av den
tiltenkte økede aktivitet i spesialforeninger, og vi får i disse dager
medlemsbrev om medlemskap i slik forening. Den nye store spesialforening for allmennmedisin ønskes velkommen med store
forventninger. Arbeidet innen den faglige akse er svært viktig for
at vi skal opprettholde vår høye standing inn mot helsepolitisk
ledelse i Norge.
Hordaland legeforening har også bra spennvidde i sitt arbeid. Vi
venter nå på at rådet for legeetikk skal ta fatt på vår klage fra
våren 2006. Den går på kollegers uttalelser i pressen i forbindelse med Kristina-saken, og berører spillereglene for hvordan vi
som kolleger skal behandle hverandre.
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Hordaland legeforening har nå meldt seg inn i
Kreditorforeningen Vest. Dette gjør at alle privatpraktiserende
leger, gjennom dette medlemskapet, får gratis hjelp til å inndrive
utestående fordringer/inkasso. Vi har valgt en seriøs aktør, som
også har ansvaret for inndrivning av utestående hos de store
offentlige helseforetakene. Storting og regjerning har over flere
år øket egenandelene betraktelig, og dette medfører at stadig
større summer er utestående i våre virksomheter. Jeg mener det
er viktig at også leger venner seg til å drive inn tilgodehavende,
noe også regnskapslovverket pålegger oss, før vi kan avskrive
noe som tapt.
Det kommer etter hvert signaler fra avdelinger ved sykehusene
våre om at man kan tenke seg ordning med praksiskonsulenter
fra allmennpraksis. Dette fungerer bra i flere steder i landet, og
vi vil etter hvert trenge allmennleger som kan tenke seg dette
som sitt offentlige allmennmedisinske arbeid. Styret vil ta dette
opp med ledelsen i Helse Bergen over nyttår. Vi er imidlertid
helt avhengig av at leger i allmennpraksis ønsker å forsøke dette,
dersom Helse Bergen velger å prioritere dette ved å vektlegge
arbeidet og å sette av lønnsmidler.
Til slutt vil jeg få ønske alle kolleger en riktig god og fredelig jul,
og et godt nytt år

Gunnar Ramstad
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister.
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss
på www.bksykehus.no

Sentralbord: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesstun
www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente private dagkirurgiske sykehus.
I 2005 ble det utført cirka 3000 dagkirurgiske inngrep ved BKS. BKS har i de senere år vært en
verdifull bidragsyter til den offentlige helsetjeneste gjennom leveranser til flere fylkestrygdekontor
og Helse Vest. Per i dag utføres hovedsakelig dagkirurgiske operasjoner innen fagfeltene ortopedi,
nevrokirurgi, håndkirurgi, plastisk kirurgi og øyekirurgi. BKS holder til i skreddersydde, nyoppussede
og godkjente lokaler i det store glassbygget på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer,
6 oppvåkningssenger og 4 enerom. Bergen Kirurgiske Sykehus samlokaliserer og samarbeider med
BKS Øye og Klinikk Bergen, to private aktører innenfor fagfeltene øyekirurgi og plastisk kirurgi.
Mer informasjon om BKS finnes på www.bksykehus.no.

Redaktør

Espen Rostrup Ellingsen
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NAVO – moden for utskifting
Etter sykehusreformen med statlig overtagelse av sykehusene i
Norge ble arbeidsgiveransvaret overført til NAVO fra 1. Januar
2002. Gjennom forhandlinger klarte man å samle alle tariffområdene i en tariffavtale bestående av forskjellige elementer.
A1 mellom Akademikerne Helse og NAVO, A2 mellom Dnlf
og NAVO, B mellom Dnlf og det enkelte helseforetak og
en Hovedavtale som danner grunnlaget for samarbeidet og
forhandlingsløpene. Uten å ha detaljkunnskaper fra forhandlingene i 2002, taler omfanget og resultatet på dialog og respekt
mellom partene i et klima som var resultatorientert. Historien
etter dette har vært en helt annen.

forsinkede og innholdsløse tilbud, hevdet at forhandlingene var
startet feil og derfor måtte stanses og ment at Akademikerne
var i en situasjon uten konfliktrett.
I skrivende stund er det igjen brudd i forhandlingene mellom
Akademikerne Helse og NAVO. Lokale forhandlinger vil ikke
bli gjennomført og den nødvendige revisjonen tariffavtaler uteblir. Fra helse sykehus-Norge rapporteres dårlig samarbeidsklima mellom partene og den gjensidige respekten som er en
forutsetning for gode forhandlinger er i ferd med å briste.
Er det virkelig en slik arbeidsgiverorganisasjon
helseforetakene ønsker?

Den kjenner mange av dere.
Forhandlingsløp på 18 mnd, hemmelige protokoller, gjentatte
møter mellom partene i Arbeidsretten og to forhandlingsbrudd som endte hos Riksmeglingsmannen med truende streik
som bakteppe.
Det NAVO man har møtt etter 2002 har ikke vært villig
til reelle forhandlinger. Disse må være basert på respekt,
fleksibilitet, fremdrift og villigheten til ”å gi og ta”. NAVO
baserer seg nå på uthaling, endring av forutsetninger og spilleregler midt i forhandlingsløpet og forsøk på å splitte opp
Akademikerne i mindre ”farlige” fragmenter. Resultatet er
sviktende tillit og svært dårlig klima mellom partene lokalt i så
å si alle helseforetak, men med blant annet Helse Bergen som
et av to hederlige unntak.
Helseforetakene er nå midt i et hovedoppgjør, det skulle vært
forhandlet om både lønn og tariffavtaler, og etter pålegg fra
Riksmeglingsmannen skulle disse forhandlingene være sluttført innen utgangen av 2006. NAVO har imidlertid fortsatt
sin uthalingstaktikk. De har svart på Akademikernes krav med

Foto: Espen Rostrup Ellingsen

Forsidefoto: Espen Rostrup Ellingsen ”Adrenalin”
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Rask behandling av
migreneanfall har fått et navn

For referanser og preparatomtale se side 27

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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Side 2

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.
Referanser:
1. Fonseca V et al. JAMA 2000; 283: 1695-1702. 2. Jones TA et al. Diab Obes Metab 2003; 5: 163-170. 3. Rosak C et al. International
Journal of Clinical Practice; Rosiglitazone plus metformin is effective and well-tolerated in clinical practice: results from large observational
studies in people with type 2-diabetes; in press.
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Allmennlegeforeningen

Syke meldinger
I høst har vi igjen måttet ta imot en offentlig avstraffelse for økningene i sykepengeutgiftene.
Vi opplever alt i fra mistenkeliggjøring til vurdering av
sanksjoner som å miste retten til å skrive sykemeldinger, miste retten til å praktisere for trygden med mer.
Vi skal trues, men til hva? Styringssignalene er mildest
talt motstridende og mangelfulle.
Sykepengeordningen er en sentral og komplisert velferdspolitisk sak med mange ringvirkninger. Mye tyder
på at det må gjøres noen klare politiske beslutninger
hvor man ikke er komfortabel med alle implisitte
konsekvenser. Selv om syndebukkspillet letter trykket
i prosessen, tar det fokus vekk fra de presserende
veivalg som må gjøres før eller siden.. Dessverre lar
en sovende presse myndigheter slippe unna på en så
enkel måte.
Sammen med flere kolleger har jeg hatt det morsomt
med å føre en statistikk, som understøttes av erfaringer til andre kolleger jeg har diskutert med.
I over 90 % av tilfellene hvor vi skriver at sykemeldinger ikke er medisinsk begrunnet og at pasientens
restarbeidsevne kan utnyttes på andre måter hos
arbeidsgiver skjer det ingen ting. De store statlige /
fylkeskommunale og kommunale arbeidsgiverne skiller seg IKKE positivt ut. Selv når RTV (nå NAV) har
grepet inn på en offensiv måte, ser vi at arbeidslivet
mange ganger ikke er klar for å tenke alternativ
arbeidsorganisering eller andre arbeidsoppgaver.
Problemet sitter altså ikke primært hos allmennlegene, men i arbeidslivet og velferdsordningene, og inntil
man tar konsekvensene av det vil det ikke skje mye.
Et sentralt problem er hvordan en skal forstå restarbeidsevne. I praksis definerer arbeidsgiver dette stort
sett som relatert til nåværende oppgaver for arbeidstaker. Sykehjemsstyrer ønsker da at en omsorgsarbeider med ryggvondt skal være borte fra jobb eller
( gratis ) aktivt sykemeldt til vedkommende kan jobbe
som før, fremfor annet lettere arbeid som de ikke har

budsjettmidler til. Restarbeidsevnen som har verdi
for pasient og samfunn har ikke samme betydning for
arbeidsgiver. I denne situasjonen er det vanskelig å
være pasient. Det er ikke vår jobb som leger å finne
aktuelle jobber på arbeidsplassen , vi skal påpeke
mulig restarbeidsevne .
Jeg vil herved oppfordre alle kolleger til å være aktive
og synliggjøre dette ved å krysse av nei i rubrikk
2.11.1 ( Det er ikke er tungtveiende medisinske eller
behandlingsmessige årsaker til at personen ikke kan
være i arbeidsrelatert aktivitet ) og fylle ut feltene
4.4-4.6 slik at arbeidsgiver blir ansvarliggjort i forhold
til å nytte restarbeidsevnen . Vær liberal med å be om
bistand fra NAV til en slik gjennomføring! På denne
måten kan vi alle bidra til å få en mer meningsfull
debatt om sykemelding i arbeidslivet.
Hvis ikke, har jeg noen gode alternative løsninger som
merkelig nok ikke har vært fremme: NAV kan for
fremtiden porsjonere ut et passende antall sykemeldinger pr lege pr uke for å få kontroll over sykemeldingene eller prise blankettene så høyt at man tvinges
til å redusere bruken av dem
En helt annen sak er Bufetat ( barne-, ungdoms- og
familieetaten Region vest ) som i et skriv til sine
leverandører, og vi inngår der , kan fortelle oss at
faktureringsgebyr er uaktuelt og at alle regninger må
merkes med forskjellige koder, avhengig av hvilken
tilsatt som følger barnet / ungdommen som
er under tiltaket . Dette oppfattet vi som uaktuelt for oss,
og det er oppnådd forståelse
for det. ” Same procedure as
usual ” med andre ord.
Med ønske om velfortjent
juleferie og et spennende nytt år

Bent Folkvord

bfolkvor@online.no
Tillitsvalgt Allmennlegeforeningen
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Allmennlegeforeningens
landsrådsmøte
Månedens innlegg fra meg vil bli noen inntrykk fra
Allmennlegeforeningens landsrådsmøte nå
i november. Som de fleste er kjent med, er Landsrådet
i allmennlegeforeningen et rådgivende organ for styret i vår forening. Rådet består av en representant for
hvert av landets fylker, og møtes to ganger årlig. Da
legger styret fram aktuelle saker der det ønsker en
spesiell grundig behandling. Dessuten er dette et hyggelig forum der vi møter kolleger fra hele landet og
kan prate sammen, også helt uformelt.
Som fast punkt på programmet, åpnet møtet med
”Rapport fra fylkene” der alle representantene la
fram nyheter fra sine hjemfylker. Der ble det også tatt
opp helt konkrete problemstillinger, med umiddelbart
gode råd og innspill fra styret, fagutvalget og ikke
minst fra kolleger fra de andre fylkene.
Som ved mange tidligere møter, var legevaktspørsmålet en gjenganger fra flere representanter. Det er
egentlig utrolig hvor lang tid det skal ta å få orden
på en så viktig del av vårt helsevesen. Vi vet også at
legevaktsarbeidet topper statistikk for klagesaker, og
at standarden på legevaktene generelt er for dårlig.
Dette er nylig avslørt i en landsomfattende undersøkelse. Vi får håpe at Legeforeningens arbeid med å få
til en skikkelig legevaktsordning lykkes før systemet
bryter sammen.
Hovedpunktet for høstens møte var likevel
Allmennforeningens nye organisasjonsstruktur.
Generalforsamlingen våren 2007 (siste uken i april)
blir den siste, så fra 1. september 2007 blir Landsrådet
foreningens øverste organ. Det nye Landsrådet blir
sterkt utvidet, fra 1 pr fylke i dag, til ca 85 representanter. Hordaland skal ha 7 el 8 representanter (Antallet
bestemmes ut fra medlemstallet i Allmennforeningen
Hordaland primo 2007.) og like mange vararepresentanter. Vi trenger m a o 16 nye fylkestillitsvalgte totalt,
og disse skal velges 1. kvartal 2007.

