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Under license of

TC Constella «Almirall»
GC-C-reseptoragonist. ATC-nr.: A06A X04
KAPSLER, harde 290 µg: Hver kapsel inneh.: Linaklotid 290 µg, hjelpestoffer. Fargestoffer: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Symptomatisk behandling av moderat til alvorlig irritabel tarmsyndrom med obstipasjon (IBS-C) hos voksne. Dosering: Voksne: 1 kapsel daglig. 
Lege bør regelmessig vurdere behovet for fortsatt behandling. Dersom symptombedring ikke nås etter 4 ukers behandling, bør pasienten undersøkes på 
nytt og nytte/risiko ved fortsatt behandling revurderes. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes pga. manglende erfaring. GC-C-
reseptoren kan være overuttrykt hos barn, og barn <2 år kan være særlig følsomme for linaklotid. Administrering: Til oral bruk. Bør tas minst 30 minutter 
før mat. Bør svelges hele. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kjent eller mistenkt mekanisk gastrointestinal obstruksjon. 
Forsiktighetsregler: Bør brukes etter at organiske sykdommer er utelukket og diagnosen moderat til alvorlig IBS-C er etablert. Pasienten må være 
oppmerksom på mulig diaré. Ved langvarig (f.eks. >1 uke) eller alvorlig diaré, skal lege oppsøkes og midlertidig seponering vurderes. Ekstra forsiktighet 
bør utvises ved fare for væske- eller elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hos eldre, CV-sykdom, diabetes, hypertensjon), og elektrolyttkontroll bør vurderes. Bør 
ikke brukes ved kroniske betennelsestilstander i tarmen, som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, pga. manglende erfaring. Pga. høyere risiko for diaré bør 
eldre vies spesiell oppmerksomhet og nytte/risiko vurderes jevnlig. Interaksjoner: Interaksjonsstudier er ikke utført. Linaklotid påvises sjelden i plasma ved 
anbefalte doser. Samtidig behandling med protonpumpehemmere, laksativer eller NSAIDs kan øke risikoen for diaré. Ved alvorlig eller langvarig diaré kan 
absorpsjonen av andre orale legemidler påvirkes. Effekten av orale prevensjonsmidler kan reduseres, og bruk av et ekstra prevensjonsmiddel anbefales. 
Forsiktighet bør utvises ved bruk av legemidler med smal terapeutisk indeks som absorberes i tarmen, som f.eks. levotyroksin, da effekten kan reduseres.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Systemisk eksponering er minimal, og utskillelse i morsmelk er 
ikke sannsynlig. Bør likevel ikke brukes ved amming pga. manglende erfaring. Fertilitet: Ukjent om fertiliteten påvirkes. Dyrestudier indikerer ingen 
påvirkning. Bivirkninger: Inntak i mett tilstand gir hyppigere og løsere avføring og flere gastrointestinale bivirkninger, enn ved fastende tilstand. Svært 
vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominale smerter, flatulens, abdominal oppblåsthet. Infeksiøse: 
Viral gastroenteritt. Nevrologiske: Svimmelhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Fekal inkontinens og akutt avføringstrang. Hjerte/
kar: Ortostatisk hypotensjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, dehydrering, nedsatt appetitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Undersøkelser: Reduksjon 
av bikarbonat i blodet. Ukjent: Hud: Utslett. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Forsterkning av de farmakodynamiske effektene, hovedsakelig diaré. 
Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger. Baseret på SPC godkjent af SLV: 14.03.2014. Pakninger og priser: (pr mai 2015) 28 stk. 
(boks) kr. 590,20. 90 stk. (boks) kr. 1805,90. Refusjonbestemmelser: Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av moderat til alvorlig irritabel 
tarm-syndrom med obstipasjon (IBS-C) hos voksne. Refusjonskoder: ICPC: D93, ICD: K58.9. Irritabel tarm-syndrom uten diaré. Vilkår nr. 218: Refusjon ytes 
kun til pasienter med moderat til alvorlig IBS-C som ikke har fått effekt av livsstilstiltak og laksantia. Dette skal dokumenteres i journalen. Vilkår nr. 219: 
Behandlingen skal evalueres etter 4 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen. Dette skal dokumenteres i journalen. Vilkår nr. 
220: Behandlingen skal være instituert av spesialist i fordøyelsessykdommer, eller på sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Almirall ApS, Strandvejen 
102 B, DK-2900 Hellerup, Danmark. Info.nordic@almirall.com, telefon: +45 70257575

Refusjonsberettiget bruk:
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KJÆRE 
KOLLEGER!

Trond Egil Hansen, som ble valgt til leder 
på årsmøtet, meldte seg inhabil på første 
styremøte, da han har fått jobb som fagsjef 

i Bergen kommune.  Denne stilling var uforenlig 
med fortsatt fagforeningsvirksomhet. 

Vi ønsker Trond Egil til lykke med ny jobb, 
og ser frem til å få en erfaren allmennlege inn 
i slik sentral posisjon i kommunen. 

En ny styreperiode for HLF vil som vanlig innebære 
nok arbeidsoppgaver. Legeforeningen arbeider 
med en rekke saker, som har betydning for oss 
leger og våre pasienter. 

Hva skjer med de faste stillinger for LIS-leger? 
Det begynner å bli en stund siden det ble oppnådd 
prinsipiell enighet om å legge om til faste stillinger, 
uten at vi har sett mye til dette. 

Hvordan går det med KAD-sengene i kommunene, 
hvilke leger har ansvar for disse? 

Er det legevaktslegene som har fått dette som 
et ekstra ansvar? Hvordan skal sengene brukes?

Et utvalg utreder mulige krav om periodisk 
fornyelse av spesialiteten, for sykehusleger. 
Det blir spennende å se hvordan dette går, 
og om et eventuelt slikt krav vil utløse mer midler
til videre- og etterutdanning, fra sykehuseier. 

Vi er nå inne i en tid hvor Norge vil motta 
store mengder flyktninger, til dels betydelig 
traumatiserte. Hvordan er kommunene rustet til 
å ivareta deres helsebehov? Hvordan forbereder 
primærhelsetjenesten, psykiatrien og barnevernet 
seg på dette? Hvordan disse menneskene får det 
i Norge, avgjøres ikke av den initiale begeistring 
og innsamling/dugnad, men av tilbud/krav og 
ressurser som følger i tiden etterpå. 

Til slutt vil jeg få takke Espen Rostrup for 
mangeårig vel utført redaktøransvar for Paraplyen, 
og ønske Katja Løvik til lykke med sin nye jobb 
som redaktør.

En ny periode, med nytt styre i Hordaland Legeforening er i gang. 

En litt uforutsigbar prosess førte til at jeg på nytt er leder i HLF, og har med meg 

et styre bestående av noen erfarne og en del nye kolleger. 

TIDSSKRIFT FOR HORDALAND 
OG SOGN OG FJORDANE 
LEGEFORENINGER LEDER 

Gunnar Ramstad
guramst@gmail.com
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I vår ble Paraplyens fremtid igjen diskutert i HLF-styret. Det var enstemmig ønskelig 
å beholde papirutgaven. Den håndfaste følelsen av et magasin mellom hendene 
kan ikke riktig ennå erstattes av digitale nyhetsbrev. 

Paraplyen fungerer og skal fungere som et felles forum for oss som deler tilhørighet
 til samme profesjon og til samme geografiske område. Et medlemskap i Hordaland 
og Sogn og Fjordane Legeforening er en deltagelse i et interessefellesskap. Det er et enkelt 
og klart mål at Paraplyen skal tilby interessant lesning om ulike sider av dette fellesskapet. 

Min primære oppgave er å publisere det som ønskes formidlet fra de enkelte 
yrkesforeningene. Siden 2006 har det vært praksis at en representant fra hver yrkesforening 
skriver sitt innlegg i hver utgave. Disse tekstene omhandler som regel foreningssaker, 
men jeg vil understreke at her også er rom for debattinnlegg og tekster om medisinske 
og etiske problemstillinger – stoff som angår foreningen, faget og folkene som befinner 
seg ”under Paraplyen”. Det er vi som utgjør lokalforeningen – og jeg oppfordrer alle 
medlemmer til å være med å forme innholdet i Paraplyen, slik at vårt foreningstidsskrift 
blir det vi ønsker at det skal være.

Jeg vil takke Espen Rostrup for 10 gode år som redaktør, og håper å bære Paraplyen stødig 
slik han har gjort. Som ny redaktør gleder jeg meg til å drive vårt kommunikasjonsorgan 
fremover, og vil arbeide for at Paraplyen skal fortsette å være et interessant og viktig 
foreningstidsskrift, som med jevne mellomrom dukker opp i postkassen, til glede for 
alle medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane Legeforeninger.  

VELKOMMEN 
TIL ET NYTT
PARAPLYEN!

REDAKTØR 
Katja Løvik 

katja.lovik@gmail.com

TIDSSKRIFT FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LEGEFORENINGER

Ansvarlig redaktør
Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com
katja.lovik@student.uib.no
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Høst og travelhet. Business as 
usual. Pasienter, prioritering, 
ventelister.  Både i sykehus 

og utenfor sykehus ser det ut som 
om økonomi får styre helseaktivitet 
og tilbudet vi gir til pasientene. 
I avisen leste vi at Kvinneklinikken 
sliter økonomisk. Barselkvinnene er 
antagelig for friske til at ISF-inntekt 
og lønnsutgift-jordmor går i hop. 
Kostnader må kuttes. På den 
annen side kan inntektene bli for 
styrende i avtalepraksis slik at man 
utreder for mange friske pasienter. 
Prioriteringsveilederne er ute på 
høring, les dem. 

