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Mirena!

Tilby henne en sikker og 
reversibel løsning1
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Det er lønnsoppgjør og jeg er 
forventningsfull. Mine forventninger er 
store fordi jeg tror årets lønnsoppgjør har 
en viktig symbolverdi.

Leger landet rundt ser resultatene 
av det som i flere år har vært dårlige  
forhandlingsrelasjoner med motpart, 
og sannsynligvis også ønsket politikk. Vi 
har gått ned i lønn sammenliknet med 
samfunnet for øvrig. 

Det er mulig sykehuseier gnir seg fornøyd 
i hendene og føler de har lykkes, men 
selv om jeg selvsagt kan se det fra deres 
perspektiv, er jeg i tvil.

Har de lykkes når min kompis som nylig har blitt overlege, kommer til meg 
og spør om jeg ville anbefalt dette til mine barn og jeg blir usikker på hva 
jeg skal svare?

Har de lykkes når alle insentiver som får oss til å utvikle oss selv og 
kunnskapen vår blir fjernet, slik at vi blir redusert til akkurat det vi studerte 
i seks års for ikke å bli?

Har de lykkes når sparetiltakene rundt omkring på avdelingene får så 
absurde utfall at du ikke vet om du skal le eller gråte. Eksempel: du blir 
bedt om å legge frem et faglig innlegg på vegne av avdelingen på en 
kongress. Du gjør det etter å ha sittet mange kvelder med forberedelser. 
Når du leverer inn regningen til sjefen, gir hun deg beskjed om at du får 
betale dette selv. 

Eller når du påpeker feil i utbetalingene du har fått og sjefen sier at han 
ser feilen, men du tjener godt nok så slutt og mas. Hvilke ledere tror at de 
får  dyktigere og mer produktive ansatte av sånt? Ingen tror det. Det betyr 
at det nå tillates forhold som en vet virker kontraproduktivt. Det er svært 
uheldig.

Og kanskje aller viktigst; Har de lykkes med sin politikk når vi ikke lenger 
har lyst til å se pasientene i øynene fordi vi ikke kan stå inne for den måten 
visse ting nå blir gjort på i sykehusene?

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Mange leger er oppgitte, leie og 
desillusjonerte. Jeg sier ikke dette for å klage. Jeg sier det fordi det er sant 
og fordi ingen er tjent med det. Pasientene er ikke tjent med det, for de 
ønsker seg – og jeg mener de har krav på – leger som har overskudd og 
energi sånn at det de ikke får sagt blir fanget opp likevel. Legene er ikke 
tjent med det fordi det tar fokus fra det vi både skal og vil konsentrere 
oss om. Lederne er faktisk heller ikke tjent med det, for selv om det kan 
gi «her- og- nå»-innsparinger vil det på sikt aldri føre til bedre resultater. 
Det er bare å se tilbake på historien og så legge til et snev av sunn fornuft 
så vet vi det: Det som aldri har virket før, kommer ikke til å virke i morgen 
heller. 

Så tilbake til lønnsoppgjøret og symbolverdien. Jeg tror et godt 
lønnsoppgjør i år er viktig først og fremst fordi konsekvensene – også i 
penger –  av å ikke være reale nå, kan bli mye større enn det det koster å, 
for første gang på flere år, vise oss – og jeg mener vise oss – at den jobben 
vi gjør blir sett og satt pris på.

– Hege Gjessing

Gi oss penger!
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Behandling av overaktiv blære 
- uten omveier

Vesicare®
(solifenacin)

- forbedrer alle symptomer ved overaktiv blære1

Godt tolerert
89% av pasientene opplevde ingen munntørrhet
ved anbefalt dose 5 mg1

Livskvalitet
9 av 10 livskvalitetsparametre ble signifikant 
forbedret hos pasienter behandlet med Vesicare®2

Vedvarende effekt
60% av inkontinente pasienter var tørre etter
1 års behandling med Vesicare®3
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Referanser: 1. Felleskatalogtekst Vesicare®. 2. Kelleher CJ et al. BJU International 2005; 95: 81-85. 3. Haab F et al. Eur Urol 2005; 47: 376-384

Se preparatomtale på separat side.

solifenacin
Rask og langvarig lindringSolbråveien 47, 1383 Asker

Tlf. 66 76 46 00, Fax 66 90 35 20
E-mail: kontakt@no.astellas.com
www.astellas.no
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Ylfs årsmøte og årsmøteseminar 
ble denne gangen avholdt i vakre 
omgivelser, nærmere bestemt i 
Ålesund, 9.–11. April. Første dag 
og halve neste gikk med til seminar, 
hvor gode innledere belyste flere 
spennende problemstillinger.