Kun de kommunetillitsvalgte og deres vararepresentanter er valgbare som Landsrådsrepresentanter.
Dermed må valg på tillitsvalgte i kommunene skje
snarest mulig etter årsskiftet.
Det er undertegnede som har ansvar for at vi får
valgt de nye Landsrådsrepresentanter, så det er derfor
svært viktig at jeg får vite navn og e-postadresser til
alle tillitsvalgte og varatilllitsvalgte i alle kommuner i
Hordaland, så snart de er blitt valgt. Samtidig må jeg
få navn på kandidater som ønsker å sitte i det nye
Landsrådet.
Betegnelsen ”avdelingstillitsvalgt for Hordaland” vil opphøre fra høsten 2007. En av Landsrådsrepresentantene
blir ”Første Landsråd”. Vedkommende vil få samme
arbeidsområde og plikter som den avdelingstillitsvalgte har i dag, men vil sannsynligvis få flere oppgaver i
tillegg. Vedkommende vil ha stor mulighet for å velges
inn i Regionsutvalget samt i DNLFs Landsstyre, og vil
(som nå) ha plass i Lokalavdelingens styre.
Jeg vil jobbe videre, sammen med Hordalands representanter i styret for Allmennlegeforeningen og Norsk
Forening for Allmennmedisin, for å få en lettest mulig
overgang til den nye organisasjonsstrukturen. De
kommunetillitsvalgte vil får e-post etter hvert som
jeg har nytt å berette, og jeg vil sikkert komme tilbake
til denne saken i senere numre av Paraplyen. Jeg vil
sette stor pris på innspill, kommentarer mv fra våre
medlemmer i Allmennlegeforeningen,
fortrinnsvis som e-post til
owesnes@broadpark.no

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland



.9(%4

'!2$!3),¸

EN VAKSINE SOM
FOREBYGGER LIVMORHALSKREFT

 

$EN FRSTE VAKSINEN SOM FOREBYGGER LIVMORHALSKREFT

s

&R LIVMORHALSKREFT OPPSTÍR FORHINDRER '!2$!3),¸
HYGRADIG LIVMORHALSDYSPLASI OG HAR I TILLEGG PÍVIST
EFFEKT MOT LAVGRADIG LIVMORHALSDYSPLASI 

s

5TOVER LIVMOREN FOREBYGGER '!2$!3),¸ OGSÍ FORSTADIER
TIL VULVAKREFT REDUSERER FOREKOMSTEN AV FORSTADIER
TIL VAGINALKREFT OG FORHINDRER KJNNSVORTER 

s

4ILSTANDER SOM FORÍRSAKES AV HUMANT PAPILLOMAVIRUS
TYPE    OG 

&OR Í BESKYTTE BARN UNGDOM OG UNGE KVINNER

"%3+944%,3% &2! &)2% 490%2
&2 /' 54/6%2 ,)6-/2(!,3+2%&4 

4LF     &AX    
2%& .ORSK 30# !ULT + UTDRAG FRA %##/  0ARIS  /CT  .OV  3ATTLER # UTDRAG FRA TH )#!!# 7ASHINGTON $ES    &ERRIS $ UTDRAG FRA %52/'). 0ARIS !PR   

10

2ESEPTPLIKTIG GRUPPE #

'!2$!3),¸ h3ANOl 0ASTEUR -3$v
6AKSINE MOT HUMANT PAPILLOMAVIRUS TYPE    

!4# NR *"-

).*%+3*/.363+% 3530%.3*/. (VER DOSE INNEHOLDER (UMANT PAPILLOMAVIRUS
(06 TYPE  , PROTEIN CA G TYPE  , PROTEIN CA G TYPE  , PROTEIN CA
G TYPE  , PROTEIN CA G NATRIUMKLORID , HISTIDIN POLYSORBAT  NATRIUM
BORAT ALUMINIUM SOM AMORFT ALUMINIUM HYDROKSYFOSFATSULFATADJUVANS G VANN
TIL INJEKSJONSVSKER
).$)+!3*/.%2 6AKSINE SOM SKAL FORHINDRE HYGRADIG CERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLASI
#).  CERVIXCANCER HYGRADIG VULVADYSPLASTISKE LESJONER 6).  OG KJNNS
VORTER CONDYLOMA ACUMINATA SOM HAR ÍRSAKSSAMMENHENG MED HUMANT PAPILLOMA
VIRUS (06 AV TYPENE    OG  )NDIKASJONEN ER BASERT PÍ EFFEKT HOS VOKSNE
KVINNER FRA  TIL  ÍR OG PÍVIST IMMUNOGENISITET HOS  TIL  ÍR GAMLE BARN OG
UNGDOM "ESKYTTELSESEFFEKT ER IKKE UNDERSKT HOS MENN "RUKEN AV 'ARDASIL SKAL FLGE
OFFENTLIGE ANBEFALINGER
$/3%2).' 0RIMR VAKSINASJON  SEPARATE DOSER PÍ   ML GIS VED MÍNED  
OG  6ED EN ALTERNATIV VAKSINASJONSPLAN MÍ DEN ANDRE DOSEN GIS MINST  MÍNED
ETTER DEN FRSTE DOSEN OG DEN TREDJE DOSEN MÍ GIS MINST  MÍNEDER ETTER DEN ANDRE
DOSEN !LLE TRE DOSENE MÍ GIS INNENFOR EN PERIODE PÍ ETT ÍR "EHOVET FOR BOOSTER
DOSE ER IKKE KLARLAGT "ARN )KKE ANBEFALT HOS BARN UNDER  ÍR PGA UTILSTREKKELIGE DATA
VEDRRENDE IMMUNOGENISITET SIKKERHET OG EFFEKT 'IS INTRAMUSKULRT FORTRINNSVIS I
OVERARMENS DELTOIDMUSKEL ELLER I DET VRE ANTEROLATERALE OMRÍDET PÍ LÍRET -Í IKKE
INJISERES INTRAVASKULRT 3UBKUTAN OG INTRADERMAL ADMINISTRERING HAR IKKE VRT UNDER
SKT OG ANBEFALES DERFOR IKKE
+/.42!).$)+!3*/.%2 /VERFLSOMHET OVERFOR INNHOLDSSTOFFENE 6ED SYMPTOMER
SOM TYDER PÍ OVERFLSOMHET MÍ DET IKKE GIS mERE DOSER 6AKSINERING UTSETTES HOS
PERSONER SOM LIDER AV AKUTT ALVORLIG FEBERSYKDOM -INDRE INFEKSJON SOM EN LETT VRE
LUFTVEISINFEKSJON ELLER LETT FEBER ER IKKE KONTRAINDIKASJON FOR VAKSINASJON
&/23)+4)'(%432%',%2 (ENSIKTSMESSIG MEDISINSK BEHANDLING MÍ ALLTID VRE FOR
HÍNDEN I TILFELLE DET OPPSTÍR SJELDNE ANAFYLAKTISKE REAKSJONER $ET ER IKKE SIKKERT AT
VAKSINASJON FRER TIL BESKYTTELSE HOS ALLE SOM FÍR VAKSINEN 'ARDASIL BESKYTTER BARE
MOT SYKDOMMER SOM FORÍRSAKES AV (06 TYPER    OG  !NBEFALTE FORSIKTIGHET
SREGLER FOR BESKYTTELSE MOT SEKSUELT OVERFRBARE SYKDOMMER MÍ FLGES "ESKYTTER IKKE
MOT EKSISTERENDE (06 INFEKSJONER (AR IKKE TERAPEUTISK EFFEKT OG ER DERFOR IKKE INDISERT
SOM BEHANDLING FOR CERVIXCANCER HYGRADIGE CERVIX VULVA OG VAGINALDYSPLASI ELLER
KJNNSVORTER ELLER TIL Í HINDRE UTVIKLINGEN AV ANDRE ETABLERTE (06 RELATERTE LESJONER
6AKSINASJON ER IKKE EN ERSTATNING FOR REGELMESSIG CERVIX SCREENINGUNDERSKELSE OG
REGELMESSIG SCREENING I HENHOLD TIL LOKALE ANBEFALINGER ER FORTSATT VIKTIG $ET FORELIGGER
IKKE DATA OM BRUK HOS PERSONER MED SVEKKET IMMUNRESPONS 0ERSONER MED SVEKKET
IMMUNRESPONS UAVHENGIG AV ÍRSAK KAN HA REDUSERT RESPONS PÍ VAKSINEN -Í GIS MED
FORSIKTIGHET TIL PERSONER MED TROMBOCYTOPENI ELLER ANNEN KOAGULASJONSSYKDOM FORDI
DET KAN OPPSTÍ BLDNING ETTER EN INTRAMUSKULR INJEKSJON HOS SLIKE PERSONER 6ARIGHET
AV BESKYTTELSEN ER IKKE KJENT 6EDVARENDE BESKYTTELSESEFFEKT HAR VRT PÍVIST I   ÍR
ETTER FULLFRT PRIMR VAKSINASJON PÍ  DOSER
).4%2!+3*/.%2 +AN GIS SAMMEN MED HEPATITT " VAKSINE PÍ ET ANNET INJEKSJONS
STED PÍ SAMME TIDSPUNKT !NDEL PERSONER SOM OPPNÍDDE ET BESKYTTENDE NIVÍ AV
ANTI ("S ≥M)%ML BLE IKKE PÍVIRKET MEN ANTI ("S GEOMETRISK MIDDELVERDI TITER VAR
LAVERE NÍR VAKSINENE BLE GITT SAMTIDIG $EN KLINISKE BETYDNINGEN AV DETTE ER UKJENT
3AMTIDIG BRUK MED ANDRE VAKSINER ENN VAKSINE MOT HEPATITT " R$.! HAR IKKE VRT
UNDERSKT "RUK AV HORMONELLE PREVENSJONSMIDLER SYNES IKKE Í PÍVIRKE IMMUN
RESPONSEN PÍ 'ARDASIL
'2!6)$)4%4!--).' /VERGANG I PLACENTA 3PESIlKKE STUDIER HOS GRAVIDE KVINNER
ER IKKE UTFRT "EGRENSEDE DATA FRA KLINISKE STUDIER INDIKERTE INGEN SIKKERHETSRISIKO MEN
DATAENE ER IKKE TILSTREKKELIGE TIL Í ANBEFALE BRUK AV 'ARDASIL UNDER GRAVIDITET 6AKSIN
ASJON BR DERFOR UTSETTES TIL ETTER FULLFRT GRAVIDITET /VERGANG I MORSMELK 6AKSINEN KAN
GIS TIL AMMENDE
")6)2+.).'%2 (YPPIGE   &EBER 2EAKSJONER PÍ INJEKSJONSSTEDET ERYTEM
SMERTE HEVELSE HEMORAGI PRURITUS 3JELDNE   (UD 5RTICARIA ,UFTVEIER
"RONKOSPASME -USKEL SKJELETTSYSTEMET 5SPESIlKK ARTRITT
/6%2$/3%2).'&/2')&4.).' 3YMPTOMER ) RAPPORTERTE TILFELLER AV FOR HY
DOSERING VAR BIVIRKNINGSPROlLEN SAMMENLIGNBAR MED DEN SOM ER OBSERVERT MED
ANBEFALTE ENKELTDOSER
/00"%6!2).' /' (/,$"!2(%4 /PPBEVARES I KJLESKAP ²# ²#  -Í IKKE
FRYSES "ESKYTTES MOT LYS
!NDRE OPPLYSNINGER (ELE DEN ANBEFALTE VAKSINEDOSEN MÍ BENYTTES 2YSTES GODT
FR BRUK %TTER RYSTING ER INNHOLDET EN LITT UKLAR HVIT SUSPENSJON )NNHOLDET I SPRYTEN
INSPISERES VISUELT FOR PARTIKLER OG MISFARGING FR INJEKSJON +AST LEGEMIDLET DERSOM DET
INNEHOLDER PARTIKLER ELLER ER MISFARGET "RUK ÏN AV DE VEDLAGTE KANYLENE TIL VAKSIN
ASJONEN 4O AVTAGBARE ETIKETTER MED INFORMASJON OM LOT NUMMER UTLPSDATO OG
LEGEMIDDELNAVN FLGER MED 3IKKERHETSMEKANISMEN VIL )++% AKTIVERES MEDMINDRE
(%,% DOSEN ER GITT 3IKKERHETSMEKANISMEN ER MENT Í DEKKE KANYLEN ETTER AT VAKSINATR
HAR INJISERT VAKSINEN OG SLUPPET STEMPELET -Í IKKE BLANDES MED ANDRE LEGEMIDLER
$ESTRUKSJON )KKE ANVENDT LEGEMIDDEL ELLER AVFALL BR DESTRUERES I OVERENSSTEMMELSE
MED GJELDENDE BESTEMMELSER
0!+.).'%2 /' 02)3%2 %NDOSESPRYTE MED SIKKERHETSMEKANISME OG TO KANYLER
  ML KR  

C

Lyrica® “Pfizer”

Antiepileptikum.
ATC-nr.: N03A X16
KAPSLER, harde 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg: Hver kapsel inneh.: Pregabalin 25
mg, resp. 75 mg, 150 mg og 300 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid
(E172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Perifer nevropatisk smerte hos voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos
voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.
Dosering: Doseområdet er 150-600 mg daglig fordelt på 2 eller 3 doser. Tas med eller uten
mat. Nevropatisk smerte: Startdose er 150 mg pr. dag. Basert på pasientens individuelle
respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg pr. dag etter 3-7 dager. Etter ytterligere en
uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg pr. dag. Epilepsi: Startdose er 150 mg
pr. dag. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg
pr. dag etter en uke. Etter ytterligere en uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg
pr. dag. Ved seponering anbefales gradvis nedtrapping over minst 1 uke. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon/hemodialysepasienter: Dosejustering er nødvendig. Dosereduksjon individualiseres i henhold til kreatininclearance (Clcr), som angitt i tabellen. Kreatininclearance
kan regnes ut ifra serumkreatinin (mmol/liter) etter følgende formel:
Clcr(ml/minutt)=[(140-alder (år)) × kroppsvekt (kg)]/serumkreatinin (mmol/liter). For
kvinnelige pasienter multipliseres denne brøken med 0,85.
Kreatinin-clearance
(CLcr)(ml/min)