Kanskje er ikke business as usual 
sant engang. Regjeringen nedsetter 
nå et utvalg som skal utrede hvordan 
spesialisthelsetjenesten skal 
organiseres i fremtiden. 1. desember 
2016 skal innspillene være levert. 
De alternative organiseringsformene 
utvalget skal se på går alle bort fra 
dagens organisering i 4 regionale 
helseforetak. Det er nye takter.

Videre er vår samarbeidsavtale 
med staten, Rammeavtalen under 

reforhandling, etter mange års 
prolongering. Den har i hovedtrekk 
fungert godt og partene har 
vært fornøyde. Man vurderer nå 
revisjon av flere punkter i avtalen, 
også finansieringsordningen i 
avtalepraksis. Dette er det skrevet 
mye om tidligere, både på PSLs 
hjemmeside, i Legekunsten og 
også her i Paraplyen. Medlem 
i forhandlingsutvalget, Steinar 
Marthinsen, som er viseadminis-
trerende direktør i Helse Sør-øst, 
ledet Rammeavtaleforhandlingene 
i 2005 og kjenner avtalen godt.  Han 
nevnte på årets PSL-høstkurs i Oslo 
flere momenter til forhandlingene; 
å avtalefeste at avtalespesialistene 
får rettighetskompetanse/kan tildele 
pasienten rett til helsehjelp, videre 
at det skal bli en regional utjevning 
av avtalehjemler med sikte på et 
reelt tilbud i avtalepraksis for flere 
pasienter. Man vurderer på nytt å 
dele hjemler mellom sykehus og 
praksis. 

Videre skal dagens ordning der 
avtalepraksis sorterer direkte 
under RHF og ikke under HF 

beholdes, med en underliggende 
mønsteravtale for faglig samarbeid 
mellom lege i praksis og sykehus. 
Det vil også gjelde samarbeid om 
utdanningskandidater i fag der man 
får dette til. I lungemedisin arbeides 
det nå med et pilotprosjekt for 
slik utplassering for LIS-kandidat 
i praksis i vårt nærområde. Innen 
psykisk helsevern skal det arbeides 
videre med nettverksmodellen. Man 
snakker om pakkeforløp for flere 
pasientgrupper der avtalespesia-
listene deltar aktivt i utredning og 
behandling.

Forhandlingene vil vise om det er 
substans bak alle de fine ordene, 
eller om de store fortsatt er størst, 
sykehusavdelingene . Det vil vise 
seg om hensyn til økonomistyring 
og harmonisering av virksomhet 
mellom poliklinikk «ute» og «inne» 
skyver andre hensyn til side eller 
om avtalepraksis fortsatt kan 
representere en sunn motpol til 
sykehuspraksis.

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland
karin.stang.volden@gmail.com

BUSINESS 
AS USUAL?
Kjære PSL-ere!

PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING
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SpeSialiSter i ortopediSk kirurgi 
i Bergen

Vi tar i mot 
pasienter med 
problemstillinger i : 

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

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

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

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

pasienttilfredsshet er Vårt mål
direkte timebestilling på internett

Adresse: krambua, fjøsangerveien 215, 5073 bergen

tlf: 55 33 30 21    www.ortoklinikken.no

Tjenesteplanen, eller arbeidsplanen 
som den kalles i overenskomsten, har 
som hensikt å sikre forutsigbarhet 

og hensiktsmessighet i arbeidstiden vår. 
Arbeidsplanen gir en samlet oversikt over 
den enkelte leges arbeidstid, og viser hvor 
mange timer frivillig utvidet arbeidstid og hvor 
mange timer vakt man har. For leger i vakt 
er det vanlig at arbeidsplanen beskriver én 
syklus hvor vaktene er fordelt, og at syklusen 
repeteres til arbeidsplanen sies opp. Det er 
et krav at arbeidsplanen skal være lovlig, 
dvs følge vernebestemmelser for leger. 
Arbeidsplanen skal være reell, altså skal 
vaktfordeling og anført arbeidstid samsvare 
med faktiske forhold. 

Arbeidsplanen gir grunnlag for hvordan lønnen 
din regnes ut. Derfor de ulike bokstavene i 
arket: A: timer på dag, er betalt for i basislønn, 
V: timer vaktarbeid, og U: UTA- frivillig 
utvidelse av arbeidstid- alle timer utover 
alminnelig arbeidstid, som er 38 eller 
40 timer for overleger. Timene A, U og V 
har ulik avlønning, og dette skal kunne 
gjenfinnes i lønnslipp. 

Gyldig overenskomst inneholder en oppskrift 
med 7 trinn som sikrer arbeidstakers og 

tillitsvalgtes involvering ved utarbeiding av 
nye arbeidsplaner. Det er nødvendig med 
ny plan både ved endring i arbeidstid og 
ved endring av antall leger som skal dele på 
vaktene. Ved oppsigelse, enten av arbeidsgiver 
eller arbeidstaker, er fristen 8 uker før ny 
plan skal være på plass. De 7 trinnene har 
definerte tidsfrister. I de to første trinnene 
skal arbeidsgiver utarbeide oversikt over alle 
oppgaver som skal dekkes, og bemanningen 
dette krever. Prosessen kan oppfattes som 
arbeidskrevende, men god oversikt over 
nødvendig bemanning er påkrevd også for 
budsjettplanlegging, og arbeidet er viktig. De 
neste trinnene sikrer at tillitsvalgte tas med i 
drøfting av behov for UTA mm. Den enkelte 
arbeidstaker skal kunne velge i hvilken grad 
denne ønsker UTA, før utarbeiding av ny 
arbeidsplan. 

Nye arbeidsplaner skal så gjøres kjent 4 uker 
før ikrafttredelse. Husk at 7-trinnsprosessen 
skal følges også ved midlertidige omlegginger, 
som sommerplaner.  

Prosessen er ny også for arbeidsgiver, så en 
påminnelse kan være lurt om det er aktuelt å 
endre planer i din avdeling. Ta gjerne kontakt 
med din tillitsvalgte om du vil vite mer!

LEGERS 

TJENESTEPLAN
Som sykehusleger har vi vel alle fått utlevert en tjenesteplan og skrevet under 

på denne en gang. Men vet du hva alle U’ene, A’ene og V’ene i dette excelarket betyr?

Og vet du at det i overenskomsten er enighet om en «oppskrift» som må følges 

dersom man trenger ny tjenesteplan? 

Aina Nærø Kristensen
Vara-Foretakstillitsvalgt

Overlegef. Helse-Bergen
aina.nero.kristensen@helse-bergen.no

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

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

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

pasienttilfredsshet er Vårt mål
direkte timebestilling på internett

Adresse: krambua, fjøsangerveien 215, 5073 bergen

tlf: 55 33 30 21    www.ortoklinikken.no

LEGERS 

TJENESTEPLAN
Som sykehusleger har vi vel alle fått utlevert en tjenesteplan og skrevet under 

på denne en gang. Men vet du hva alle U’ene, A’ene og V’ene i dette excelarket betyr?

Og vet du at det i overenskomsten er enighet om en «oppskrift» som må følges 

dersom man trenger ny tjenesteplan? 
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Undertegnede er gjenvalgt som fylkestillitsvalgt, 
og Kristin Cotta Schønberg er gjenvalgt som 
vara. Vi går begge inn i vår 5. periode i disse 

vervene. Undertegnede arbeider som kommune-
overlege og helsesjef i Meland kommune, mens Kristin 
arbeider som assisterende fylkeslege. Således er både 
stat og kommune representert i fylkesavdelingen. Det er 
vel noen år siden vi kunne påberope oss å representere 
fornying av lokallaget. Men stabilitet kan vi vel stå for, 
kanskje både på godt og vondt…

Med ledervervet følger styreplass i Hordaland lege-
forening (HLF), der det fra i høst har vært en betydelig 
utskifting av styremedlemmer. Det er ca. 10 styremøter 
i året. Viktigste rolle er å være en samfunnsmedisinsk 
stemme internt i foreningen, og også i noen grad utad 
i mediene. Gjennom Paraplyen vil jeg forsøke å løfte 
fram samfunnsmedisinske saker som kan ha bredere 
interesse enn vår egen «menighet». Paraplyen er 
imidlertid under omstilling, innleggene blir færre og 
kortere, og det er mulig vi i større grad må ta i bruk 
medlemsinformasjon via epost. Det er derfor viktig at 
alle medlemmer husker å oppdatere epostadresse 
og øvrig kontaktinformasjon i «min profil» på 
legeforeningens nettsider. 

I tillegg til arbeidet i HLF bidrar Kristin og jeg, så langt 
vi har mulighet til, med råd og bistand til medlemmer. 
Vi har begrensede muligheter til å møte opp, eller 
«overta» problemer. De fleste sakene skal håndteres 
av Dnlfs tillitsvalgte i kommunen / arbeidsstedet. 
Men vi kan være en samtalepartner der man er i en 
konfliktsituasjon eller har behov for etisk refleksjon. 
Vi kan også gi råd i lokale forhandlinger om både lønn, 
arbeidssituasjon, stillingsprosent for kommuneoverlege 

mv. Vi har i flere år også vært med i planlegging og 
gjennomføring av Fylkesmannens årlige seminar for 
leger med samfunnsmedisinske oppgaver; en tradisjon 
vi ønsker å videreføre.

I denne valgperioden ser jeg for meg flere saker 
som krever LSA sin oppmerksomhet. Det første er 
konsekvensene av en eventuell ny kommunestruktur 
(skal avklares innen juni 2016). Hva skjer i så fall 
med kommuneoverlegene, spesielt de kombinerte 
stillingene? Vi vil her også få faglige utfordringer 
innen smittevern, flyktninger, kommunale akuttsenger, 
legevakt og helseberedskap. I inneværende stortings-
periode skal også viktige meldinger om både folkehelse 
og primærhelsetjeneste behandles. 