Internasjonalt
Spesialisering i et internasjonalt 
perspektiv er et tema mange ikke 
kan så mye om. Gjester fra både 
Danmark og Storbritannia gav nye 
perspektiver, to land som har lagt 
om mye av sin spesialisering. Til sist 
ble denne seansen avrundet av Hans 
Asbjørn Holm som lærte forsamlin-
gen mye om forbedringskunnskap.

Fra hjemlige trakter
Neste tema var mer hjemlig og 
kjent for de aller fleste, og Einar 
Skoglund (utdanningssjef i 
Legeforeningen) gav oss et historisk 
tilbakeblikk. Torunn Janbu snakket 
om Legeforeningens visjoner i 
denne forbindelse og Tone Skeie 
Jensen (leder spesialitetskomiteen 

YLF
Fra foreningen

Årsmøte med mye 
debatt og god stemning
Turnus og stillingsstruktur var to hete tema på Ylfs årsmøte. Det var mange innvend-
inger mot forslaget fra Sosial- og helsedirektoratet, som innebærer tre års tjeneste før 
autorisasjon. Mange yngre leger går som kjent i midlertidige stillinger og vikariater. Et 
samlet årsmøte talte tydelig – det vil vi ikke lengre.

MARiT	TVEiTo
Redaktør

På byvandring med Grytten
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i gynekologi) gav gode råd om 
hvordan man skal sikre best mulig 
utdanning.

Quo vadis?
Utfordringer for spesialistutdan-
ningen ble først belyst av Harald 
Nesvik (Leder av Helse- og omsorg-
skomiteen), før Otto Christian 
Rø (avdelingsdirektør, Sosial- og 
helsedirektoratet) fikk ordet. 
Forsamlingen hadde en god del 
spørsmål til direktoratets nye for-
slag til turnustjeneste, og Rø lovet 
å ta med synspunktene tilbake i 
det videre arbeidet. Avslutningsvis 
oppsummerte Lars Erik Flatø 
(direktør for samfunnskontakt, 
Spekter) hvordan arbeidsgiver ser 
på spesialisering.

Fast jobb (i psykiatri?)
«Faste stillinger» var noe det ble 
skålet for mange ganger under 
årsmøtemiddagen. Styret hadde 
et forslag som innebar å jobbe for 
økt antall faste stillinger, men stem-
ningen i årsmøtesalen var entydig. 

Deltakerne følger nøye med

Tiden er inne for at også yngre leger 
skal ha vanlig fast jobb. 

I forhold til spesialisering og 
turnus, er det et ønske fra poli-
tikerne at rus og psykiatri styrkes. 
Samtidig ønsker man å utdanne 
spesialister raskest mulig for å dekke 
opp spesialistmangelen. Mange 
er enige i at erfaring i psykiatri er 
nyttig, men en deltaker oppsum-
merte godt hva mange frykter heller 
vil være konsekvensen av det siste 
forslaget: «Det er uheldig hvis man 
får kirurger som er gode psykiatere, 
men dårligere kirurger» (Trond 
Engjom).

Presidenten var også med på en luftetur i byen

Middag blant alle fiskene på Akvariet i Ålesund
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–  Hvor kommer du fra?
–  Jeg vokste opp i Lørenskog 

utenfor Oslo. Det var faktisk Ahus, 
den gang SiA, som var årsaken til at 
jeg vokste opp der. Som nyutdannet 
sykepleier fikk min mor jobb på SiA, 
som den gang var hypermoderne. 
Etter fem år i sykehusbarnehagen, 
og etter utallige besøk hos mor på 
vaktrommet og diverse sommerjob-
ber på sykehuset, føler jeg at dette 
sykehuset er en viktig del av min 
oppvekst. Jeg har enda ikke besøkt 
det nye Ahus, og er veldig spent. Jeg 
bor nå i Strømmen i barndomshjem-
met til min mann, så jeg har holdt 
meg til Nedre Romerike.