Total daglig dose pregabali *

Startdose (mg/dag) Maksimaldose (mg/dag)
> 60
150
600
30 - 60
75
300
15 - 30
25 - 50
150
< 15
25
75
Supplerende dose etter hemodialyse (mg)
25
100

Doseringsregime
2
2
1
1

eller 3 ganger daglig
eller 3 ganger daglig
eller 2 ganger daglig
gang daglig

enkeltdose**

* Total daglig dose (mg/dag) skal deles opp som indikert for doseringsregimet for å gi
mg/dose.
** Supplerende dose gis som enkeltdose.
Barn og ungdom (12-17 år): Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. Bruk til barn anbefales ikke.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet av pasienter med sjeldne arvelige lidelser
som galaktoseintoleranse, glukose-galaktose-malabsorpsjon eller med en spesiell form for
hereditær laktasemangel (lappisk laktasemangel). Justering av hypoglykemisk behandling
kan være nødvendig hos diabetespasienter som får vektøkning under pregabalinbehandling.
Kan gi svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos
eldre, og påvirke reaksjonsevnen. Pasienter bør utvise forsiktighet ved bl.a. bilkjøring.
Pregabalin som monoterapi ved partiell epilepsi etter oppnådd anfallskontroll er ikke tilstrekkelig dokumentert.
Interaksjoner: Additiv påvirkning av kognitive funksjoner og funksjoner på store bevegelser forårsaket av oksykodon, kan potensere effekten av etanol og lorazepam, men gir
ingen effekt på respirasjonen. Det er ikke sett noen farmakokinetiske interaksjoner mellom
pregabalin og fenytoin, karbamazepin, valproinsyre, lamotrigin, gabapentin, lorazepam,
oksykodon eller etanol. Kan tas sammen med perorale antikonsepsjonsmidler.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Da erfaring fra gravide er begrenset, skal pregabalin bare gis til gravide hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for fosteret.
Resultater fra dyreforsøk har vist reproduksjonstoksiske effekter ved eksponering over anbefalt human eksponering, dette indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Adekvat
prevensjon må brukes av kvinner i fertil alder. Overgang i morsmelk: Ukjent. Pregabalin
skilles imidlertid ut i melk hos rotter. Det kan ikke utelukkes at barn som ammes påvirkes.
Skal derfor ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Bivirkningene er oftest milde til moderate. Svært hyppige: Søvnighet og
svimmelhet. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Økt appetitt, munntørrhet, forstoppelse,
oppkast, flatulens. Hørsel: Vertigo. Psykiske: Eufori, forvirring, redusert libido, irritabilitet.
Sentralnervesystemet: Ataksi, oppmerksomhetsproblemer, koordinasjonsproblemer, hukommelsesvansker, tremor, dysartri, parestesi. Syn: Dobbeltsyn, sløret syn. Urogenitale: Erektil
dysfunksjon. Øvrige: Utmattelse, perifert ødem, følelse av å være full, ødem, unormal gange,
vektøkning. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Anoreksi. Abdominal distensjon, hypersekresjon av spytt, gastroøsofageal reflukssykdom, oral hypoestesi. Hud: Svette, papuløst hudutslett.
Luftveier:
Dyspné,
tørrhet
i
nesen.
Muskel-skjelettsystemet:
Muskelsammentrekninger, hevelse i ledd, muskelkramper, myalgi, artralgi, ryggsmerter,
smerter i lemmene, muskelstivhet. Psykiske: Depersonalisering, anorgasmi, rastløshet,
depresjon, agitasjon, humørsvingninger, forverring av søvnløshet, redusert stemningsleie,
problemer med å finne ord, hallusinasjoner, unormale drømmer, økt libido, panikkanfall,
apati. Sentralnervesystemet: Kognitive forstyrrelser, hypestesi, synsforstyrrelser, nystagmus,
problemer med å snakke, myoklonus, hyporefleksi, dyskinesi, psykomotorisk hyperaktivitet,
postural svimmelhet, hyperestesi, ageusi, brennende følelse, intensjonstremor, stupor, synkope. Sirkulatoriske: Takykardi, rødme, hetetokter. Syn: Synsforstyrrelser, tørre øyne, hovne
øyne, tåkesyn, øyesmerter, synstretthet, økt tåreproduksjon. Urogenitale: Dysuri, urininkontinens, forsinket ejakulasjon, seksuell dysfunksjon. Øvrige: Asteni, fall, tørste, tett bryst, forhøyet alaninaminotransferase, forhøyet kreatinfosfokinase i blod, forhøyet aspartataminotransferase, redusert platetall. Sjeldne(<1/1000): Blod: Nøytropeni. Gastrointestinale:
Hypoglykemi. Ascites, dysfagi, pankreatitt. Hud: Kaldsvette, urticaria. Muskel-skjelettsystemet: Cervikalspasmer, nakkesmerter, rabdomyolyse. Hørsel: Hyperakusi. Luftveier:
Nasofaryngitt, hoste, nesetetthet, neseblødning, rhinitt, snorking, tett hals. Psykiske:
Manglende hemninger, økt stemningsleie. Sentralnervesystemet: Hypokinesi, parosmi, dysgrafi. Syn: Fotopsi, øyeirritasjon, mydriasis, oscillopsi, endret dybdesyn, perifert synstap,
skjeling, synsklarhet. Sirkulatoriske: 1. grads atrioventrikulært blokk, sinustakykardi, sinusarytmi, sinusbradykardi, hypotensjon, kalde hender og føtter, hypertensjon. Urogenital:
Oliguri, nyresvikt, amenoré, brystsmerter, utskillelse av væske fra brystene, dysmenoré,
brysthypertrofi. Øvrige: Smertefulle ødemer, pyreksi, rigor, forhøyet blodglukose, forhøyet
kreatinin i blodet, redusert kalium i blodet, vektreduksjon, redusert antall hvite blodlegemer.
Overdosering/Forgiftning: Ved overdoser opp til 15 g ble det ikke rapportert uventede
bivirkninger. Behandling av pregabalinoverdose bør omfatte generell støttende behandling
og kan omfatte hemodialyse om nødvendig.
Egenskaper: Klassifisering: Pregabalin (S-aminometyl-5-metylheksaninsyre) har strukturell likhet med neurotransmittoren GABA (gamma-aminosmørsyre). Virkningsmekanisme:
Pregabalin bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i
sentralnervesystemet. Absorpsjon: Rask i fastende tilstand, maks. plasmakonsentrasjon
innen 1 time etter administrering av enkel eller gjentatt dose. Administrering av pregabalin
med mat reduserer Cmax med omtrent 25-30% og forsinker Tmax med omtrent 2,5 timer, men
mat har likevel ingen klinisk signifikant effekt på graden av pregabalinabsorpsjon.
Biotilgjengelighet: f90%, uavhengig av dose. "Steady state" oppnås innen 24-48 timer.
Proteinbinding: Pregabalin bindes ikke til plasmaproteiner. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum etter peroral administrering: Ca. 0,56 liter/kg. Halveringstid: 6,3 timer, men
sikkerhet og effekt er lik for dosering 2 eller 3 ganger daglig. Plasmaclearance og renal clearance er direkte proporsjonal med kreatininclearance. Metabolisme: Ubetydelig. Ingen indikasjon på racemisering av pregabalin S-enantiomer til R-enantiomeren. Utskillelse:
Uforandret via nyrene. Hos eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon avtar
utskillelseshastigheten direkte proporsjonalt med kreatininclearance.
Pakninger og priser: Kapsler: 25 mg: 56 stk. kr 243,00, 75 mg: Enpac: 14 stk. kr 163,30,
56 stk. kr 559,70, 150 mg: Enpac: 14 stk. kr 230,00, 56 stk. kr 824,60, 300 mg: 56 stk. kr 1112,40.
Sist endret: 06.04.2005
Referanser:
* Historien er ikke en virkelig pasientkasustikk, men bygget på opplevelser en pasient med nervopatisk smerte kan oppleve.
1. International Association for the Study of Pain. IASP Pain Terminology www.iasp-pain.org <http://www.iasp-pain.org>
2. Meyer-Rosberg K, et al. Peripheral Neuropathic pain a mulitdimensional burden for patients. Eur J Pain 2001;5:379-89
3. Nicholson B. et al. Comorbidities in Neuropathic pain. Pain Medicine 2004;5:S1:9-27
4. Retningslinjer for smertebehandling i Norge. Godkjent av den norske lægeforenings sentralstyre. 28.10.2003
5. Preparatomtalen
6. Sabatowski R et al. Pregabalin reduces pain and improves sleep and mood disturbances in patients with PHN. Pain 109;2002:89-97
7. Dworkin RH et al. Pregabalin for the treatment og PHN. A randomized, placebo-controlled trial. Neurology 2003;60:1274-1283
8. Van Seventer et al. J Pain 2004;5 Suppl. 1:58
9. Ricther et al. Relief of painful DPN with pregabalin: A randomized, placebo controlled study, T J Pain 2005;6(4):253-260
10. Lesser et al. Pregabalin relieves symptoms of painful diabetic neuropathy: a randomized, controlled trial. Neurology 2004;63:2104-10
11. Rosenstock et al. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebocontrolled
trial. Pain 110(2004)628-38
12. French et al. Dose-response trial of pregabalin adjunctive therapy in patients with partial seizures. Neurology 2003;60:1631-37
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Radio Medico
Telefonkonsultasjoner satt i system
Av Aksel Schreiner

Det finns nordmenn - og utlendinger
ansatt i norsk virksomhet - som kan få
gratis legeråd i løpet av 5 minutter.
De kan også få tett og løpende oppfølging.
Men du må dra til sjøs for å finne dem.
Det var på slutten av 40-tallet at det ble klart – på grunnlag
av mange tilfeldige henvendelser til Haukeland om hjelp – at
skipsfarten hadde behov for et sted å henvende seg når de
fikk medisinske problemer. Etter en litt famlende start med
flere involverte, tok vår gamle og gode kollega Jon R. Myhre
jobben, og han beholdt den i 35 år! St. Olavs orden var en
naturlig konsekvens.
Mange av oss eldre – undertegnede inkludert - vil huske at
han av og til trengte en stand in. Vi trådde til med bevende
hjerte. For en kandidat, ennå med litt grønnskjær i sin medisinske innsikt, var dette en skremmende utfordring.
I 1984 syntes Jon med god grunn at han kunne trekke seg
tilbake. Han ba meg om å overta, men jeg syntes ikke det var
fristende å ta over denne tjenesten helt alene. Vi var en stund
fem, men fra 1986 var vi fire. Jeg – Aksel Schreiner -, professor
Alfred Halstensen, seksjonsoverlege Erik Florvåg og prak-

Exanthema decorativa colli
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tiserende internist Kjell Gisholt. Vi har dermed kompetanse
innen indremedisin, infeksjonsmedisin - som inkluderer tropesykdommer - , lungemedisin og allergologi. AS er også erklært
professorkompetent i allmennmedisin.
Tjenesten er opprinnelig ment å skulle betjene vår utenriksflåte. Men ettersom vi svarer på alle henvendelser, har virksomheten også omfattet store deler av fiskeflåten og passasjertrafikken i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.
Tjenesten er svært så løselig organisert. Den er frivillig og
selvorganisert. Der er altså ingen styrende instans, ingen kontrollinstans, ingen rapporteringsrutiner. Ordningen betales av
NAV utland (tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker)
etter kommunehelsetjenestens takster for tilstedevakt med
liten belastning
Men nå skal det bli andre boller. Tjenesten skal etter anmoding
fra HOD innordnes som den operative virksomhet ved det
nystartete Norsk senter for maritim medisin som holder til
ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus.
På den måten kan vi –Radio Medico – få et budsjett som gjør
oss i stand til å utvikle oss personellmessig og teknisk.

En sene ønsker oppmerksomhet

Hva brast så høyt?

lyen

Parap

Vinkelsliper- et hendig verktøy

Vi aldrende herrer trenger snart avløsning, og vi må bli i stand
til å bringe vår kompetanse videre til våre etterkommere. Da
må det kursing til.
Tjenesten vår har opplevd to store sprang i sin utvikling. Det
første var på 70-tallet da mobiltelefonen kom. Da var vi ikke
lenger bundet til å være innomhus. Det neste var da vi på 90tallet fikk overbevist rederiene om verdien av et digitalkamera.
Illustrasjonene her taler sitt tydelige språk om det.
De deltakende legene går døgnvakt en uke om gangen.
Fartøyene henvender seg til Rogaland radio som straks setter over til vakthavende. Responstiden er sjelden mer enn 5
minutter.
Vaktlegene er mobile og skjøtter sitt vanlige arbeid også under
vakt. Kommunikasjonsmidlet er en avansert mobiltelefon som
støtter alle kommunikasjonsformer (unntatt teleks) som epost, internett, SMS og MMS. Bildeoverføring som vedlegg til
e-post er mest brukt.
Telemedisinen er i sterk utvikling. Det er nå mulig å installere
utstyr om bord som støtter toveis video og overføring av
vitale data som EKG, blodtrykk, puls og oksygenmetning.