Tord Moltumyr 
tordmolt@online.no

LEGER I SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID

SAMME TILLITSVALGTE 

- NY VALGPERIODE
Det var 20. mai avholdt årsmøte i LSA i Hordaland. 
Av våre ca. 80 medlemmer møtte 16, som må være bra 
med vår spredte geografi. I år var det også valg av tillitsvalgte 
for perioden 1. september 2015- 1. september 2017. 
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Innføringen av faste stillinger for LIS i norske sykehus fra sommeren 2015 har ført med 
seg en endring i hvordan vi LIS skal ansettes. Borte er prinsippet om rangering basert
på tellende tjeneste hvor arbeidsgiver kunne velge mellom de tre med lengst fartstid. 
I stedet har et nytt ord dukket opp som inntil nå har vært ukjent for de fleste yngre 
sykehusleger: Kvalifikasjonsprinsippet. 

Christopher Elnan Kvistad
Vara foretakstillitsvalgt YLF Helse-Bergen
christopher.elnan.kvistad@helse-bergen.no

EN NY 
ANSETTELSE

YNGRE LEGERS FORENING

SAMME TILLITSVALGTE 

- NY VALGPERIODE

Kvalifikasjonsprinsippet er enkelt forklart 
at din leder kan ansette den legen som 
er best kvalifisert for en fast stilling 

på din avdeling. Siden offentlige midler skal 
betale lønnen til vedkommende er også det 
offentlige best tjent med at den beste blir 
ansatt. Dette er ikke en fastsatt lov, men et 
prinsipp som  har blitt utviklet og fastslått 
gjennom rettspraksis og juridisk teori over tid. 

Man kan jo argumentere med at den beste 
også ble ansatt da rangeringsreglene ble 
brukt siden en av de tre med mest tellende 
tjeneste måtte ansettes. Forskjellen nå er at 
avdelingsleder kan vekte andre faktorer like 
høyt som erfaring, for eksempel kompetanse 
innen forskning, evne til kommunikasjon, 
pedagogiske ferdigheter og ikke minst 
personlig egnethet. Hvis arbeidsgiver ser 
spesielt etter visse kvalifikasjoner, må 
imidlertid dette gå fram av den aktuelle 
stillingsannonsen. Det skal nemlig foretas en 
vurdering av hvilken av søkerne som er best 
kvalifisert basert på krav som er fastsatt i 
utlysningsteksten. 

Det er også andre faktorer som fremdeles 
begrenser avdelingslederens styringsrett i 
ansettelsesprosessen. Diskriminering skal ikke 
finne sted. Man skal slippe å bli spurt om ting 

som graviditet, familieplaner, religion eller 
politisk ståsted. Videre må det foretas 
en skikkelig vurdering av søkerne, som 
hovedregel gjennom referansesjekk og 
intervjurunder, slik at man gjennom en 
helhetsvurdering kommer fram til søkeren 
som er mest egnet til stillingen. Unntaket kan 
her være søknader fra  samme avdeling hvor 
leder allerede har god kjennskap til søkernes 
kvalifikasjoner. 

Det er ikke anledning til å klage på ansettelsen 
hvis man føler seg forbigått i ansettelses-
prosessen. Man kan derimot bringe saken inn 
for Sivilombudsmannen eller for ordinære 
domstoler. Ved medhold i saken kan den 
som på uriktig vis ble forbigått få økonomisk 
kompensasjon for dette. Selve ansettelsen står 
imidlertid fast og en eventuell dom kan ikke 
forandre på dette. 

Innføringen av kvalifikasjonsprinsippet 
medfører at LIS nå skal ansettes på samme 
måte som resten av det offentlige samfunn, for 
øvrig også som turnusleger og overleger. Med 
en god arbeidsgiver og beslutninger tatt på 
godt grunnlag kan dette være en fordel også 
for søkerne. Vi går en spennende tid i møte 
med forhåpentligvis mange faste ansettelser 
av LIS i Helse Bergen. 



12 13

LEDELSE
YRKESGRUPPENE

Det må bli en bedre ledelse av 
primærhelsetjenesten i kommunen. 
Nå har det blitt for stort, fragmentert 
og byråkratisk, og dermed vanskelig 
å få til et samarbeid. Stadig flere 
kommuner setter nå av midler til å 
gi honorar til fastleger som ønskes 
brukt som konsulenter i utvikling av 
primærhelsetjenesten i kommunen. 
Foreningen mener at legers del-
tagelse i Lokalt Samarbeidsutvalg 
og samarbeidsmøter med NAV 
skal gjennomføres på dagtid, og 
honoreres tilsvarende takst 14.
Det er vanskelig at pasientene kan 
velge fastlege uavhengig av bosted, 
mens kommunehelsetjenestene 
er geografisk basert. I Danmark er 
legevalget geografisk begrenset, 
og det spørs om ikke det også bør 
innføres i Norge.
OPPGAVEGLIDNING: Det er for få 
fastleger, slik at andre yrkesgrupper 
nå kommer inn for å ta våre naturlige 
oppgaver, de ønsker å ”avlaste 
fastlegen”. Vi oppfatter dette 
som vikarierende argumentasjon, 
og mener at det ikke løser noen 
problemer. Fastlegene trenger ikke 
avlastning. Vi skal jobbe med den 
kompetansen vi har, og løse de 
oppgaver som naturlig skal løses 
av en lege. Norge trenger flere 
fastleger.

SAMARBEID MELLOM 
YRKESGRUPPENE

Stavanger organiserte på 90-tallet 
flere bydels-helsesentre der 
mange ulike profesjoner var samlet 
under samme tak. Problemet var 
at legene hadde pasienter fra 
alle bydeler, mens for eksempel 
hjemmesykepleien var strengt 
geografisk organisert. Dermed ble 
det vanskelig å samarbeide om 
enkeltpasienter. Dessuten var disse 
helsesentrene svært kostbare å 
drive for kommunen, og de ble lagt 
ned etter 10 år i 2004. Sannsynligvis 
er ikke helsesentre med mange 
yrkesgrupper veien å gå, men 
tverrfaglighet er av det gode, og i 
en god tverrfaglig gruppe bør det 
inngå lege, fysioterapeut, psykolog, 
psykiatrisk sykepleier, helsesøster 
og hjemmesykepleier.
Etter at elektronisk kommunikasjon 
ble innført, er samarbeidet med 
hjemmesykepleien blitt mye 
bedre. Det er også åpnet for at 
hjemmesykepleierne kan bestille 
konsultasjonstimer for møter om 
enkeltpasienter

ORGANISERING AV 
FASTLEGEPRAKSIS

Det er en økende andel av 
norske fastleger som ønsker 
fastlønn, spesielt blant unge kvinner. 
Allmennlegeforeningen vil gå inn 
for større fleksibilitet, slik at det er 
rom for at de som ønsker det, kan 
jobbe for fastlønn. Men foreningen 
er skeptisk til kommunenes evne 
til å drive et legekontor, og det er 
viktig for kontinuiteten at man har et 
eierskap til sin praksis. Foreningen 
jobber for at kommunene må ta sitt 
ansvar for å lette etableringen for 
nye fastleger (”null-lister”) alvorlig. 
Dette bør gjøres ved bruk av fast 
lønn, etableringsstøtte og veiledning. 
Videre må spesialistutdanningen 
for allmennleger bli mer strukturert, 
og det må bli enklere tilgang til 
utdanningsstillinger i sykehus.
Det er spennende og givende å 
jobbe som fastlege. Mye fungerer 
svært bra, men det kan alltid 
organiseres bedre. Foreningen 
jobber for våre interesser, men det 
er ofte vanskelig å få gehør for våre 
gode innspill mot stat og kommune. 
Det blir spennende å følge med på 
hva som skjer i tiden fremover. 

Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

ALLMENNLEGEFORENINGEN

ALLMENNLEGEFORENINGENS 
LANDSRÅDSMØTE MAI 2015, 
NOEN INNTRYKK
Allmennlegeforeningens høyeste organ er vårt Landsråd. Landsrådet består av valgte 
representanter fra hele landet, og møtes en gang årlig. Jeg vil dele noen inntrykk 
fra dette viktige møtet med Paraplyens lesere.

Et hovedtema på møtet var ”Veien videre for primærhelsetjenesten”, og det kom fram 
mange gode ideer og synspunkter på dette under møtet. Jeg har gjort et helt subjektivt 
utvalg som jeg herved vil presentere for våre lesere.
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Helseforetakene har allerede idag et 
kompetanseproblem i forskning på 
bakgrunn av den lave andel av leger 

som tar PhD/doktorgrad som påbygging av 
masterutdanningen. Ettersom det er blitt stadig 
vanskeligere for nyutdannete leger å få PhD 
stipend fra Helse Vest/Samarbeidsorganet, 
så har assistentlege D stillinger vært et viktig 
virkemiddel for klinisk forskning på mange 
avdelinger. Typisk har stillingene vært brukt 
til oppstart av prosjekter og lønnsressurs 
fram til assistentlegen kommer i posisjon til 
å kunne motta et PhD stipend, gjerne etter 
å ha publisert første vitenskapelige artikkel. 
Men assistentlege D-stillingene har også vært 
hjørnesteiner i gjennomføring av flerårige 
kliniske forskningsprosjekter. Noen har også 
gjennomført full PhD ansatt i assistentlege 
D-stilling. 