Forkortelse av finger

Dette vil nok etter hvert komme, men vi advarer mot å la teknologien komme forstyrrende inn i akutte situasjoner. Å trene
offiserene om bord til effektive nødhjelpere vil være en bedre
investering. Oppkoblinger og ”knottologi” kan koste dyrt i
livstruende situasjoner.
Vi mottar mellom 800 og 900 henvendelser i året. Under 5
% av disse er alvorlige og krever evakuering eller deviasjon
av fartøyet. I slike tilfeller har vi et glimrende samarbeid med
hovedredningssentralene, særlig HRS. Ellers har virksomheten
et sterkt preg av allmennpraksis. En sjelden gang trenger vi
spesialistråd, for eksempel når det gjelder hud- eller øyesykdommer. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke våre
spesialistkolleger for den velvilje de alltid viser ved slike anledninger.
Radio Medico tjenesten er nå i støpeskjeen. Vi ser frem til å få
en institusjonell tilknytning, Vi gleder oss til å kurse våre etterfølgere, til å få et budsjett, og til - i samarbeid med Norsk
senter for maritim medisin - å delta i en kvalitetsheving av helsetjenesten for våre sjøfolk.
Aksel Schreiner

Raske og effektive 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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Praksislærerprisen
2005 til Aslak Bråtveit
Av Per Stensland

Praksislærerprisen er
opprettet i 2001. Den
er en pris som i år ble
tildelt for femte gang
til en praksislærer
ved Institutt for
samfunnsmedisin ved
Universitetet i Bergen.
Prisen blir tildelt en allmennlege
som i kontakten med studentene
har vist stor evne til å formidle
faglig entusiasme og klinisk kompetanse. Nominasjon og kåring av
vinner gjøres på grunnlag av en
utfyllende skriftlig evaluering fra
studentene. Prisen er et diplom og
et utvalg klassisk musikk og jazz.
Om årets vinner har studentene
spesielt fremhevet at han er en
lege som gir mye av seg selv i
undervisningen. Han er en god lytter, interessert i den andres meninger og standpunkt. Han bruker
seg selv i samtale med pasienten.
Overfor pasienten som er i en
vanskelig situasjon uttrykker han at
han forstår - og i alle fall forsøker
å forstå. Han er et medmenneske
og det er han hele tiden. Samtidig
er han en dyktig faglig og reflektert
fagmann. Supplerende undersøkelser veies nøye og pasienten

spørres om hva han eller hun
forventer.
Finnøy er et lite og gjennomsiktig samfunn. Legen vet mer om
pasienten enn det som ytres i
legekonsultasjonen. Bråtveit er
flink til å balansere håndtering av
denne informasjonen til det som
etter mitt inntrykk er pasientens
beste. Studentene opplever å ha
fått en flott utplasseringstid: ”Vi er
inspirert og litt rikere til sinns.”
Aslak Bråtveit, født 1951.
Gift med Signy frå Finnøy og har
budd og arbeidd der frå 1979. Dei
har tre vaksne barn.
Spesialist i allmennpraksis frå
1986 og arbeider i allmennpraksis. Han er vidare tilsynslege på
Finnøy sjukeheim og fast tilsett på
helsestasjonen.
Knytt til Institutt for allmennmedisin i Bergen og deltek i undervising
av studentar.
Han har stor glede av å spela kontrabass, piano, gitar eller fløyte og
syng i Finnøy kyrkjekor.

Praksislærer Aslak Bråtveit mottar prisen fra
førsteamanuensis Per Stensland

Feiring med kake

14

lyen

Parap

Ny nasjonal nemndsordning
for kjøp og salg av allmennlegepraksis.
Legeforeningen har, som en følge av
endring i rammeavtalen for fastlegeordningen, mellom Dnlf og KS, etablert
en nasjonal nemnd for prisfastsetting av
allmennpraksis. Denne nemnden skal
fastsette pris ved uenighet mellom
kjøper og selger.

Nemnden skal ledes av en jurist, og det er oppnevnt advokat
Nils Grytten, fra Ålesund, og advokat Kjersti P. Amundsen fra
Oslo som ledere av nemnden frem til 010608. Disse vil lede
hver annen nemnd som blir satt.

Det er all grunn til å presisere at kjøper og selger blir enige i
de aller fleste tilfeller, og det er fremdeles ønskelig at partene
bruker for eksempel tillitsvalgt som megler i en sluttfase av
forhandlinger.

Kostnadene ved nemndas arbeid dekkes av partene, enten ved
å dele likt mellom partene, eller slik nemnda finner det riktig.

Ved uenighet kan nå kjøper og selger velge hver sin representant fra de 11 leger som er utpekt til å være nemndsmedlemmer på nasjonal basis. Disse 11 leger kommer fra alle helseregioner, og er forutsatt å ha god innsikt i det å drive privat
allmennpraksis.
Som parter i en slik uenighet trenger man ikke lenger selv lete
etter en lege til å representere seg i en nemnd. De 11 aktuelle
nemndsmedlemmer finner man på Dnlf sine hjemmesider,
under avtaler for privat praksis.

Partene i nemndsavgjørelsen er bundet av nemndas resultat,
og er å anse som en voldgiftsavgjørelse etter lov om voldgift.
Avgjørelsen har således samme status som en rettskraftig
voldgiftsdom.

Utfyllende regelverk for nemndas arbeid ligger på Dnlf sine
hjemmesider. Det er grunn til å tro at denne nasjonale nemndsordning vil gjøre prisfastsetting mer ensartet og stabil, og
at allmennlegene som gruppe vil få en riktigere vurdering av
prisnivået på sikt.

En nemnd skal bygge sine avgjørelser på de kriterier som allerede har ligget i allmennlegeforeningens retningslinjer over flere
år. Man skal ta hensyn til praksisens faglige standard, kontinuitet, kvalitet på personell, beliggenhet, driftsresultat, pasientgrunnlag, journalsystemer, samarbeidsavtaler og husleieavtaler
og andre leieavtaler.
Nemndens skal ta stilling til både materielle verdier og verdien
av opparbeidet praksis.

Gunnar Ramstad,

leder HLF

gr@bakkehuset.no
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LSA

Ulik avlønning
av samsfunnsmedisinsk arbeid
I Hordaland er vi nå 49 medlemmer av LSA. De
fleste av oss arbeider i kombistillinger, der den
samfunnsmedisinske delen utgjør fra 20% til 40%
av legearbeidet. Allmennmedisinsk arbeid er
altså hovedstillingen for flertallet av oss.
For LSA er det viktig at våre medlemmer oppnår en tilfredstillende arbeidsavtale med kommunene for det samfunnsmedisinske arbeidet. I
løpet av høsten har jeg hatt kontakt med flere av
dere i forbindelse med de lokale forhandlingene.
Etter at de fleste av disse forhandlingene nå
er avsluttet , sitter jeg igjen med et inntrykk av
stor ulikhet mellom kommunene i vilje til å prioritere og avlønne samfunnmedisinsk arbeid.
I en av nabokommunene til Bergen har høstens
forhandling ført til at årslønnen runder 200.000
kr for en 50% samfunnsmedisinsk stilling.I kommunen som grenser til en annen bydel er årslønnen for tilsvarende stilling 60 % høyere.
I flere av de mindre kommunene har kombilegene en fastlønnsavtale. Høstens forhandlinger
har for mange av disse gitt en lønnsøkning på
3 - 5 %.
LSA i Hordland vil gjerne
bistå medlemmene i lokale
forhandlinger. Både nestleder
Tord Moltumyr og jeg kan
kontaktes i denne sammenheng.

12846 Glucophage annonse+FK

rolmar@online.no
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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).

R o l f M a r i n Ta n d e
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Markedets sikreste
pasientnære glukosesystem
blir enda bedre…

Nyhet! HemoCue Glucose 201 RT
Enkel, rask og smidig - nå med økt måleområde og kyvetter som
kan oppevares i romstempratur.
HemoCue lanserer et helt nytt pasientnært glukosesystem,
HemoCue Glucose 201 RT. Det nye systemet har samme fordeler
som tidligere HemoCue-system.
• Brukes for diagnose, screening og monitorering av diabetes
• Leverer resultat med høy presisjon og nøyaktighet
• Kyvettene produseres uten lot-til-lot-variasjon og instrumentene
behøver ikke omkalibreres

HemoCue Norge, Postboks 6744 Etterstad 0609 Oslo. Telefon: 23371600. Fax: 23371601
info@hemocue.no www.hemocue.com
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Bli kjent med:

Ønsker du bistand til å få inn utestående fordringer?

Velkommen til gratis medlemskap
i Kreditorforeningen Vest
Hordaland Legeforening og
Kreditorforeningen Vest har nå inngått
samarbeidsavtale. Leger/legekontor tilsluttet Legeforeningen som ønsker å knytte
seg opp til avtalen,
får dermed profesjonell hjelp til å inndriving av utestående fordringer, dette uten
å måtte betale medlemskap.
Lang og god erfaring innen helsesektoren
Kreditorforeningen Vest (KV) har bl.a. offentlige helseforetak
og frittstående leger som kunder. Vi erfarer at leger kan ha
mange små utestående fordringer som til sammen utgjør
betydelige beløp. Det kan være mange årsaker til dette, men
ved å få profesjonell bistand til innfordringen, kan vi bidra til
betydelig reduksjon av utestående samt forbedring av fakturerings- og oppfølgingsrutiner.
KV er også samarbeidspartner for både HF Helse Førde og
HF Helse Bergen.

Hvem er Kreditorforeningen Vest?
KV er den største av landets kreditorforeninger tilsluttet
Norges Kreditorforbund. KV har hovedkontor i Bergen og
avdelingskontor i Stavanger. Det er totalt 32 ansatte på heltid
og i tillegg er 12 personer tilknyttet vårt callsenter.
KV er en forening for næringslivet med vel 1.200 oppdragsgivere, hvorav 700 er medlem i foreningen. I styret sitter representanter fra medlemsbedriftene og da i hovedsak fra våre
større kunder. Dette sikrer våre oppdragsgivere tjenester av
høy kvalitet, både når det gjelder fordringsadministrasjon og
tapsforebyggende arbeid.
Vår kundemasse spenner fra enkeltmannsforetak til større
landsdekkende konsern.
KV har tradisjoner tilbake til 1898 og kravene til ”god inkassoskikk” har alltid vært godt fundamentert i organisasjonen. I
tillegg følges inkassolovens intensjoner og retningslinjer med
god margin. KV er en solid bedrift med høy egenkapital og
trygg økonomi. Dette gir trygghet for våre medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere.
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Åreknuteoperasjon?
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

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,

Hva innebærer avtalen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen provisjon på innfordret beløp på aktive saker.
Ingen årlig medlemskontingent
Forsinkelsesrenter tilfaller oppdragsgiver
Fast saksbehandler
Tilrettelagt online løsning for innsyn i egen portefølje
hos oss via internett
Kreditorforeningen Vest forskutterer offentlige gebyr
ved evt. rettslig pågang
Kostnadsfri advokatbistand over telefon i saker relatert
til kredittadministrasjon
Inkassostempel kan kjøpes for kr 75,-.

Det er altså ingen kostnader knyttet til å bruke oss.
Unntaket her er når det evt. må foretas rettslige skritt.
Da kan det foreligge gebyrer til staten dersom saken helt
eller delvis ikke kan løses. Løses saken derimot fullt ut,
er det skyldner som betaler disse kostnadene.

Inngå avtale?
Mer informasjon vil komme på Hordaland Legeforening sine
hjemmesider. Her vil du også finne skjema for tilknytningsavtale
som fylles ut dersom du vil ha vår hjelp til innfordringsarbeidet.
Har du spørsmål er du også hjertelig velkommen til å kontakte
Kreditorforeningen Vest direkte ved følgende kontaktpersoner:
•
•

Håkon A. Bøe: tlf. 55 57 33 30
Inge Smelvær: tlf. 55 57 33 29

Hospitalet Betanien
Adresse:
Vestlundveien 23,
5145 Fyllingsdalen

MR-undersøkelser
Hospitalet Betanien Røntgensenter tar
nå også MR-undersøkelser.
Vi har liten eller ingen ventetid.
I tillegg utfører vi CT-undersøkelse,
ultralyd og andre generelle undersøkelser.

e-post: hab@kred.no
e-post: inge@kred.no

hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Tabletter 10 mg med delestrek.
T Dråper, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml (20 dråper) inneh.: Escitalopramoksalat tilsv. escitalopram 10 mg,natriumhydroksid,
renset vann.
Indikasjoner: Behandling av depressive episoder. Behandling av panikklidelse med eller uten agorafobi. Behandling av sosial
fobi. Behandling av generalisert angstlidelse.
Dosering: Sikkerheten av doser på over 20 mg daglig er ikke undersøkt. Administreres som 1 enkelt dose daglig og kan tas med
eller uten mat. Dråper kan blandes med vann, appelsinjuice eller eplejuice. Depressive episoder: Normal dosering er 10 mg
1 gang daglig. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Vanligvis er 2-4 ukers behandling nødvendig for å oppnå antidepressiv respons. Etter bedring av symptomene bør behandlingen fortsette i minst 6 måneder for å
vedlikeholde effekten. Panikklidelse med eller uten agorafobi: Anbefalt startdose er 5 mg daglig den første uken, før dosen økes
til 10 mg daglig. Dosen kan økes til maks. 20 mg daglig avhengig av individuell respons. Maks. effekt nås etter ca. 3 måneder.
Behandlingen varer i flere måneder. Sosial fobi: Anbefalt dose er 10 mg daglig. Symptomlindring oppnås vanligvis først etter
2-4 ukers behandling. Avhengig av individuell respons, kan dosen deretter reduseres til 5 mg eller økes til maks. 20 mg daglig.
Sosial fobi er en sykdom med et kronisk forløp og 12 ukers behandling anbefales for å vedlikeholde respons.
Langtidsbehandling av respondere er undersøkt i 6 måneder, og har vist seg på individuell basis å hindre tilbakefall. Effekt av
behandlingen bør vurderes regelmessig. Generalisert angstlidelse: Startdose er 10 mg 1 gang daglig. Avhengig av individuell
respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Langtidsbehandling av respondere er undersøkt hos pasienter som fikk 20 mg
daglig i minst 6 måneder. Behandlingseffekt og dosering bør revurderes med jevne mellomrom. Eldre >65 år: Halvparten av
normalt anbefalt startdose og en lavere maksimal dose bør vurderes. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. For pasienter
med mild eller moderat nedsatt leverfunksjon anbefales en startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene. Avhengig
av individuell respons kan dosen økes til 10 mg daglig. Forsiktighet og ekstra omhyggelig dosetitrering anbefales til pasienter
med alvorlig nedsatt leverfunksjon. En startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene anbefales for pasienter som er
kjent som sakte metaboliserere av CYP 2C19. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til 10 mg daglig. Når behandlingen avsluttes bør dosen gradvis reduseres over 1-2 uker for å unngå mulige seponeringsreaksjoner.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor escitalopram eller et eller flere av hjelpestoffene. Samtidig bruk av ikke-selektive
MAO-hemmere.
Forsiktighetsregler: Bruk hos barn og ungdom under 18 år: Bør ikke brukes. Suicidrelatert oppførsel (suicidforsøk og suicidale tanker), og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne), er sett oftere hos barn og ungdom behandlet med
antidepressiva. Dersom en ut fra et klinisk behov likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye med
hensyn til suicidale symptomer. I tillegg foreligger det ikke langtids sikkerhetsdata hos barn og unge med hensyn til vekst,
modning samt kognitiv- og adferdsutvikling. En ev. økning i angstsymptomer avtar vanligvis innen de 2 første behandlingsukene. Lav startdose kan redusere symptomene. Escitalopram bør unngås hos pasienter med ustabil epilepsi. Preparatet bør
brukes med forsiktighet hos pasienter med mani/hypomani i anamnesen, og bør seponeres dersom en pasient går inn i en
manisk fase. Escitalopram kan påvirke glukosekontrollen hos diabetikere. Det kan være nødvendig å justere dosen med insulin og/eller perorale antidiabetika. Depresjon assosieres med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord.
Risikoen vedvarer til signifikant bedring inntrer. Siden bedring kanskje ikke inntrer de første ukene med behandling, bør
pasienten følges opp nøye i denne perioden. Det er en generell klinisk erfaring ved behandling med alle antidepressiva at risikoen for selvmord kan øke i tidlig behandlingsfase. Det kan også være en økt risiko for selvmordsadferd ved andre psykiske
sykdommer hvor escitalopram brukes. Disse tilstandene kan være komorbide med depressiv lidelse. De samme forsiktighetsreglene som følges ved behandling av pasienter med depressive lidelser bør derfor følges når en behandler pasienter med
andre psykiske sykdommer. Pasienter som tidligere har hatt selvmordsadferd eller selvmordstanker, eller som uttrykker sterk
grad av selvmordsadferd før behandlingsstart, har en høyere risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøk, og bør følges opp
nøye under behandlingen. Det er utilstrekkelige data angående risiko for selvmordsrelatert adferd ved behandling av tidligere
ubehandlede pasienter, men nøye oppfølging bør sikres. Pasienter (og pårørende) bør informeres om at det er viktig å observere om det oppstår selvmordstanker/adferd eller tanker om selvskading, og at de må søke medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis
slike symptomer oppstår. Forsiktighet anbefales hos pasienter med risiko for hyponatremi, som eldre, cirrhotiske pasienter eller
pasienter som samtidig behandles med legemidler som kan gi hyponatremi. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av orale
antikoagulantia og legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. atypiske antipsykotika og fenotiaziner, de fleste
trisykliske antidepressiva, acetylsalisylsyre og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), tiklopidin og dipyridamol),
og hos pasienter med kjent blødningstendens. Pga. begrenset klinisk erfaring anbefales forsiktighet ved samtidig bruk av
escitalopram og ECT. Kombinasjonen av escitalopram med MAO-A-hemmere anbefales generelt ikke pga. risikoen for serotonergt syndrom. Forsiktighet anbefales hvis escitalopram brukes samtidig med legemidler med serotonerge effekter slik som
sumatriptan eller andre triptaner, tramadol og tryptofan. Samtidig bruk av escitalopram og urtepreparater som inneholder
johannesurt (Hypericum perforatum) kan gi økt insidens av uønskede effekter. Forsiktighet anbefales hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CLCR <30 ml/minutt). Escitalopram påvirker ikke intellektuelle funksjoner og psykomotoriske evner.
Pasienten bør likevel informeres om den mulige risikoen for at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan påvirkes.
Interaksjoner: Tilfeller av alvorlige reaksjoner er rapportert hos pasienter behandlet med SSRI i kombinasjon med en ikkeselektiv monaminoksidasehemmer (MAOH), og hos pasienter som nylig har avsluttet SSRI-behandling og påbegynt MAOHbehandling. I noen tilfeller utviklet pasienten serotonergt syndrom. Behandling med escitalopram kan starte
14 dager etter avsluttet behandling med irreversible MAOH (selegilin) og minst 1 dag etter avsluttet behandling med den
reversible MAOH (RIMA) moklobemid. Det bør gå minst 7 dager etter avsluttet escitaloprambehandling før behandling med
ikke-selektiv MAOH påbegynnes. Pga. risiko for serotonergt syndrom er kombinasjonen med MAO-A-hemmer ikke anbefalt,
og kombinasjon med selegilin (irreversibel MAO-B-hemmer) krever forsiktighet. Samtidig administrering med serotonerge
legemidler (f.eks. tramadol, sumatriptan og andre triptaner) kan føre til serotonergt syndrom. Forsiktighet anbefales ved
samtidig bruk av andre legemidler som kan senke krampeterskelen (f.eks. andre antidepressiva (tricykliske, SSRI), neuroleptika
(fentiaziner, tioxantener og butyrofenoner), meflokin og bupropion. Det foreligger rapporter på forsterkede effekter når SSRI
har vært gitt samtidig med litium eller tryptofan. Forsiktighet bør derfor utvises når escitalopram kombineres med disse legemidlene. Kombinasjon med alkohol anbefales ikke. Forsiktighet anbefales ved samtidig administrering av legemidler som
metaboliseres via CYP 2C19. Samtidig administrering med omeprazol 30 mg daglig (CYP-2C19 hemmer) ga moderat
(ca. 50%) økning i plasmakonsentrasjonen av escitalopram. Samtidig administrering av escitalopram med cimetidin 400 mg
2 ganger daglig (moderat potent generell enzymhemmer) ga en moderat (ca.70%) økning i plasmakonsentrasjonen av
escitalopram. Forsiktighet bør derfor utvises når escitalopram tas samtidig med CYP 2C19-hemmere (f.eks. omeprazol, esomeprazol, fluvoksamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin. Det kan bli nødvendig å redusere dosen av escitalopram basert
på klinisk monitorering av bivirkninger ved samtidig behandling. Escitalopram er en hemmer av CYP 2D6. Forsiktighet
anbefales når escitalopram gis samtidig med legemidler som i hovedsak metaboliseres via dette enzymet, og som har smal
terapeutisk indeks, som f.eks. flekainid, propafenon og metoprolol (ved hjertesvikt) eller enkelte CNS-virkende legemidler som
i hovedsak metaboliseres via CYP 2D6, f.eks. antidepressiva som desipramin, klomipramin og nortriptylin, eller antipsykotika
som risperidon, tioridazin og haloperidol. Justering av dosen kan være nødvendig. Samtidig administrering med CYP 2D6-substratene desipramin eller metoprolol ga en dobling av plasmanivåene for disse to.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger bare begrensede kliniske data for escitalopram brukt under graviditet.
I reproduksjonstoksikologiske studier hos rotter viste escitalopram embryo-føtotoksiske effekter, men ingen økt insidens av
misdannelser. Bør derfor ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig og etter nøye vurdering av nytte/risiko.
Bruk av SSRI i tredje trimester kan føre til seponeringssymptomer, inkludert organisk betingede adferdsforstyrrelser hos den
nyfødte. Følgende var rapportert hos nyfødte når gravide brukte SSRI helt fram til fødselen: Irritabilitet, tremor, hypertoni, økt
muskeltonus, vedvarende gråt, die- og søvnvansker. Dette kan enten være tegn på serotonerge effekter eller seponeringssyndrom. Den nyfødte bør observeres hvis moren har brukt escitalopram sent i svangerskapet. Behandlingen må aldri
avsluttes brått hvis SSRI brukes under svangerskap.Overgang i morsmelk: Det forventes at escitalopram går over i morsmelk.
Amming anbefales derfor ikke under behandling.
Bivirkninger: Bivirkninger er vanligst i første eller andre uke av behandlingen og avtar vanligvis i intensitet og frekvens ved
fortsatt behandling. Svimmelhet, hodepine og kvalme er observert hos noen pasienter etter brå seponering av escitalopram.
De fleste symptomene var milde og forbigående. For å unngå seponeringsproblemer anbefales en gradvis nedtrapping over
1-2 uker. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme forekommer svært hyppig. Diaré, forstoppelse. Hud: Økt svette.
Luftveier: Sinusitt, gjesping. Metabolske: Redusert appetitt. Psykiske: Nedsatt libido hos kvinner og menn, anorgasme hos
kvinner. Sentralnervesystemet: Søvnløshet, somnolens, svimmelhet. Urogenitale: Ejakulasjonsforstyrrelser, impotens. Øvrige:
Tretthet, feber. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast, munntørrhet, anoreksi. Hud: Utslett, ekkymoser, kløe, angioødem,
svette. Lever: Avvikende leverfunksjonsprøver. Metabolske: Hyponatremi, utilstrekkelig ADH-sekresjon. Muskel-skjelettsystemet: Leddsmerter, muskelsmerter. Neurologiske: Kramper, tremor, koordinasjonsproblemer, serotonergt syndrom.
Psykiske: Hallusinasjoner, mani, forvirring, agitasjon, angst, depersonalisering, panikkanfall, nervøsitet. Sentralnervesystemet:
Smaksforandringer, søvnforstyrrelser. Sirkulatoriske: Postural hypotensjon. Syn: Synsforstyrrelser. Urogenitale: Urinretensjon.
Galaktoré, seksuelle bivirkninger inkl. impotens, ejakulasjonsproblemer, anorgasmi. Øvrige: Insomnia, svimmelhet, utmattelse,
tretthet, anafylaktisk reaksjon.
Overdosering/Forgiftning: Doser på 190 mg escitalopram er tatt uten at alvorlige symptomer er rapportert. Symptomer:
Symptomer på overdose med racemisk citalopram (>600 mg): Svimmelhet, tremor, agitasjon, somnolens, bevisstløshet,
kramper, takykardi, EKG-endringer med ST-T-endringer, utvidet QRS-kompleks, forlenget QT-intervall, arytmier,
respirasjonsdepresjon, oppkast, rabdomyolyse, metabolsk acidose, hypokalemi. Det antas at overdose med escitalopram vil gi
lignende symptomer. Behandling: Ingen spesifikk motgift. Etabler og oppretthold frie luftveier, adekvat oksygenering og
ventilering. Maveskylling bør utføres så raskt som mulig etter tablettinntak. Bruk av medisinsk kull bør vurderes. Overvåkning
av hjertefunksjonen og vitale funksjoner sammen med generell symptomatisk behandling anbefales.
Oppbevaring og holdbarhet: Flasken oppbevares ved høyst 25 °C etter at den er åpnet. Oppbevares i ytteremballasjen for å
beskytte mot lys. Dråpene brukes innen 16 uker etter at flasken er åpnet.
Pakninger og priser:, Tabletter: 5 mg: Enpac: 28 stk. kr. 133,10, 10 mg: Enpac: 28 stk. kr. 201,00,
98 stk. kr. 626,80, 200 stk. kr. 1243,40, Endose: 49 stk. kr. 330,60, Dråper: 28 ml kr. 283,60.
T: 18b).
Refusjon: Behandlingen bør være instituert i psykiatrisk sykehusavdeling eller poliklinikk eller av spesialist i psykiatri,
og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om at det er indisert å fortsette behandlingen
ambulant. For fortsatt forskrivning utover 1 år bør det foreligge årlig fornyet erklæring fra instans som nevnt.
Sist endret: Januar 2006
Referanser:
1. Montgomery SA et al. Escitalopram (S-Enantiomer of Citalopram): Clinical Efficacy and Onset of Action
Predicted from a Rat Model. Pharmacology & Toxicology 2001; 88: 282-286
2. Auquier P et al. Comparison of escitalopram and citalopram efficacy: A meta-analysis. International
Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2003; 7: 259-268
3. Sorbera LA et al. Escitalopram Oxalate. Drugs of the Future 2001; 26(2): 115-120

H. Lundbeck AS, postboks 361, 1326 Lysaker. Telefon: 67 52 90 70. Telefax: 67 53 77 07.
E-post: lundbeck-norge@lundbeck.com - www.lundbeck.no
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55 15 45 60
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Oculac og Viscotears
gir fukt og smøring for tørre øyne
®

®

Forbrukeropplysninger Oculac® (povidon) og Viscotears® (karbomer):
Anvendelse: Til nedsatt tåreproduksjon i øynene. Dosering: 1 dråpe 3-4 ganger daglig eller etter behov. Bivirkninger: Lett forbigående svie, tilklistring av øyelokk og sløret syn etter inndrypping. Forsiktighet vedrørende bruk: Oculac
i endosebeholder uten konserveringsmiddel kan benyttes samtidig med kontaktlinser. Ved bruk av Oculac i 10 ml plastflaske bør kontaktlinsene først settes på igjen 30 min. etter drypping. Ved bruk av Visotears i forbindelse med kontaktlinser
bør kontaktlinsene først settes i 30 min. etter drypping. Oculac® og Viscotears® selges reseptfritt på apoteket. Les pakningsvedlegget nøye. Dersom du har spørsmål om behandling av tørre øyne så spør på apoteket eller hos din lege.