I forbindelse med innføring av faste LIS 
stillinger, ble det i Helse-Bergen bestemt 
å fase ut assistentlegestillinger kategori D. 
Begrunnelsen var slik det muntlig ble meddelt 
meg at «ingen skulle ha rette til å forske 50% 
av arbeidstiden resten av yrkeslivet».  Hvorfor 
ikke, var min første respons. Vitenskapelig 
ansatte ved Universitetet er jo pålagt å bruke 
minst 46% av arbeidstiden til forskning. Den 
dedikerte tiden til forskning er ryggraden i 
forskningsaktiviteten ved Universitetet, og 
ville likeså kunne representert ryggraden i 
klinisk forskning i Helse-Bergen ved ansettelse 
postdoktorforsker eller assistentleger med 
gjennomført PhD innenfor avdelingens 
kjerneområde som ønsker å gå videre med 

klinisk spesialisering i kombinasjon med fortsatt 
forskning. Rett ansettelse ville kunne reguleres 
gjennom utlysningsteksten og intervju. Legen 
ville til og med fått lik lønn for klinisk arbeid 
og forskningsarbeid. Og Helse-Bergen/
avdelingen ville kunne sikre seg en legeforsker 
for framtiden.

Både vitenskapelige publikasjoner og 
gjennomført PhD grad gir inntekter til Helse-
Bergen. Nasjonale oversikter viser at bare Oslo 
universitetssykehus produserer mer forskning, 
men økningen i forskningsproduksjon har vært 
mindre enn ønskelig i Helse-Bergen. Så hva er 
strategien til Helse-Bergen for opprettholdelse 
av forskningsproduksjonen når assistentlege 
D-stillingene nå fases ut? Ble det i det hele tatt 
gjort en konsekvensanalyse før beslutningen 
ble fattet?  Det er grunn til å tro at kategeori 
D-stillinger ikke var særlig i fokus i forbindelse 
med at faste LIS stillinger ble framforhandlet. 
Både Legeforeningen og Helse-Bergen 
bør ha interesse av å se nærmere på saken. 
Klinisk forskning i helseforetakene er 
lovpålagt, genererer inntekter og er et viktig 
grunnlag for opprettholdelse av kvalitet i 
pasientbehandlingen. 

Eva Gerdts 
Professor dr. med.

fungerende hovedtillitsvalgt LVS
Universitetet i Bergen
eva.gerdts@med.uib.no

FASTE 
ASSISTENTLEGESTILLINGER 
– ET NYTT TILBAKESLAG FOR KLINISK 
FORSKNING I HELSEFORETAKENE?

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIG E STILLINGER

Som påtalt mange ganger i denne spalte, vil manglende krav til forskningskompetanse 
i spesialistutdanningen føre til et økende problem for å ivareta lovpålagt krav 
om klinisk forskning i helseforetakene. 
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• Barnelege
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• Fysioterapeut
• Fot- og ankelkirurgi
• Generell kirurg
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Laguneveien 9
5239 Rådal
Tlf. 55 11 20 00

Avd. Sykehus
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5009 Bergen 
Tlf. 55 11 20 00

Åpningstider: Hverdager 08.00-22.00. 
Lørdag 09.30-16.00. 
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Ansvarlig lege: Ronald Skjeie. 

Vårt sykehus og medisinske 
senter har korte ventetider



NUI AS tilbyr rimelig, nyoppusset og godt utstyrt 
legekontor til selvstendig næringsdrivende lege med 
kompetanse innen - eller interesse for dykkemedisin 
og hyperbar oksygenbehandling.

NUI kan tilby samarbeid innen dykkemedisin, hyperbar 
oksygenbehandling og ytelsestesting. Sammen med 
våre øvrige fasiliteter og kompetanse (laboratorium, 
fysiske testfasiliteter, HMS-kompetanse) kan det om 
ønskelig samarbeides om å utvikle bedriftshelsetjeneste 
for virksomheter med krevende arbeidsmiljø.

NUI er lokalisert i Gravdalsveien 245, Bergen, med gode 
parkeringsmuligheter. Legekontoret er på ca 30 m2 og 
ligger i andre etasje. Bygget er utstyrt med heis.

For mer informasjon, eller en uforpliktende befaring og 
dialog, kontakt administrerende direktør Rolf Røssland 
på tlf. 55 94 28 10 eller pr e-post rro@nui.no.
For mer informasjon om NUI AS og vår HBO 
behandling; se våre to hjemmesider.

Tlf: 55 94 28 00 • Web: www.nui.no 
• E-post: post@nui.no

NUI AS
SØKER SAMARBEID MED LEGE

08808For spørsmål eller timebestilling ring

TIME PÅ DAGEN
OG RASKT SVAR

Røntgen Bergen

Småstrandgaten 3, Bergen - www.unilabs.no
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NAMF er det minste foreningsleddet av medlemsmasse 
i Hordaland legeforening (50). NAMF har som formål 
å arbeide for å byggje ut og vidareutvikle det arbeids-
medisinske fagfeltet i Noreg og å arbeide for å redusere 
helseskadelege forhold i norsk arbeidsliv. Eg sjølv 
representerer Bedriftshelsetjenesten. Det viktigaste 
handlar om å være internkonsistent med øvrig strategi 
for bedriften – vi i BHT må henga med i det felles målet 
som organisasjonen har. Slik eg ser det vil ein god 
styring på helse og arbeidsmiljø gi gode effektar i form 
av auka prestasjonar og auka økonomiske gevinstar. 
Når me dette målet åleine?

Nei – BHT er avhengig av eit tett samhandling 
på tvers - både internt i organisasjonen og ikkje minst 
eksternt med andre samhandlingsetatar, 
og globalt. Me må og tore å markedsføre vår 
kompetanse ut av kontoret, og til dei som har 
”beslutningsmyndighet”.

Planen for den kommende styreperioden ser slik ut:
 
1. Styrke BHT og bedriftslegenes rolle i BHT
• Styrket medisinsk faglig ledelse i BHT
• Bedre rammer for forskning i BHT
• Mentorordning for bedriftslegene
• Godkjent BHT skal ha arbeidsmedisiner i minst 
 50 prosent stilling
• Arbeide for at bedriftsleger får spesialisere 
 seg i arbeidsmedisin og etterutdanne seg
• Få omtale i mediene knyttet til disse målsettingene

2. Utvikle arbeidsmedisin i et globalt perspektiv
• Fortsette støtten til internasjonale prosjekter
• Sette fokus på etikk og arbeidsmiljø 
 i internasjonale selskaper
• Se på arbeidsmiljøkonsekvenser av innvandring 
 til Norge

3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin
• Sikre arbeidsmedisinen i ny spesialitetsstruktur
• Følge opp undervisningen ved universitetene
• Legge til rette for faglige arenaer

Anne Kristine Jordal
Tillitsvalgt, NAMF / bedriftslege, Framo AS

Ingunn Glenjen, Vara
LIS-lege ved YMA, HUS.

NAMF - NORSK ARBEIDSMEDISINSK FORENING

SMÅ, MEN VIKTIGE, 
OG KANSKJE FOR 
LITE BRUKT?

Universitetet i Bergen tilbyr et nytt videre
utdanningskurs som skal gi bedre kompetanse i 
møte med sentrale helseetiske utfordringer: 

• Genteknologi  
• Helseetikk i møte med pasienter 
• Prioritering av ulike pasientgrupper

Kurset er aktuelt for deg som jobber med pasient- og 
klientkontakt, med forvaltning og administrasjon eller 
undervisning. 

Deltidsstudium på 15 studiepoeng –  
4 studiesamlinger i Bergen våren 2016. 
Les mer og søk plass: uib.no/evu

ETIKK FOR HELSEARBEIDERE

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Søknadsfrist: 
15. des 2015
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De sprikende estimatene fra 
SSB, Kirkens Bymisjon og 
Røde Kors understreker at det 

er svært vanskelig å gi eksakte tall 
på hvor mange papirløse migranter 
det befinner seg i Norge, men det 
som er sikkert er at antallet vil øke 
i årene som kommer. Papirløse er 
en utsatt gruppe som faller utenfor 
samfunnet på flere områder. De har 
blant ikke rett til helsetjenester. Flere 
nordmenn har heldigvis satt fokus 
på å ta imot flyktningene på en god 
måte. Vi ønsker å sette fokus på å 
bedre situasjonen til de papirløse. 
Slik kan det økende antallet 
flyktninger sikres verdighet, 
mer enn bare midlertidig. 

Ifølge FN-konvensjonen om 
økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter har alle mennesker, 
også papirløse, rett på helsehjelp 
som omfatter både forebyggende, 
helbredene og smertelindrende 
behandling. Likevel har papirløse 
i Norge i dag kun rett på helsehjelp 
som ikke kan vente, hva nå enn 
det betyr.

Med dagens mangel på rettigheter 
legges ansvaret over på helsear-
beideren som må vurdere om man 
skal gi tilstrekkelig helsehjelp. En 
problemstilling er f.eks. at det blir 
et kunstig skille mellom akutte 
og kroniske sykdommer. Mange 

kroniske sykdommer blir fort akutte 
uten tilfredsstillende behandling. 
Skal man som helsepersonell vente 
når en papirløs pasient søker hjelp, 
til vedkommende er i livsfare? Hvor 
lenge må oppfølging av psykisk 
sykdom vente, før det blir akutt? 
Vi frykter at dagens lovgivning kan 
føre til unødvendige komplikasjoner 
og lidelse, både for pasienten og 
mennesker rundt. 

FNs barnekonvensjon slår fast 
at barn skal ha rett til helsehjelp 
uten å forskjellsbehandles. Med 
dagens system er det derimot 
slik at papirløse barn blant annet 
ikke har rett til fastlege. Dette 
hindrer deres muligheter til å få en 
fullverdig medisinsk oppfølging. I 
Frode Eicks debattinnlegg i BT “Dei 
treng ein lege å gå til” får vi innsyn 
i konsekvenser av dagens lovverk. 
Et eksempel er tilfellet der et fire 
år gammelt barn med en kronisk 
sykdom ikke fikk plass på fastlege-
liste, til tross for at moren ringte 55 
fastleger (1). Dette er tilstander vi 
ikke kan ha i Norge. Vi oppfordrer 
de 55 fastlegene til å bidra ved de 
frivillige helsesentrene for å møte 
enkeltmenneskene og lære mer om 
problemstillingen. 