Novartis Norge AS · Ophthalmics · Postboks 237 Økern · 0510 Oslo · Tlf. 23 05 20 00 · www.novartis.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 16

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

Tellende kurs til spesialisering
Arbeidsgiver kan ikke:
• Innføre varslingsfrister for deltakelse på kurs
• Innføre tidsfrister for permisjonssøknad til kurs.
Her må imidlertid oppfordres til å gjøre dette så tidlig
som praktisk mulig slik at avdelingen kan planlegge sin
bemanning best mulig.
• Kreve at vakter må byttes bort eller taes igjen.
• Innføre tidsfrister for varsling av uforutsette vakter
ifm kurspermisjon
• Innføre begrensinger på antall tellende kurs i per kalenderår.

Faksimile fra Dnlf´s nettsider

Alle leger i spesialisering må delta på kurs som et ledd i spesialiseringen. I hver enkelt spesialitet finnes obligatoriske og
tellende kurs, dette fremgår av spesialistreglene for hver enkelt
spesialitet. Disse finner dere enklest på Legeforeningen sine
nettsider (Utdanning og fagutvikling > Spesialistutdanning >
Spesialiteter).
I henhold til Overenskomstens del A2 har man krav på fri i
forbindelse med kurs:
”Leger i spesialisering skal gis permisjon med full lønn etter
oppsatt tjenesteplan, jf § 5.2.1, for å gjennomføre nødvendige
kurs, jf spesialistreglene.”

Arbeidsgiver kan imidlertid nekte kurspermisjon på bakgrunn
av uforsvarlig drift med bakgrunn i arbeidsgivers styringsrett.
Her må imidlertid stilles strenge krav til dokumentasjon og at
andre muligheter er vurdert.
Utgifter til opphold og reise i forbindelse med kurs tellende til
spesialitet dekkes av Legeforeningens fond III. Her stilles krav
til at man har jobbet min. 6 måneder før kursstart og det er
videre satt et tak på inntil 6 kurs årlig.
Med hjemmel i Hovedavtalen dekkes kursavgiften av
arbeidsgiver. Her må en sende inn original faktura ( ta
evt. kontakt med kurskontoret) sammen med dokumentasjon på at beløpet er betalt. Utskrift av nettbank er
tilstrekkelig, men husk original faktura. Kursbevis som
bevis på gjennomført og bestått kurs bør også legges ved.
Godt nytt kursår!

Her er det verdt å merke seg at retten til fri ikke bare er
begrenset til obligatoriske kurs, men også andre kurs som er
tellende til spesialiteten. Man skal videre ha fri etter oppsatt
tjenesteplan hvilket betyr at det ikke skal være nødvendig å
bytte bort vakter i perioden for å rydde tid til gjennomføringen av kurset.

Espen Rostrup Ellingsen,
F o r e t a k s t i l l i t s v a l g t Y L F, H e l s e B e r g e n
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no
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Prioriteringer og
budsjettunderskudd
Vi er straks inn i vintermånedene selv om lite minner om det utenfor kontorvinduet.
I likhet med høsten 2005 preges denne tiden av budsjettunderskudd og nedbemanning i Helse Bergen. Det ligger an til
et underskudd på 150 mill. kroner for 2006, og det er innført
ansettelsesstopp og i utgangspunktet skal bemanningen ned
med ca. 200 årsverk. Kravet fra eier er at totalaktiviteten skal
ned på 2005 nivå, og det kan kanskje for mange synes udramatisk. Imidlertid stiger antall ø.hj. pasienter år for år (så også i
år). Det betyr at dersom totalaktiviteten skal ligge på en flat
linje, så må det elektive tilbudet ned. Dersom vi antar at økt
ø.hj. medfører en reduksjon på 1-2 % av det elektive tilbudet
så utgjør det i penger 50-100 millioner kroner i Helse Bergen.
Det tilsvarer omtrent kostnaden ved å gi et hjertekirurgisk
tilbud på Vestlandet.
Situasjonen ville vært betydelig verre hvis ikke sykehuset,
og ikke minst legegruppen, hadde absorbert en betydelig
økt ”produksjon” de siste årene uten tilsvarende økning i
bemanningen. Som eksempel kan nevnes min egen avdeling,
Hjerteavdelingen, hvor antall PCI og koronare angiografier er
doblet fra 1999 til 2005 uten at det har funnet sted noen økning i legeårsverk.

Vi har i løpet av året hatt anledning til å ha møter/kontakt
med mange sentrale beslutningstakere i vårt politiske system.
Noe effekt har vi fått på skjevdelingen, men det er ingen vilje
til å gi sykehussektoren vesentlig større rammer enn i dag på
tross av gode faglige argumenter. Det er slitsomt og demotiverende å bruke all energi på budsjettkriser. Situasjonen i Helse
Vest er heldigvis mindre kritisk enn i flere andre regioner,
og det er i nåværende situasjon ønskelig med en kontrollert
og forutsigbar nedbygging av budsjettunderskuddet i Helse
Bergen. Forhåpentligvis vil det medføre en bedre ”psykologi”
i sykehusene hvor utviklingen av faget kan stå mer i sentrum.
Imidlertid må medisinske prioriteringer danne grunnlaget
for vår virksomhet og et medisinsk forsvarlig tilbud må være
grunnsøylen. Der viker vi ikke.
Til slutt noe positivt: Helse Bergen har, på tross av mindre
ressurser enn andre regionsykehus, ligget på en god 2. plass
når det gjelder forskningsaktivitet de senere år; bare slått av
Rikshospitalet. Dette er noe vi har god grunn til å være stolte
av og som viser at det ikke er noen ”latsabber” som jobber
her vest .

Misforholdet mellom etterspørsel av spesialisthelsetjenester,
økonomi og bemanning er det som danner grunnlaget for
diverse mediaoppslag, debatter vi har deltatt i (jfr Tabloid og
Holmgang ) hvor sykehussektorens økonomi og fordeling
av helsekronene har vært tema. Dnlf har hatt en ganske god
dialog med sykehusledelsen om hvordan vi skal angripe situasjonen. Vi er enige om at prioriteringene skal ta utgangspunkt
i hvilke pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp; disse
skal prioriteres først. Dilemmaet vårt er at nesten alle våre
pasienter har rett til nødvendig helsehjelp, og det er lite slingringsmonn i systemet.

Avslutningsvis så vil jeg takke alle tillitsvalgte for innsatsen i år
og ønske alle en god jul og et godt nytt år!

Kjell Vikenes,

FTV Overlegeforeningen/Dnlf

vike@haukeland.no
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LVS

Tillitsvalgtkurs for leger i det
statlige tariffområdet.
Sted: Hurtigruteskipet M/S
Nordlys fra Trondheim til Tromsø
18.10. - 20.10.2006

Tillitsvalgte fra følgende arbeidsplasser var
representert:
• Sosial- og helsedirektoratet
• Rikstrygdeverket
• LVS Hordaland
• Fredrikstad trygdekontor
• LVS Trøndelag
• Trygderetten
• Akademikerne Stat UiB
• Gjøvik trygdekontor
• NTNU
• Kløfta legesenter
• Florvaåg legesenter
• Fylkestrygdekontoret i Oslo
• Olavsgaten legesenter
• Statens arbeidsmiljøinstitutt
• Statens legemiddelverk
Til sammen 23 deltakere var med på kurset inkludert
kurskomite og forelesere.
Programmet var meget nyttig og variert.
Første dag onsdag 18.10. startet med
• Sentralstyrets time – Faglighet i helsetjensten, lokalsykehusenes rolle m.m. ved visepresident Per Meinich.
Legeforeningen er opptatt av å bevare lokalsykehusene
og at der skal være kompetanse slik at akuttfunksjonene
på lokalsykehusene fungerer.
• Informasjonsrådgiver Cecilie Bakken fra sekretariatet i Dnlf
ga oss et bidrag med tittelsen Hvordan forholde seg til media?
Hun kom med mange nyttige tips og råd og blant deltakerne
var det også en god del erfaring fra media. De bidro også både
med oppmuntring til å bruke media på en konstruktiv måte
og advarsler hvor man skulle være forsiktig. Det ble utdelt til
deltakerne en nyttig brosjyre ”Legen og pressen. Gode råd
om pressekontakt”, utgitt av Dnlf..
• Tidligere leder i Akademikerne Stat, nå forhandlingskoordinator i Dnlf, Knut Aarbakke, underholdt oss med
hva som skjedde i årets Sentrale forhandlinger. Forhandlingmekling-streik - Legeforeningens rolle i Akademikerne Akademikernes rolle i tariffoppgjøret.
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Det var en ganske talefør forsamling som bidro til
interessante diskusjoner og opplysninger etter hvert av
foredragene. Vi fikk forståelse for strategien ved årets
sentrale lønnsoppgjør og hvorfor det ble brudd.
På kvelden var det en meget hyggelig middag i skipets
restaurant mens det lå ved kai i Rørvik.
Torsdag 19.10.
• Knut Aarbakke ble ikke ferdig dagen før med alt han skulle
si om de sentrale forhandlingene slik at morgenstunden ble
en fortsettelse av dette tema.
• Siden gikk rådgiver Bente Kvamme fra sekretariatet Dnlf
igjennom Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Det var en
lydhør forsamling som fulgte med på dette og mange lovet
nok seg selv å lese nøyere på disse to viktige dokumentene
som betyr så meget for vårt arbeide, våre rettigheter og
plikter, lønn og meget mer.
• Spesialrådgiver Per Medalen tok oss med på en gjennomgang
av Arbeidsmiljøloven hvor han pekte på forskjellige
bestemmelser. En nyttig gjennomgang som også inspirerte
til mer lesning.
Etter disse innleggene var vi kommet til kl. 12.30 og vi var
fremme i Bodø hvor det var ”landlov”. Dette etter å ha vært
igjennom en interessant og lærerik formiddag, alt mens skipet
hadde pløyd igjennom de vakre arkipelene til Lurøy, Rødøy,
Meløy og Gildeskål, alle badet i høstsol med krystallklar arktisk
luft. Dog falt ingen for fristelsen å prioritere naturen foran det
fagpolitiske. Alle deltakerne møtte opp til foredragene og var
med til siste ord var sagt.
• Etter lunch i Bodø forsatte Per Medalen og ga oss en
engasjert og underholdende fremstilling av Forhandlinger teknikk og taktikk. Mange kjente seg nok igjen i de situasjonene som ble skildret og det ble gitt mange nyttige tips.

lyen

LVS

Bl. a. er det viktig at man ikke glemmer å avkreve arbeidsgiver
en skikkelig begrunnelse for de krav de fremsetter.
• Senere snakket Knut Aarbakke om Lokale forhandlinger
med mange småinnlegg fra deltakerne.
Fredag 20.10.
• Fredag formiddag fortsatte Knut Aarbakke med Lokale
forhandlinger. Et viktig punkt var hvilke muligheter man
har dersom det kommer til brudd i lokale forhandlinger.
Det skal da skrives en uenighetsprotokoll og denne sendes
inn til Dnlf hvor Sekretariatet ser på kravene. Dersom de
finner kravene legitime lages det et prosesskriv som går til
Statens lønnsutvalg. Her sitter på den ene siden av bordet 4
representanter fra hovedsammenslutningene LO, YS, Unio
og Akademikerne. På den andre siden av bordet sitter 4
representanter fra staten. For den ene enden av bordet
sitter leder for lønnsutvalget (p.t. Stein Huseby) og to
nøytrale representanter. For den andre enden av bordet
sitter den som prosederes og dennes tillitsvalgte og ledelsen
for arbeidsgiver.
Erfaringene er at det er vanskelig for LVS/Dnlf/Akademikerne
å vinne frem i Statens lønnsnemd. Statens representanter vil
uten unntak gi arbeidsgiver medhold. Som regel får man heller
ikke støtte fra de andre hovedsammenslutningene som gjerne
ser på Akademikerne som konkurrent og dermed ikke er
særlig interessert i å styrke deres stilling. Dermed er
utfallet ofte gitt på forhånd med mindre man har fått pålitelig
forhåndsstøtte fra de andre hovedsammenslutningene.
Dnlf er av den oppfatning at man burde ha en enklere form
for avgjørelser i lokale tvistesaker. Et system slik som i
kommunesektoren med en Pendelvoldgift bestående av 3
personer, en fra arbeidgiver, en fra arbeidstakerorganisasjonen
og leder som skal være nøytral. Dette ville både forenkle
saksgangen og være mer rettferdig.
• Etter denne interessante gjennomgangen var der korte innlegg
fra seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet Jan E.
Fuglesang, Legeforeningens representant i Akademikerne Stat
og ATV Hordaland LVS Einar Svendsen.
Fuglesang gjorde rede for prosedyrer og sine erfaringer fra
lokale forhandlinger i Sosial og helsedirektoratet og viste
til at han nå var Legeforeningens kontaktperson for oss i
Akademikerne Stat sentralt. Ny leder for Akademikerne Stat
etter Knut Aarbakke er Curt A. Lier som er politijurist
(forøvrig sønn av den profilerte etterforsker Leif A. Lier som
vi kjenner fra TV-skjermen).
Jan Fuglesangs E-post adresse er som følger: jfu@shdir.no
Han er nå en viktig sentral kontaktperson for de
vitenskapelige stillingene i staten i tillitsvalgtsammenheng.

Parap

Svendsen problematiserte den dårlige avlønningen for de
vitenskapelige ansatte ved de medisinske fakultetene i Norge.
Han fikk støtte både fra Dnlf og fra deltagerne at ”dette var
for dårlig” og at lønningene burde heves mange hakk. Videre
redegjorde han for arbeidsforholdene, lønnsforholdene og
den manglende rett til lokale forhandlinger for professor II
stillingene. Forholdene ved Det medisinske fakultet ved UiB er
dårligst i landet når det gjelder arbeidsforhold og lønn for
disse stillingene. Ullevål Universitetssykehus har tatt tak i
lignende forhold der og rettet opp mange skjevheter.
Professor II stillingene ved Ullevål er innrømmet lokal forhandlingsrett med UiO og de nyansatte i disse stillingene får
2.5 dager pr. uke til undervisning, forskning og utviklingsarbeide mot kun 1 dag i uken ved Haukeland
Universitetssykehus.
Legeforeningen var innstilt på å se på saken for dem som ikke
har slike forhold som på Ullevål. Det er viktig at saken følges
opp. Den vil kunne bringes videre gjennom Dnlf’s representant
i Akademikerne Stat, Jan Fuglesang, samtidig som man holder
Knut Aarbakke og Bente Kvamme i Dnlf orientert.
Dermed var den fagpolitiske delen av ferden slutt.
Kultur og natur.
På Ørnes, som var siste anløpet før Bodø, kom Forsvarets
Musikkorps Nord-Norge ombord. Mens skipet lå i havn i
Bodø holdt orkesteret gratiskonsert om bord med utvalgte
stykker av klassisk musikk. På kvelden spilte de igjen opp hvor
musikkmenyen var filmmusikk og musikaler. Et intenst lyttende
publikum følte at hele skipet svinget mens det gled på glatt hav
gjennom Raftsundet. Da deltakerne forlot hverandre i Tromsø
var det med følelsen av å ha vært med på en meget nyttig og
fin blanding av fagpolitikk, kultur og natur. Godværet hadde også
fulgt skipet hele veien fra Trondheim til Tromsø.
Sistnevnte hadde hatt den første
kontakten med Kong Vinter som
hadde sukret de solbadete
toppene og skapt en betagende
ramme rundt den vakre byen.
Deltagerne var enige om at
Hurtigruten var et velegnet sted for
denne type kurs. Man ble ”rystet
sammen” og kjent med hverandre,
og på kjøpet fikk man naturopplevelser som bare vår vakre
kyst kan tilby.

Einar Svendsen,
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland
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Den evige misnøyens logikk

Som for eksempel i
Nasjonalbudsjettet for
2007, nederst på side 152,
hvor et nydelig lite diagram
lyser opp i all sin enkelhet.
Underlig nok forbigås det
nesten i stillhet i selve teksten, trolig fordi det ikke
passer spesielt godt med den
rødgrønne regjeringens politiske prosjekt – eller for den
saks skyld med den forriges.
La oss rette litt på det.
Illustrasjonen består av to enkle grafer i et todimensjonalt
diagram. Den ene viser utviklingen i norsk offentlig konsum i perioden 1992-2004. Den peker rett oppover. Den
andre viser utviklingen i folks tilfredshet med det offentlige
tjenestetilbudet i den samme perioden. Den peker nedover.
I klartekst: Jo mer penger vi har brukt på det offentlige
tjenestetilbudet, desto mindre fornøyd har den norske
befolkningen blitt med de offentlige tjenestene. Det er et
paradoks som maner til ettertanke.
Ser vi på situasjonen i helsevesenet, kan vi tenke oss
mange årsaker til dette økende gapet mellom innsats og
tilfredshet. Mange vil hevde at diagrammet viser at gode
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helsetjenester ikke bare
handler om penger, men
fremfor alt om god og riktig organisering. Hvilket er
bakgrunnen for at det norske helsevesenet – i likhet
med en rekke andre institusjoner i offentlig sektor
– befinner seg i en nesten
permanent unntakstilstand
av omorganiseringer og
omstillinger. I blant blir
resultatene gode. Ofte gjør
de det ikke. Men det som
er helt sikkert er at administrasjonsapparatet eser ut
i takt med alle de velmente
endringsprosessene.
Foto: Espen Rostrup Ellingsen

Politiske dokumenter fungerer helt utmerket som sovemedisin, og i blant kanskje
vel så bra som de kjemiske
substansene den norske
legestanden foreskriver. Men
innimellom alt ordgyteriet og
de tannløse kansellifrasene
som fyller våre offentlige
utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner,
finnes det faktisk en og annen
godbit – for den som orker
å lete.

En annen mulig innfallsvinkel er å søke årsaker blant
tjenestebrukerne selv
– altså i det norske folk.
Det er ikke bare en plausibel innfallsvinkel – den er
også atskillig mer komplisert. For hva kan vi egentlig
gjøre dersom befolkningen ikke lenger lar seg tilfredsstille,
nær sagt uansett hvor store summer vi investerer og hvilke
omstillinger vi foretar? Hvilken kur kan vi ty til dersom
kravene alltid løper foran systemets evne til å innfri dem?
Hvem er det som kan påta seg oppgaven med å reorganisere og omstille det norske folk, for nå å holde oss til den
byråkratiske sjargongen?
I hvert fall ikke politikerne, for de er for travelt opptatt
med å løpe etter oss med sine penger og planer og prosjekter – alt for at vi skal få det bedre. Det er i og for seg
vel og bra – for en rimelig tolkning av jobben deres er at vi
har valgt dem for at de skal gjøre livet enklere for oss. Men
alle kan ikke få det bedre til enhver tid – selv ikke i verdens rikeste land. En fornuftig helsepolitikk vil i blant måtte

innebære upopulære avgjørelser. Som politikerne
viker unna for å ta.
For hver gang noen foreslår å kutte ett sted for
å gjøre en større innsats et annet, skriker en eller
annen pressgruppe opp om at ”liv og helse står i
fare”. Media tar saken umiddelbart, og politikerne
vakler. Pasientenes krav, journalistenes sensasjonsjakt, medisinske fremskritt (mer kan kureres) og
politikernes angst for å miste oppslutning går opp
i en slags høyere enhet som garanterer for evig
utgiftsvekst og – paradoksalt nok – uavbrutt ”krise i
helsevesenet”. Vi har å gjøre med alle onde sirklers
mor.
Denne tolkningen av diagrammet minner oss om at
den norske velferdsstaten er i ferd med å bli offer
for egen suksess. Rettighetstenkningen som skulle
verne om den enkelte innenfor fellesskapets rammer, har begynt å tære på fellesskapet selv. Vi er
ikke lenger borgere med ansvar for å bidra til helheten, noe som i blant innebærer å avstå fra et gode
til fordel for andre som trenger det mer. Vi er alle
klienter nå, rasende opptatt med å sikre mer til oss
selv eller vår egen gruppe.
Selv hører jeg med blant dem som tror det er
politisk, økonomisk og menneskelig mulig å skape et
godt helsevesen, og på flere felter har vi utvilsomt
et helsevesen som fungerer bra. Men jeg tror ikke
lenger på muligheten av å gjøre det norske folk
tilfreds. Årsaken til ”krisen i helsevesenet” – i den
grad vi har noen krise – må også søkes der.

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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PSL

Helse 2020

Helse Vest er godt i gang med planlegging av strategien for
spesialisthelsetjenesten fram mot 2020, og arbeidet er nå kommet så langt at den siste storsamlingen ble holdt i Bergen den
27.11.06 med deltakelse også fra Hordaland Legeforening og
PSL. Man regner med å få klart et strategidokument til å sendes ut på høring til våren. Praktiserende avtalespesialister kom
sent med i prosessen, men denne gang var vi inkludert sammen
med private/ideelle institusjoner. PSL var ikke presentert som
noen tung aktør i de fremleggene som var planlagt, men det
ingen tvil om at avtalespesialistene representerer en betydelig
ressurs i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten.
Vi som deltok er svært takknemlig for at vi ble invitert til å
delta på storsamlingen.
Demografiske data tilsier entydig at vi vil få en økende eldreandel i befolkningen frem mot, og kanskje særlig etter 2020.
Spesialisthelsetjenester vil bli etterspurt mer, kanskje en økning
i konsultasjoner på 35-50%. Der vil bli en betydelig etterspørsel etter sykehussenger hvis ikke andre tilbud bygges ut. Den
økonomiske spiralutviklingen av kostnadene til helsetjenester,
der Norge ligger blant de land i verden som bruker mest, kan
vanskelig fortsette. For å møte behovet må der skaffes kvalitetsmessige gode spesialisthelsetjenester på lavest effektive
omsorgsnivå for å begrense økning i utgiftene. Mer spesialhelsetjeneste der folk bor.
Ettersom man etter hvert har begynt å få gode tall ut fra
offentlige registrering av aktivitet på både poliklinikker og
de senere årene også hos avtalespesialistene, så er det nå
muligheter for å trekke ut tall fra Sintef/ Samdata som
beskriver situasjonen:
Avtalespesialister i somatikk utgjør 7 % av spesialistårsverk,
og står for 36 % av alle konsultasjoner. Dette tilsvarer
0. 97 % av RHF’enes driftsutgifter!
Avtalespesialister i psykiatri utgjør 11.7 legeårsverk, og
står for 33 % av alle spesialistkonsultasjoner.
Kostnader til avtalespesialister i Helse Nord er 0.5 %
(1.4 % hvis refusjoner er inkludert), mens aktiviteten
utgjør 25.5% av alle polikliniske konsultasjoner.
RHF Helse Nord har kalkulert at en konsultasjon hos
avtalespesialist koster kr. 678, mot kr. 3301 i sykehuspoliklinikk.
Fra 1998-2002 har det vært 22 % økning i legeårsverk i
somatiske institusjoner, 17 % flere sykepleierårsverk og økte
merkantile ressurser. Der har vært 13 årsverk økning i antallet

avtalespesialister i samme tidsrom. Nedgang i antall konsultasjoner per dag per lege fra 2.28 til 2.22.
Det virker med andre ord nokså åpenbart at de minst ressurskrevende spesialisthelsetjenestene med fordel kan foregå
utenfor sykehus, det være seg konsultasjoner eller dagbehandling. De mest komplekse behandlinger av de sykeste
pasientene har alltid hørt hjemme og vil alltid høre hjemme i
sykehusene.
Det blir en utfordring for ulike fagmiljøer å vurdere hva som
egner seg for sykehus og hva som med fordel kan foregå
desentralisert. I Hordaland har øyefaget gjort et forbilledlig
arbeid med dette, og der forligger en rapport som beskriver
fordeling av aktivitet i øyefaget i og utenfor institusjonene i
Helse Vest. Dette er et arbeid som bør utvides til flere fag med
tilsvarende fordeling av den faglige virksomhet.
En slik gjennomgang vil gi et bedre grunnlag for å kunne planlegge utviklingen av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.
Hvem skal gjøre hva og hvor, basert på faglige velforankrede
og gjennomdrøftede vurderinger som fagmiljøene er blitt enige
om.
Det er ingen tvil om at samhandlingen innad i fagmiljøene også
vil bli bedre av en slik prosess. I noen fag er der nærmest ingen
samhandling mellom fagets representanter innenfor og utenfor
institusjonene. Fremtiden vil kreve at vi samhandler mye bedre
enn vi gjør i dag, både innad i fagmiljøene og med andre samarbeidspartnere i ulike deler av helsevesenet.
Man bør modernisere Normaltariffen slik at den blir mer i
pakt med nåtiden, herunder inkludere prosedyrer som med
fordel kan foregå desentralisert. Gjennom Normaltariffen vil
det alltid være mulig for myndigheter å holde kontroll med
utgifter ved å sette ”tak” dersom utgiftene til visse behandlinger tar overhånd.

Helse Vest har startet et stort og nødvendig arbeid med
Helse 2020. Avtalespesialistene må få sin plassering i
strategidokumentet. Vi kan bidra med mye god helsetjeneste
etter LEON prinsippet - laveste effektive
omsorgsnivå. Mye godt arbeid er
gjort, mer venter. PSL skal være på
banen, og vi vil delta i prosessen
frem mot en fremtidsrettet
spesialisthelsetjeneste.
Jeg ønsker dere alle en
god jul og et godt nytt år.