I tillegg til kun å ha rett på helsehjelp 
som ikke kan vente, må papirløse 
selv betale for behandling og 

medikamenter. Dette gjør 
situasjonen enda vanskeligere. 
Vi har medmennesker i vårt samfunn 
som ikke får hentet ut resepter pga. 
fattigdom. Haukeland universitets-
sykehus fakturerte papirløse 
migranter for 3.3 millioner kroner 
i 2014 (2). 
Det finnes også stygge historier 
om store regninger etter fødsler 
og kreftbehandling.

Vi medisinstudenter utdanner oss 
med et ønske om å kunne hjelpe 
mennesker og ønsker ikke å diskrimi-
nere de som allerede stiller svakest. 
Det er viktig at vi setter mennesker 
først, slik at alle i Norge får god 
tilgang til helsetjenestene. Derfor er 
det gledelig å se at det nye byrådet 
i Bergen ønsker å sørge for at også 
papirløse skal få tilgang til nødven-
dig helsehjelp (3). Regelverket som 
ligger til grunn er likevel et nasjonalt 
problem og derfor er det viktig at 
vi i helsevesenet er pådrivere for 
at Forskrift om rett til helse- og 
omsorgstjenester til personer 
uten fast opphold i riket (4) endres 
for å sikre papirløse migranter et 
reelt helsetilbud. Helsehjelp er en 
menneskerett, ikke en borgerrett!

Timo J.  Kanehl, Stud.med. 
Leder NMF Bergen, timo.kanehl@hotmail.com

Åsmund Djuve, Stud.med 
Helsehjelp for alle Bergen, aadjuve@gmail.com

VI VIL TA IMOT DEN ØKENDE 
FLYKTNINGSSTRØMMEN 
MED VERDIGHET

NMF - NORSK MEDISINSTUDENTFORENING

Den økende flyktningsstrømmen i retning Europa er velkjent for de fleste. 
Flere av disse har en potensiell fremtid som papirløse migranter i vårt samfunn. 

KILDER: 1. Eick, Frode. Dei treng ein lege å gå til [Internett] Bergens Tidende. 12. oktober 2015. Tilgjengelig fra: http://www.bt.no/meninger/debatt/
Dei-treng-ein-lege-a-ga-til 2. Aarøy, Torunn A. Asylsøker fikk regning på 400.000 etter kreftbehandling. [Internett] Bergens Tidende. 27. januar 2015. 
Tilgjengelig fra: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Asylsoker-fikk-regning-pa-400000-etter-kreftbehandling 3. Persen, Marte Mjøs. Slik blir Bergen 
en varmere by. [Internett] Bergens Tidende. 15. oktober 2015. Tilgjengelig fra: http://www.bt.no/meninger/debatt/Slik-blir-Bergen-en-varmere-by 
4. Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i landet. [Internett]  Helse- og omsorgsdepartementet, kunngjort 
19.12.2011 kl.15.15, ikrafttredelse 01.01.2012. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255 



18 19

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm) feirar no i haust at det er 10 år sidan 
senteret starta opp verksemda si. Under 

behandlinga av Akuttmeldinga i juni 2001 støtta eit 
stort fleirtal i Stortinget utviklinga av eit slikt senter 
knytt til allmennmedisin-miljøet i Bergen. Føremålet 
med Senteret var å skulle ha oppgåver innan utdanning 
av helsepersonell og andre relevante faggrupper, 
utviklingsarbeid, forsking, epidemiologisk overvaking 
og statistikk, kvalitetssikring med vekt på metodar 
for eigenkontroll og tilbakemelding. Først i 2005 vart 
imidlertid gitt pengar til oppstart.

10 år er ikkje lang tid, men i denne samanheng synes 
eg det er grunn til å både feire og å markere Nklm si 
verksemd. Vi har nyleg hatt eit fagseminar med 80 

deltakarar der helsedirektøren, KS og presidenten i 
legeforeininga kom med tankar om framtidas legevakt, 
i tillegg til innlegg frå senteret sine forskarar. Seinare 
i år skal vi gje ut eit festskrift med innblikk mange av 
aktivitetane og resultata Nklm har medverka til i åra 
2005-2015 for å utvikle legevakttenestene i Norge.

Sjølv om vi altså i ein del samanhengar ser oss tilbake 
for tida, er Nklm først og fremst opptatt av å utvikle 
legevakttenestene vidare. Vi har nyleg hatt disputasar 
med Robert Burman og Guttorm Raknes, som begge 
har gitt viktige kunnskapstilskott for framtidig tenkning 
om legevakt.

PH.D.: INFLUENSA HOS FASTLEGE OG LEGEVAKT

Kristian Simonsen disputerte 25.3. 2015 med 
avhandlingen «The 2009 influenza pandemic in 
primary care. Clinical manifestations, attitudes and 

utilisation of services», som bygger på en undersøkelse 
blant pasienter med influensadiagnose hos fastlegen, 
samt  nasjonale registerdata fra legevakt og fastlege.

Kvinner rapporterte bedre etterlevelse av hygieniske 
tiltak for å forebygge spredning av influensa og var
 mer bekymret for bivirkningene av sykdommen enn 
menn. De fleste influensapasientene  ble behandlet 
hos fastlege under pandemien, men det var mer enn 
en femdobling av konsultasjoner i forhold til 
en normalsesong hos legevaktene. Fastlegene økte 
den totale pasientkapasiteten noe under pandemien, 
mens legevakten behandlet mange færre andre 
pasienter i perioden. 

Kristian Simonsen (f. 1979) har legeutdanning fra 
Jagiellonian University i 2004 og er spesialist 
i allmennmedisin. Han arbeider nå ved Nordhordland 
legevakt. Veiledere har vært Guri Rørtveit 
og Steinar Hunskår.

Steinar Hunskår 
Faggruppe for allmennmedisin 
(ALFA) 
steinar.hunskar@isf.uib.no

KJÆRE KOLLEGA
I VESTLANDSK 
ALLMENNPRAKSIS

UNIVERSITETSLEGEN
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SKRIVESTIPEND TIL LÆREBOK I ETIKK
Førsteamanuensis i allmennmedisin og fastlege Stefán Hjörleifsson har sammen 
med universitetslektor Kjersti Lea blitt tildelt skrivestipend fra Fagbokforlaget 
for å utvikle en ny lærebok i medisinsk etikk. Læreboken vil knyttes til studenters 
erfaringer på legestudiet og fokusere på utviklingen av etisk dømmekraft som en 
grunnleggende ferdighet i all utøvelse av legeyrket. Boken vil inneholde rikelig 
med eksempler – kasuistikker – basert på forfatternes erfaring fra klinisk arbeid 
og undervisning.

PH.D.
BRYSTSMERTER PÅ LEGEVAKT
Robert A. Burman disputerte 12.6. 2015 med avhandlingen: «Chest pain 
out-of-hours. Prospective studies on diagnostics and management in out-of-
hours emergency primary health care in Norway», om forekomst, klinikk og 
behandling av pasienter med brystsmerter utenfor sykehus.

Studien viste at de fleste pasientene med brystsmerter ble lagt inn på sykehus, 
men bare en firedel ble vurdert til å være alvorlig syke ved undersøkelsen. 
AMK-sentralene hadde betydelige vansker med å velge riktig hastegrad for 
pasientene; en for høy hastegrad kan bidra til raskere hjelp for flere pasienter, 
men er samtidig ressurskrevende og kan føre til samtidighetskonflikter for 
legevaktlegen og ambulansene. De fleste pasientene ble undersøkt for mulig 
hjertesykdom på legevakten, men pasientene hadde et stort spekter av ulike 
årsaker til sine brystsmerter, og under halvparten ble innlagt med mistanke om 
akutt hjerteinfarkt. Forskjeller i “toleranse for risiko” har en stor innvirkning på 
hvordan legevaktlegene håndterer pasienter med brystsmerte.

Robert A. Burman (f.1981) er lege fra UiB i 2007 og har jobbet ved Nklm siden 
2009. Han er nå allmennlege i Vennesla og overlege ved Kristiansand legevakt. 
Veiledere har vært Steinar Hunskår og Erik Zakariassen.

DR.PHILOS.
LANG VEG, LITE LEGEVAKT
Guttorm Raknes disputerte 2.9. 2015 med avhandlinga ”Reisetid, reiseavstand 
og bruk av legevakt”, som viste ein sterk samanheng mellom aukande reisetid og 
-avstand og redusert bruk av legevakt. For kvar km. ekstra veg til legevaktlokalet, 
minkar raten av legekonsultasjonar 1-2%. Også frekvensen av dei mest akutte 
tilfella vart redusert med aukande avstand. Doktorgradsarbeidet viser også at 
dei aller fleste nordmenn har kort reisetid og reiseavstand til legevakt. I 2011 
var median maksimal reisetid 22 minutt. I alt 40 av kommunane hadde meir enn 
ein time til legevakt, men folketalet i desse kommunane utgjorde berre 2% av 
folketalet. Resultata frå avhandlinga syner at det er avgjerande å ta omsyn til 
reisetid og reiseavstand i planlegginga av legevaktstrukturen.

Guttorm Raknes (f. 1974) er lege og forskar ved Nklm. Han er spesialist 
i klinisk farmakologi og overlege ved RELIS Nord-Norge. 
Han er tidlegare fastlege i Bodø og Steigen.

Steinar Hunskår 
Faggruppe for allmennmedisin 
(ALFA) 
steinar.hunskar@isf.uib.no

Kathy A Møen, Bergen, 3mnd om livmorhalskreft og innvandrarar.

Magnus B Bergseth, Sandnes, 2 mnd om hjertestudie.

Aksel Tveråmo, Bergen, 1 mnd om social ulikhet. 

Stian E Lobben, Stavanger, 2 mnd om el-sykkel og diabetes. 

Hogne Buchvold, Bømlo, 2 mnd om nattarbeid. 

Grethe Fosse, Lindås, om brukeundersøkelse ved KAD-avdeling.

NYE 
AFU-STIPEND

Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg har 

tildelt 15 nye stipend, 
alle 6 av dei knytt 

til Bergen



ANNONSE

Behandlingstilbud for snorkepasienter
Trenger pasienten din hjelp mot snorking? 

Vi har mange års erfaring i behandling av snorking og søvnapné 
og bruker markedets best dokumenterte snorkeskinner. 

Ta kontakt eller henvis din pasient til en av oss tannleger. 

Spesialistpraksis sentralt på Kokstad: 

Kjersti Gjerde – Tel. 91 64 87 26   
Epost: tannlegegjerde@gmail.com 

Anders Johansson Tel. 41 28 77 53 
Epost:tannlege.johansson@gmail.com

Spesialistpraksis på Årstad:

Morten E. Berge - Telefon: 55 58 66 36   
Epost: meirberg@online.no

For mer informasjon, se vår hjemmeside: www.snorketeamet.no

Et behandlingstilbud fra NUI AS

Indikasjoner:
 - Hypoksiske kroniske sår
 - Osteoradionekrose (ORN)
 - Nekrose i transplantater
 - Myositt 
 - Alvorlig anemi
 - Clostridial myonekrose
 - Osteomyelitt
 - Idiopatisk plutselig hørselstap
 Andre indikasjoner, se hbo.nui.no
Ref: The Hyperbaric Oxygen Therapy Committee (uhms.org)

Tlf: 55 94 28 00 • Web: hbo.nui.no • E-post: hbo@nui.no 

HBO 
HYPERBAR
OKSYGENBEHANDLING



ANNONSE

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

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

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

Våre fagområder:

•	 Plastikkirurgi

•	 Urologi

•	 Generell	kirurgi

•	 Øre	Nese	Hals

•	 Ankel	-	fotkirurgi

•	 Varicer

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET
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Eg vart nyleg kontakta av NRK Sogn og Fjordane 
angåande eit nyhende. Dei sette fokus på eit sterkt 
auka press på Fylkesmannen med klagesaker i 

helsevesenet. I 2008 fekk Fylkeslegen 68 klager frå folk 
som hadde fått behandling i helsevesenet i fylket. I år 
vil truleg talet klager nå 150. Fungerande Fylkeslege 
Jacob Andersen, seier at talet har nær dobla seg, og at 
folk klager no over meir enn berre behandlinga, gjerne 
også servicen. Eit fellestrekk i klagesakene er uansett 
at mykje av problemet er kommunikasjon. Pasient og 
brukarombodet seier at dersom helsepersonell betrar 
sin kommunikasjon, vil dei truleg sjå ei halvering i mengd 
saker.

I studiet vart vi filma på Bergen legevakt med reelle 
pasientar. I rettleia grupper såg vi filmane og diskuterte 
kommunikasjonen. Det var veldig lærerikt, og eg tenkte 
då at dette burde alle vore gjennom. Legar generelt 
trur eg har endra sin kommunikasjon gjennom åra i takt 
med samfunnets forventningar, i takt med ei hermed då 
endra rolle. Studentmassen er i dag 2 av 3 kvinner, og er 
vel ikkje kontroversiell når eg påstår at dette på sikt gjev 
betre kommunikasjonsevner hjå legane.

Eg tenkjer at klager må vi alltid måtte leve med, og at 
klagekurva kanskje vil vere ei asymptotisk kurve. I det 
meiner eg at innsatsen for å bli 100% klagefri er umogleg 
og vert feil bruk av helseressursar. Dei som klagar på at 
det er kaldt i sjukebilen peikar neppe på systemsvikt. I 
den andre enden av skalaen er klager på openbar dårleg 
legekunst og dømmekraft, og desse gjev oss gjerne 
kjensle av uro. Desse skal eg ikkje fokusere på no.

Eit stort volum av klager synes å kome frå legevakt. I 
tillegg ser vi at det er ei overrepresentasjon av legar som 
ikkje er lokale, og gjerne med anna språk og kulturfor-
ståing enn pasienten. Det som gjer legevaktsverksemd 

sårbart er korte pasientmøter med lite tilgjengeleg 
informasjon. Det vert sjeldnare tilgang på fastlege-
journalar med stendig fleire storlegevakter. Dette set 
store krav til klinisk dugleik, men mest til kommunika-
sjonsevner. I løpet av kort tid skal ein ikkje berre få tak 
i ei sjukehistorie og gjere ein klinisk vurdering, men ein 
skal samstundes ta stilling til pasienten og eventuelle 
pårørandes forventingar og ressursar, samt informere 
eins eigen vurdering. Det er her det for ofte sviktar.

Løysinga må vere meir fokus på kommunikasjon. 
Kommunane må vere bevisste, og sette fokus på 
kommunikasjonsevner i tilsetjingsfasen. Legevaktene 
må organisere seg slik at ein oppnår stabil bemanning, 
med god tilgang til informasjon om pasientane. 
Dilemmaet er utkantkommunar som slit med rekruttering. 
Vi kan ane eit mønster av at kommunar med rekrutte-
ringsproblem, seinare vert synlege i klagestatistikkar.

På sjukehusa ser vi det same, men i ulik grad. 
Kommunikasjon er også her ei utfordring. Helseføretaka 
slit mykje med kapasitet i høve forventningane. Pasientar 
som har eller fryktar å ha alvorleg sjukdom må vente 
på sin tur. Dei fleste rapporterar at uvissa eller opplevd 
underkommunikasjon er det verste. Eg tenkjer at dersom 
noko glipp i behandlinga, vert terskelen for å klage lågare 
dersom helsepersonellet ikkje har informert undervegs.

Ei venninne av meg si mor har for ein månad sidan fått 
vite at ho truleg har brystkreft med spreiing. Dei skal snart 
få vite kva som vert behandlingsopplegget. Ho fortel at 
det å ikkje vete noko som helst vert ei stor ekstrabelast-
ning i mellomtida. Eg tenkjer at i utredningsfasa, er dei 
ulike utkoma opne fram til endelege prøvesvar, og at ein 
er varsam med å skissere ulike vegar tidleg i prosessen. 
Likevel trur eg ofte at pasientane eigentleg må få vite 
meir undervegs. Det er gjort mykje godt arbeid i dei 

>>

Ronny Cassells
Leiar Sogn og Fjordane Legeforening

kuremure@online.no

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

KLAGESAKAR 
AUKAR I 
HELSEVESENET
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RAPPORT FRA ÅRSMØTET 2015 
- SOGN OG FJORDANE 
LEGEFORENING

Det er no eit par månadar sidan haustmøtet/årsmøtet på Alexandra 
hotell i Loen. Eg vil takke alle som bidrog, og spesielt til presidenten 
vår som tok seg tid til å komme, og hennar innlegg. Det vart halde 

kurs i sjukeheimsmedisin. Forutan det vanlege årsmøtet var det under 
festmiddagen delt ut Sogn og Fjordane sin heiderspris ”selepinnen”. Den vart 
utdelt til overlege og nevrolog Astrid Dale, og overlege mikrobiolog Reidar 
Hjetland, begge ved Førde Sjukehus. Leiv Erik Husabø vart takka av som leiar 
i Sogn og Fjordane Legeforening, eit verv han har stetta godt, og han har vi 
opplevd som ein kunnskapsrik, trygg og samlande leiar.

På årsmøtet var det som vanleg val. Underteikna er no leiar i lokalforeninga 
sitt styre. Eg er spesialist i allmennmedisin, og til dagleg fastlege og 
meiransvarleg sjukeheimslege i Flora kommune. Vidare styremedlemmar er 
Audun Vik-Mo, overlege ved psykiatrisk klinikk i Førde. Marit Innerby Isaksen 
som er fastlege i Sogndal. Frå overlegeforeninga sit Ola Hjelle, overlege ved 
ØNH avdelinga i Førde. Frå NSAM har vi Jan Ove Tryti kommuneoverlege 
i Sogndal. Frå YLF kjem Torgeir Folkestad LIS lege ved Førde sjukehus. 
Som varamedlem har vi no Rune Olsen, psykiater i Helse Førde, og Hilde 
Haldorsen, fastlege i Stryn. Vi oppmodar medlemma i fylket sterkt til å bruke 
legeforeninga i aktuelle saker, samt å ha låg terskel for å ta kontakt. 
Vi ynskjer å vere tilgjengelege og oppdaterte.

ulike pakkeforløpa ved kreft eller kreftmistanke. Eg lurer på om detaljar 
i dei ulike pasientforløpa kan koste sjukehusa vel mykje ressursar, sidan 
godt informerte pasientar tåler å vente der det ikkje hastar med 
behandling. Eigentleg skulle alle pasientar og diagnosar hatt sine 
pakkeforløp, for informasjon, heilskapleg tanke, og medverknad. 
Men å kvalitetssikre helsevesenet kan fort bli eit pyramidespel med 
stadig aukande bemanningskrav.

Dersom vi set fokus i kvart einaste pasientmøte, at pasienten skal oppleve 
at vi hører etter. Og dersom vi faktisk beklagar kvar gong vi ikkje veit nok, 
eller har tenkt feil, er eg overtydd om at Fylkesmannen vil få ein mykje 
mindre innboks.