Harald Miljeteig
harmil@online.no
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Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2005 - 2007
Leiar
Øyvind Watne,
Psyk. Klinikk, Psykisk helsevern,
6807 Førde
Tlf. 95 05 92 98
owatne@gmail.com
Nestleiar
Halvard W. Sele,
Legekontoret, Sandane
Tlf. 95 03 24 94
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
Ortop. Avd., FSS,
6807 Førde
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
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Tom Guldhav
Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
tom.guldhav@helse-forde.no

Trond Inselseth,
Legekontoret,
6700 Måløy
insels@frisurf.no

Rune Larsen
Anestesiavd. FSS,
6807 Førde
rune.larsen@helse-forde.no

Ingrid Alm Andersen,
Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Florentina Naboulsi,
Øyeklinikken Naboulsi,
6900 Førde
florentina@mailbox.as

Sissel Leth-Olsen,
Legekontoret,
6800 Førde
s.leth@online.no

Alv Bjørnar Heggelund,
6993 Høyanger
abh@hoyangerbht.no
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God vakt!
Kor ofte har vi høyrt denne helsinga frå
kollegene våre? Varmt, engasjert,
hjarteleg. Dei går heim og er utan plikter,
medan du som får helsinga dei næraste
timane eller døgn må prioritere alt anna
etter det som vakta som lege måtte
krevje av deg.
Etter snart 30 år som lege har det blitt nokre vakter.
Tilstadevakt som turnuslege, vakt i distrikt , vakt som assistentlege og no bakvakt som overlege. Ja, det har vore mange
gode vakter. Mange fagleg utfordrande situasjonar som har
utvikla meg som lege og menneske, og som eg ikkje ville ha
vore utan. Og mange høve til å nytte min kompetanse og
mine ressursar til bate for pasientar.
Men framfor alt har det vore mange vakter, 5-6-delt i turnus,
2-3-delt i distrikt, 3-5-delt som ass.lege. Eg tør ikkje tenkje
på kor stor del av livet mitt desse åra eg har hatt med meg
telefon, først på ryggen, så i ei skulderveske, dei siste åra i
lomma. Ringing i denne telefonen har fått meg til å sleppe
det eg hadde i hendene, uansett kvar, uansett kva tid.
No har ikkje eg hatt dei mest byrdefulle vaktene. Stort sett
har det vore råd å vere heime mesteparten av tida, ta ein
liten tur, dra på besøk. Men: eg har hatt eit hefte med meg,
noko som har vore eit hinder i livsutfaldinga mi, noko som
har vore styrande for kva eg kunne gjere i lag med familien.
Mange, mange dagar i løpet av året, år etter år.
Dei siste åra har eg hatt tett kontakt med turnuslegar
på sjukehus. Vakt no er ikkje kva det var for 20 år sidan.
Ved tariffrevisjonen i 2002 vart det slutt på passiv vakt for
primærvakter som må vere på sjukehuset. Døgnet blir stykka
opp for dei som skal ha vakt, dei går føremiddag/kveld/
nattskift, reiser frå arbeidsplassen etter nattevakt. Litt av det
same ser vi i dei større felles interkommunale legevaktene.

kunne forhalde seg til ein lege. Vi skal ikkje attende til dette,
dét er ikkje lett å sameine med eit fornuftig sosialt liv og
eit godt familieliv. Men ved å stykke opp døgnet som vi no
gjer mister vi noko av fortrinnet som ligg i å kunne følge ein
pasient og eit sjukdomsforløp over tid. Det kan gjere oss
meir handlingsorienterte, mindre innstilte på å arbeide i lag
med tida. Slik vert det meir krevjande å vere pasient, både i
primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Punktinnsatsen
på legevakt vert mykje godt som før, men for den som er
innlagt eller treng lengre oppfylgjing vil ein ofte måtte forhalde seg til fleire legar, som alle må setje seg inn i stoda, og
som kanskje nærmar seg den aktuelle problematikken litt
annleis enn kollegaen som gjekk av vakt.
Vakttenesta er ein byrdefull del av arbeidet vårt. Det har
familiane våre skjønt for lenge sidan, og etterkvart mange
kolleger og. Her i Sogn og Fjordane er det mange som har
fådelt vakt. Det har innafor både primær- og spesialisthelsetenesta ført til ein viss flukt frå vaktene. Nokre blir sette
bort til korttidsvikarar som innimellom har eitt for auge:
Tene mest mogleg på stuttast mogleg tid. Dette kan representere eit kvalitetsproblem.
Oppdragsgjevarane våre er ikkje alltid medvetne om kor
byrdefullt det er å ha vakt titt. I kommunane er politikarane
ofte negative til sams løysingar for legevakt. Prisen dei må
betale er nokre gonger ustabil legedekking og ein kvalitet på
tenestene som kunne ha vore betre.
Det er eit privilegium å ha ein kompetanse som samfunnet krev skal vere tilgjengeleg heile døgnet. Vi skal bruke
kunnskapen vår til beste for pasientar, dei vert sjuke til alle
døgnets tider. Men vi skal krevje at rammevilkåra er slik at
vi kan utføre kvalitativt gode tenester. For pasientane
si skuld skal kvar vakt vere ei god vakt!

Tenkjer vi på korleis dette endrar legerolla? I allmennmedisinen lærte eg om KOPF-idealet: Tenesta som allmennlege
skulle vere kontinuerleg, omfattande, personleg og forpliktande. Når du i allmennmedisin hadde vakt ei veke i slengen var det råd å følge eit sjukdomstilfelle i samsvar med
dette idealet. Fagleg tilfredsstillande, og kjekt for pasienten å

Øyvind Watne,

leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@gmail.com
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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
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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

At leve i nuet er livets teknikk og alle folk gjør deres beste,
men halvdelen velger det nuet, som gikk,
og halvdelen velger det neste.
Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldri i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med bare at minnes og vente.
For det nu, som er gått, er alltid forbi,
og det neste blir aldri det rette.
Nei, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for alltid er dette.
Piet Hein
Foto: Espen Rostrup Ellingsen /Kveldsstemning fra Strandebarm
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U N I V E R S I T E T S LE G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Riksrevisjonen peikar i ein rapport om Akuttmedisinsk
beredskap på at nokre legevaktlegar ikkje svarar på helseradionettet, og det vert påstått at det er manglande eller i
beste fall varierande utrykning til skadestadar når
ambulanse/AMK-sentral ber om det. Men vi veit
også at nokre kommunar ikkje blir varsla av
AMK ved raud respons og såleis ikkje får vere
delaktig.
Vaktlegane skal sjølvsagt bruke helseradionettet! Vi står no framfor utbygging av eit nasjonalt
digitalt naudnett. Det er all grunn til å vere uroa
over utbyggingsplanane til staten når det gjeld

Steinar Hunskår

Vi møtes på Island?
Nordisk kongress i allmennmedisin blir arrangert på Island
13-16 juni 2007 under hovedtittelen “The human face of
medicine in a hi-tech world”. Richard Horton, sjefsredaktør i
The Lancet blir en av hovedtalerne med temaet: “The birth of
the meta-physician. A vision for good doctoring in a hi-tech
world.” Seksjon for allmenn-medisin i Bergen blir også å finne
blant hovedtalerne, med Edvin Schei som holder foredraget:
“Doctoring as leader-ship: power and ethics in general practice.” Disse kongressene er en flott opplevelse som alt for få
norske allmennpraktikere bruker å reise til. Fondet kan brukes
for spesialister i allmennmedisin. Nærmere info på http://www.
meetingiceland.com/gp2007/

Forskerpris til Dagfinn Haarr
Allmennlege Dagfinn Haarr har fått Forskningsprisen 2006
av Allmenn-medisinsk forskningsutvalg. Haarr fikk prisen
for prosjektet «Fastlegen - doplanger eller livredder? Om
Opiatbehandling av rusmiddel-avhengige i allmennpraksis»,
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innkjøp av utstyr til helsesektoren. Medan politi, brann og
redning ser ut til å satse på utplassering av radioar til dei fleste heil- og deltidstilsette, har ein lagt seg på eit så lågt ambisjons-nivå for helse at det kanskje berre vert eitt apparat
på deling mellom vaktlegane. Alle legar med regelmessig vakt må få dei nye helseradioane. Dessutan burde
store vaktdistrikt tilseie at samtlege fastlegekontor i
slike burde vere tilgjengelege på helseradioen, med
tanke på ulukker og akutt sjukdom i nærområdet,
kanskje mange mil frå vaktlegen stasjonert ved ein
interkommunal vaktbase.

steinar.hunskar@isf.uib.no

under Primærmedisinsk uke i Oslo i oktober. Haarr er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, og er fastlege og kommuneoverlege i Kristiansand. Førsteamanuensis John Nessa ved
Seksjon for allmennmedisin er veileder for prosjektet.

Filosofisk poliklinikk:
Den medisinske kunnskapsbasen
- er den avansert nok?
I vinterens møteserie vil vi få belyst gjennom eksempler
hvordan grunnleggende antakelser om kropp, helse, sykdom
og hjelp rystes i møte med ny viten, ny usikkerhet, nye helseproblemer og nye metoder i klinikk og forskning. Vi vet mer og
mer - men hva betyr det?
Vi har invitert dyktige foredragsholdere til møtene, som
er åpne for alle interesserte. Møtene går av stabelen på
Haukeland sykehus, i 3. etasje, Stort Auditorium. Tidspunktet
er kl. 19.00. Entré.

lyen

Parap

•

10. januar: Linn Getz. Korrekt, men ikke sant:
dilemmaer i forebygging av hjerte-karsykdom
•
7. februar: Roger Strand: Medisinsk vitenskapsteori:
hvordan modernisere legeutdanningen
•
7. mars: Anna Luise Kirkengen: Menneske, kropp og
sykdomsskapende erfaring. Kritikk av medisinens
teorigrunnlag
•
11. april: Irene Hetlevik: Behandling av friske
- en syk ide?
Poliklinikken utgjøres av en gruppe leger og akademikere ved
Universitetet i Bergen som ønsker å skape en arena med plass
for høyttenking og intellektuell dugnad. Vi vil påvirke utviklingen
på den beste måten vi kjenner: gjennom samarbeid, debatt og
dialog.

Forfatterstipend til Edvin Schei
Forfatterstipendet fra NSAMs publiseringsutvalg for 2006
er tildelt Edvin Schei for bokprosjektet “Hva er medisin”,
under Primær-medisinsk uke i oktober. Prosjektet er en bok i
Universitetsforlagets Hva er - bøker. Dette er små bøker på 150
sider som skal introdusere fag eller temaer for nybegynneren og
gi den viderekommende nye perspektiver.

Primærleger forsker
– Hva med deg??
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) har hatt møte og
tildelt stipend til primærmedisinsk forskning. Når du leser listen over spennende prosjekt, er vi sikker på at du rammes av
forskningslyst. For dem som ønsker å begynne, er der gode
muligheter. Ved Seksjon for allmennmedisin er der flere forskere
og forskergrupper som har datamateriale som ligger og venter
på interesserte kolleger.
Av 18 stipendmåneder fikk Bergen denne gang 5 mnd:
•
Liv Tveit Walseth, med Ole-Fritjof Norheim som veileder,
får 3 måneder for prosjektet ”Betydningen av normative
overveielser hos allmenn-praktiserende lege sett i forhold
til pasienters mobilisering av egne ressurser.”
•
Dagfinn Haarr, med John Nessa som veileder, får
2 måneder for prosjektet ”Fastlegen og den
narkomane pasient”.

Praksislærerkurs i april 2007
Neste praksislærerkurs arrangeres i Florø 17-19 april 2007.
Tittelen ”Se og hør! - Se stedets særpreg og hør pasientens
historie” gjenspeiler kursmålsettingen om å diskutere innholdet i distriktsmedisinen, samt gi en innføring i narrativ medisin.
Praksislærerkurset ved Seksjon for allmennmedisin ved UiB
er åpent for alle, med fortrinnsrett for praksislærere ved UiB.
Informasjon og påmelding (frist 1 februar 2007): http://www.uib.
no/isf/people/doc/kurs_floro.htm.

Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring
•
•
•
•
•
•
•

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

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider:
Man - Fre: 9	 - 16.
Man.-fred.
9 - 30
17
Tors: 9 - 17. 30
Lør.
10 - 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
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Side 1

Kvinne 50 år med diabetes type I.*

gangs dosering.5,6,7,8,9,10,11,12

eller dysfunksjon i nervesystemet.1 I mange tilfelle vil pasientene også lide av søvnforstyrrelser, angst og/eller depresjon.2,3

For referanser og preparatomtale se side 11

dommer som varierer fra kreft til diabetes. Tradisjonelle smerte-

®

Mindre smerte. Mer liv.6-12

aksjoner, oftest milde til moderate bivirkninger og enkel 2-

Dette er ofte intense og betydelige smerter forårsaket av skade

Vil du vite mer? Besøk www.pfizer.no

rask og vedvarende effekt, ingen kjente farmakokinetiske inter-

pasienter og kan medføre en betydelig redusert livskvalitet.

Nevropatisk smerte kan forårsakes av mange forskjellige syk-

stillende er ofte uten effekt på nevropatisk smerte4. Lyrica® har
godkjent indikasjon perifer nevropatisk smerte.5 Lyrica® har

Nevropatisk smerte er i dag en del av hverdagen for mange

Lyrica ®- med godkjent indikasjon perifer nevropatisk smerte 5

Dette fører til at jeg vegrer meg for å gå ut.

Smertene kan komme helt plutselig og da må jeg bare sette meg ned.

strømper og noen ganger føles det som om jeg går på glasskår.

smerter i leggen og foten. Jeg har problemer med å ha på meg

sykdommen. I det siste har jeg imidlertid fått veldig plagsomme

Jeg har hatt diabetes siden barnealder og har lært meg å leve med

Noen smerter er ikke som andre
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Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