Frå venstre: 
Marit Hermansen, 
Reidar Hjetland, 
Astrid Dale, 
Leiv Erik Husabø
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og har god kjennskap til journalsystem 
som System X, Infodoc, ProMed og 
WinMed. 
 
Kontakt oss i dag! 
 
 
 
 

IT-DRIFTSLØSNINGER FOR 
HELSEFORETAK 

upheads.no 

TRYGT, FLEKSIBELT OG TILGJENGELIG 

STAVANGER – OSLO – BERGEN 
51 22 70 00 

bergen@upheads.no 
 



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

IT-DRIFTSLØSNINGER FOR 
HELSEFORETAK 

upheads.no 

TRYGT, FLEKSIBELT OG TILGJENGELIG 

STAVANGER – OSLO – BERGEN 
51 22 70 00 

bergen@upheads.no 
 

Aleris sykehus og 
medisinsk senter
Avtale med Helse Vest
•Ryggkirurgi (spinalstenose) •Ortopedi
•Øyekirurgi(katarakt) •Plastikkirurgi

Spesialister med kort ventetid
•Hudlege •Gynekolog •Kardiolog 
•Nevrolog •Urolog •Indremedisiner 
•Endokrinolog •Revmatolog

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller send henvisning til:

Aleris Helse AS, Marken 34, 5017 Bergen

www.aleris.no/bergen

Ansvarlig lege: Ove Kristian Austgulen

Damsgårdsveien 16, 4. etg. 
5058 Bergen

tlf 55 29 86 16 
bergen@furst.no

Spørsmål kan rettes til Helene Færestrand eller Anne Haugen Grønli på telefon 55 29 86 16
Fürst Medisinsk Laboratorium – Søren Bulls vei 25 – 1051 Oslo – 22 90 95 00 – post@furst.no – www.furst.no

Prøvetakingskurs i Bergen
 
Velkommen til 3-timers oppfriskningskurs i prøvetaking. Kurset er beregnet på medarbeidere på 
legekontor, og er kostnadsfritt. Det legges vekt på teori, og det forutsettes noe kunnskap om 
prøvetaking. Enkel servering.

Tid: Kl. 16.30 - 19.30
Dato: Tirsdag 3. november eller onsdag 11. november
Sted: Damsgårdsveien 16, 4. etg., Solheimsviken
 

Kursinnhold:
 Preanalytiske faktorer
 Prøvetaking
 Prøvehåndtering

Påmelding til: bergen@furst.no - oppgi ønsket kursdag, navn, tittel, arbeidssted, mobilnummer og epost-adresse
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Alvesco «Takeda Nycomed»
Kortikosteroid.  ATC-nr.: R03B A08

INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 80 μg/dose og 160 μg/dose: Hver dose inneh.: Ciklesonid 80 μg, resp. 160 μg, norfluran, etanol. Indikasjoner: Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. Dosering: 
Voksne og ungdom >12 år: 160 μg 1 gang daglig. Maks. daglig dose er 640 μg/dag (320 μg 2 ganger daglig). For noen pasienter kan reduksjon av dosen til 80 μg 1 gang daglig være effektiv vedlikeholdsdose. Tas helst om kvelden, selv om 
morgendosering også har vist seg å være effektivt. Forbedring av symptomene begynner innen 24 timer etter innledet behandling. Så snart kontroll oppnås, bør dosen individualiseres og titreres til minste nødvendige dose for å opprettholde 
god astmakontroll. Ved alvorlig astma bør astmakontrollen vurderes regelmessig. Dersom forbruket av korttidsvirkende bronkodilatatorer må økes for å kontrollere astmasymptomene, tyder dette på dårligere astmakontroll. Vurder økt dose av 
inhalert ciklesonid over et kort tidsrom eller systemisk steroid. Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre eller ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Pasienten må instrueres nøye i riktig bruk av inhalatoren. Inhalasjonsteknikken bør kontrolleres. 
Administrering: Til inhalasjon. Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forsiktighet utvises ved aktiv eller latent pulmonal tuberkulose, sopp-, virus- 
eller bakterieinfeksjoner, og gis kun dersom disse pasientene får adekvat behandling. Ikke indisert for behandling av status asthmaticus eller andre akutte astmaepisoder der intensivtiltak er nødvendig. Ikke til behandling av akutte anfall, til dette er 
inhalert hurtigvirkende bronkodilatator nødvendig. Systemiske bivirkninger kan forekomme, særlig dersom høye doser forskrives for lange perioder. Faren for slike bivirkninger er langt mindre ved inhalasjon enn ved peroral terapi. Mulige systemiske 
bivirkninger omfatter adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, redusert benmineraltetthet, katarakt og glaukom, og mer sjelden, ulike psykiske og atferdsrelaterte bivirkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, 
angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn). Ved langtidsbehandling av barn og ungdom anbefales regelmessig kontroll av høyde. Dersom veksten blir langsommere, bør dosereduksjon vurderes. Høyere eksponering hos pasienter med 
alvorlig leverinsuffisiens er forventet, disse pasientene skal derfor overvåkes for potensielle systemiske effekter. Bruk av inhalert ciklesonid bør minimalisere behovet for orale steroider. Pga. mulig svekket binyrebarkrespons, bør pasienter som over-
føres fra oralt steroid til inhalasjonsterapi følges nøye og binyrebarkfunksjonen kontrolleres jevnlig. Etter introduksjon av inhalasjonsbehandling, reduseres oral behandling gradvis. I tiden etter overføring kan pasientens normale binyrebarkrespons 
være svekket. Vurder tillegg av systemiske steroider ved stress, f.eks. forverring av astmaanfall, infeksjoner, kirurgiske inngrep. Overgang til inhalasjonsterapi kan også avdekke tidligere steroidmaskerte allergier. Paradokse bronkospasmer med 
umiddelbar økning i hvesing etter doseinntak kan oppstå. Dette bør behandles med en inhalert hurtigvirkende bronkodilatator, som vanligvis gir rask lindring. Behandling med ciklesonid bør kun fortsettes hvis de forventede fordelene etter nøye 
vurdering anses som større enn de mulige risikoene. Interaksjoner: Samtidig behandling med ketokonazol og andre potente CYP 3A4-hemmere bør unngås da samtidig bruk kan øke eksponeringen (ca. 3,5) for en av ciklesonids aktive metabolitter. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det finnes ikke tilstrekkelige data om bruk hos gravide. Dyrestudier har vist at glukokortikoider kan fremkalle misdannelser. Disse funnene er sannsynligvis ikke relevante for mennesker ved anbefalt 
inhalasjonsdosering. Bør kun brukes dersom de potensielle fordelene for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Barn eksponert for kortikosteroider in utero, må observeres nøye mhp. hypoadrenalisme. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Amming bør kun vurderes dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for barnet. Bivirkninger: Omtrent 5% av pasientene opplevde bivirkninger i doseområdet 40-1280 μg pr. dag. I de fleste tilfellene var disse milde og 
krevde ikke seponering. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Vond smak. Hud: Utslett og eksem. Luftveier: Dyspné. Øvrige: Reaksjoner og tørrhet på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/ kar: Palpitasjoner, 
hypertensjon. Immunsystemet: Angioødem, hypersensitivitet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon, aggresjon, atferdsrelaterte endringer (hovedsakelig hos barn). Overdoser-
ing/Forgiftning: Symptomer: Inhalering av en enkeltdose på 2880 μg hos friske frivillige ble tolerert godt. Potensialet for akutte toksiske virkninger etter overdose er lav. Etter langvarig administrering av 1280 μg ble det ikke observert noen kliniske 
tegn på adrenal suppresjon. Hvis høyere doser enn anbefalt benyttes over lange perioder, kan en viss grad av adrenal suppresjon ikke utelukkes. Overvåking av de adrenale reservene kan være nødvendig. Behandling: Etter akutt overdosering 
er ingen spesifikk behandling nødvendig. Egenskaper: Klassifisering: Glukokortikoid til inhalasjon med høy lokal antiinflammatorisk effekt. Ciklesonid viser lav bindingsaffinitet til glukokortikoidreseptoren. Etter inhalasjon omdannes ciklesonid 
enzymatisk til hovedmetabolitten (C21-desmetylpropionylciklesonid), som har uttalt antiinflammatorisk aktivitet og dermed anses som den aktive metabolitten. Absorpsjon: 52% av tilført dose deponeres i lungene, og systemisk biotilgjengelighet 
er pga. lungedeponeringen >50% for aktiv metabolitt. Ubetydelig oral biotilgjengelighet. Fordi den orale biotilgjengeligheten for den aktive metabolitten er <1%, bidrar ikke den svelgede delen av det inhalerte ciklesonidet til systemisk absorpsjon. 
Proteinbinding: Fullstendig for både ciklesonid og aktiv metabolitt. Fordeling: Distribusjonsvolum 2,9 liter/kg. Halveringstid: Høy total serumclearance for ciklesonid. Metabolisme: Ciklesonid hydrolyseres primært til sin aktive metabolitt i lungene. Metabolitten 
metaboliseres primært i leveren via CYP 3A4. Utskillelse: Hovedsakelig i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Beholderen inneholder væske under trykk. Må ikke utsettes for temperaturer >50°C. Beholderen må ikke punkteres, ødelegges eller brennes, heller ikke 
når den er tom. Andre opplysninger: Ved spesielle behov, kan preparatet brukes med et AeroChamber Plus-avstandsstykke. Pakninger og priser pr 01.04.2015: 80μg/dose: 120 doser: 317,60. 160μg/dose: 120 doser: 324,40. Refusjonsberettiget bruk: Behandling for å 
kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom over 12 år. Refusjonskode: ICPC: R96 Astma, vilkår 92. ICD: J45 Astma, vilkår 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. 

1. Preparatomtale 06.05.2014 Ved maks dose, 640 mcg, anbefales 320mcg to ganger daglig
2. Newman S et al. High lung deposition of 99mTc-labeled ciclesonide administered via HFA-MDI to patients with asthma. Respir Med 2006;100:375-384
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Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. 
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Alvesco «Takeda Nycomed»
Kortikosteroid.  ATC-nr.: R03B A08

INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 80 μg/dose og 160 μg/dose: Hver dose inneh.: Ciklesonid 80 μg, resp. 160 μg, norfluran, etanol. Indikasjoner: Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. Dosering: 
Voksne og ungdom >12 år: 160 μg 1 gang daglig. Maks. daglig dose er 640 μg/dag (320 μg 2 ganger daglig). For noen pasienter kan reduksjon av dosen til 80 μg 1 gang daglig være effektiv vedlikeholdsdose. Tas helst om kvelden, selv om 
morgendosering også har vist seg å være effektivt. Forbedring av symptomene begynner innen 24 timer etter innledet behandling. Så snart kontroll oppnås, bør dosen individualiseres og titreres til minste nødvendige dose for å opprettholde 
god astmakontroll. Ved alvorlig astma bør astmakontrollen vurderes regelmessig. Dersom forbruket av korttidsvirkende bronkodilatatorer må økes for å kontrollere astmasymptomene, tyder dette på dårligere astmakontroll. Vurder økt dose av 
inhalert ciklesonid over et kort tidsrom eller systemisk steroid. Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre eller ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Pasienten må instrueres nøye i riktig bruk av inhalatoren. Inhalasjonsteknikken bør kontrolleres. 
Administrering: Til inhalasjon. Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forsiktighet utvises ved aktiv eller latent pulmonal tuberkulose, sopp-, virus- 
eller bakterieinfeksjoner, og gis kun dersom disse pasientene får adekvat behandling. Ikke indisert for behandling av status asthmaticus eller andre akutte astmaepisoder der intensivtiltak er nødvendig. Ikke til behandling av akutte anfall, til dette er 
inhalert hurtigvirkende bronkodilatator nødvendig. Systemiske bivirkninger kan forekomme, særlig dersom høye doser forskrives for lange perioder. Faren for slike bivirkninger er langt mindre ved inhalasjon enn ved peroral terapi. Mulige systemiske 
bivirkninger omfatter adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, redusert benmineraltetthet, katarakt og glaukom, og mer sjelden, ulike psykiske og atferdsrelaterte bivirkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, 
angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn). Ved langtidsbehandling av barn og ungdom anbefales regelmessig kontroll av høyde. Dersom veksten blir langsommere, bør dosereduksjon vurderes. Høyere eksponering hos pasienter med 
alvorlig leverinsuffisiens er forventet, disse pasientene skal derfor overvåkes for potensielle systemiske effekter. Bruk av inhalert ciklesonid bør minimalisere behovet for orale steroider. Pga. mulig svekket binyrebarkrespons, bør pasienter som over-
føres fra oralt steroid til inhalasjonsterapi følges nøye og binyrebarkfunksjonen kontrolleres jevnlig. Etter introduksjon av inhalasjonsbehandling, reduseres oral behandling gradvis. I tiden etter overføring kan pasientens normale binyrebarkrespons 
være svekket. Vurder tillegg av systemiske steroider ved stress, f.eks. forverring av astmaanfall, infeksjoner, kirurgiske inngrep. Overgang til inhalasjonsterapi kan også avdekke tidligere steroidmaskerte allergier. Paradokse bronkospasmer med 
umiddelbar økning i hvesing etter doseinntak kan oppstå. Dette bør behandles med en inhalert hurtigvirkende bronkodilatator, som vanligvis gir rask lindring. Behandling med ciklesonid bør kun fortsettes hvis de forventede fordelene etter nøye 
vurdering anses som større enn de mulige risikoene. Interaksjoner: Samtidig behandling med ketokonazol og andre potente CYP 3A4-hemmere bør unngås da samtidig bruk kan øke eksponeringen (ca. 3,5) for en av ciklesonids aktive metabolitter. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det finnes ikke tilstrekkelige data om bruk hos gravide. Dyrestudier har vist at glukokortikoider kan fremkalle misdannelser. Disse funnene er sannsynligvis ikke relevante for mennesker ved anbefalt 
inhalasjonsdosering. Bør kun brukes dersom de potensielle fordelene for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Barn eksponert for kortikosteroider in utero, må observeres nøye mhp. hypoadrenalisme. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Amming bør kun vurderes dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for barnet. Bivirkninger: Omtrent 5% av pasientene opplevde bivirkninger i doseområdet 40-1280 μg pr. dag. I de fleste tilfellene var disse milde og 
krevde ikke seponering. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Vond smak. Hud: Utslett og eksem. Luftveier: Dyspné. Øvrige: Reaksjoner og tørrhet på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/ kar: Palpitasjoner, 
hypertensjon. Immunsystemet: Angioødem, hypersensitivitet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon, aggresjon, atferdsrelaterte endringer (hovedsakelig hos barn). Overdoser-
ing/Forgiftning: Symptomer: Inhalering av en enkeltdose på 2880 μg hos friske frivillige ble tolerert godt. Potensialet for akutte toksiske virkninger etter overdose er lav. Etter langvarig administrering av 1280 μg ble det ikke observert noen kliniske 
tegn på adrenal suppresjon. Hvis høyere doser enn anbefalt benyttes over lange perioder, kan en viss grad av adrenal suppresjon ikke utelukkes. Overvåking av de adrenale reservene kan være nødvendig. Behandling: Etter akutt overdosering 
er ingen spesifikk behandling nødvendig. Egenskaper: Klassifisering: Glukokortikoid til inhalasjon med høy lokal antiinflammatorisk effekt. Ciklesonid viser lav bindingsaffinitet til glukokortikoidreseptoren. Etter inhalasjon omdannes ciklesonid 
enzymatisk til hovedmetabolitten (C21-desmetylpropionylciklesonid), som har uttalt antiinflammatorisk aktivitet og dermed anses som den aktive metabolitten. Absorpsjon: 52% av tilført dose deponeres i lungene, og systemisk biotilgjengelighet 
er pga. lungedeponeringen >50% for aktiv metabolitt. Ubetydelig oral biotilgjengelighet. Fordi den orale biotilgjengeligheten for den aktive metabolitten er <1%, bidrar ikke den svelgede delen av det inhalerte ciklesonidet til systemisk absorpsjon. 
Proteinbinding: Fullstendig for både ciklesonid og aktiv metabolitt. Fordeling: Distribusjonsvolum 2,9 liter/kg. Halveringstid: Høy total serumclearance for ciklesonid. Metabolisme: Ciklesonid hydrolyseres primært til sin aktive metabolitt i lungene. Metabolitten 
metaboliseres primært i leveren via CYP 3A4. Utskillelse: Hovedsakelig i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Beholderen inneholder væske under trykk. Må ikke utsettes for temperaturer >50°C. Beholderen må ikke punkteres, ødelegges eller brennes, heller ikke 
når den er tom. Andre opplysninger: Ved spesielle behov, kan preparatet brukes med et AeroChamber Plus-avstandsstykke. Pakninger og priser pr 01.04.2015: 80μg/dose: 120 doser: 317,60. 160μg/dose: 120 doser: 324,40. Refusjonsberettiget bruk: Behandling for å 
kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom over 12 år. Refusjonskode: ICPC: R96 Astma, vilkår 92. ICD: J45 Astma, vilkår 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. 

1. Preparatomtale 06.05.2014 Ved maks dose, 640 mcg, anbefales 320mcg to ganger daglig
2. Newman S et al. High lung deposition of 99mTc-labeled ciclesonide administered via HFA-MDI to patients with asthma. Respir Med 2006;100:375-384
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Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. 
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Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!

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

Alt du forventer av et journalsystem!

NB! System X er 100 % på Windows-plattform og utvikles i Embarcadero Delphi, som er et av de mest moderne
utviklingsverktøyene i markedet, for å sikre deg som bruker et raskt, stabilt og sikkert journalsystem. Embarcadero
Delphi gir oss tilgang til det aller siste av teknologi og benyttes verden over til utvikling av kritisk programvare for
legekontor, sykehus, legevakt, 911-tjenester, ambulanser m.m.

xsystem
 Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister
 Full støtte for elektroniske meldinger (inkl. PLO, henvisning, epikrise, lab m.m.)
 Integrasjoner mot apparater, betalingsautomater og laboratorier
 Automatisk oppdatering av NHN adr.reg, SYSVAK, MSIS og pasienttransport
 Fullintegrert eResept med DRUID og automatisk oppdatert medisinliste
 Publikumstjenester (SMS, time- og reseptbestilling m.m. online og via APP)
 Brukervennlig pasientregnskap med autotakster og enkel resending av trygdeoppgjør
 Reisevaksine, helsestasjon og smittevern
__'
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Delphi gir oss tilgang til det aller siste av teknologi og benyttes verden over til utvikling av kritisk programvare for
legekontor, sykehus, legevakt, 911-tjenester, ambulanser m.m.

xsystem
 Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister
 Full støtte for elektroniske meldinger (inkl. PLO, henvisning, epikrise, lab m.m.)
 Integrasjoner mot apparater, betalingsautomater og laboratorier
 Automatisk oppdatering av NHN adr.reg, SYSVAK, MSIS og pasienttransport
 Fullintegrert eResept med DRUID og automatisk oppdatert medisinliste
 Publikumstjenester (SMS, time- og reseptbestilling m.m. online og via APP)
 Brukervennlig pasientregnskap med autotakster og enkel resending av trygdeoppgjør
 Reisevaksine, helsestasjon og smittevern
__'Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!
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