 
–  Hvilken utdannelse har du?

–  Jeg har to-årig høyskolekandi-
datstudium i økonomi- og adminis-
trasjonsfag ved Økonomisk College 
i Oslo, nå en del av Høgskolen i 
Oslo, samt fransk grunnfag ved 
Universitetet i Oslo. Jeg er i ferd med 
å avslutte fjernundervisning i engelsk 
årsenhet ved NTNU i Trondheim, 
og skal ha de siste eksamener i juni. 
Dette for å bygge opp en bachelor-
grad i økonomi og språk «med noko 
attåt». 

Jeg har alltid vært fascinert av 
språk, språkets opprinnelse og for-
skjeller og likheter mellom språk. Jeg 
var så heldig å få bo i Paris ett år da 
min mann fikk en stipendiatstilling 
ved Eksportrådet som sorterer under 

YLF
Fra foreningen

Ylf har stadig flere medlemmer og henvendelser. For bedre å ivareta medlemmenes 
interesser, har Ylfs kontor nettopp utvidet staben og ansatt Eva Nordmo. Her blir du 
bedre kjent med henne.

Velkommen, Eva!

MARiT	TVEiTo
Redaktør

Den norske ambassade der. Jeg tok 
ex.phil via brevkurs og studerte fransk 
språk, idéhistorie og litteratur ved 
Universitetet Sorbonne. Etter endt 
forelesning tråkket jeg timevis rundt 
i Paris’ gater og besøkte kaféene hvor 
kjente filosofer, forfattere og revolus-
jonære hadde hentet inspirasjon gjen-
nom århundrer. Dette var et utrolig 
spennende og begivenhetsrikt år. 

For å lære medisinsk terminologi 
og mer EDB gjennomførte jeg 
helsesekretærutdanning på kvelds-
tid da jeg hadde fødselspermisjon 
første gang. Jeg droppet imidlertid 
laboratoriekurset, og var veldig lettet 
over å slippe å ta blodprøver på 
medelevene.

–  Hvor  lenge  har  du  jobbet  i 
Legeforeningen?

–  Jeg har jobbet ved medisinsk 
fagavdeling, seksjon for utdanning, i 
12 år. Jeg har i hovedsak jobbet med 
saksbehandling i forbindelse med 
spesialistutdanning av leger. Det 
meste av tiden jobbet jeg med all-
mennmedisin, men i den senere tid 
fikk jeg et godt innblikk i sykehus-
spesialitetene også. I tillegg vikarierte 
jeg i Utdanningsfond I en periode. 
Tiden ved seksjon for utdanning var 
veldig hektisk, men samtidig lærerik 
og med svært gode kolleger. Jeg er 
glad for at jeg kan ta med meg noe 
relevant kunnskap over til Ylf, for det 
handler jo om yngre leger i utdan-
ning begge steder.

Eva Nordmo er nyansatt på Ylfs kontor. Hun skal jobbe med regnskaps- og budsjettarbeid, oppbygging 
og vedlikehold av internettsidene, sekretærfunksjon for styret, medlemsbistand, kursarrangementer og 
annen saksbehandling.
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–  Hva skal du gjøre ved Ylfs kontor?
–  I Ylf skal jeg jobbe med regn-

skaps- og budsjettarbeid, oppbyg-
ging og vedlikehold av internettsi-
dene, sekretærfunksjon for styret, 
medlemsbistand, kursarrangementer 
og annen saksbehandling. Jeg er blitt 
tatt veldig godt imot på kontoret, og 
gleder meg til å komme skikkelig i 
gang med arbeidet. For tiden leser jeg 

Ylf-permen på sengen. Jeg begynte i 
jobben 1. april, og rakk akkurat å få 
med meg styremøtet, årsmøtet og 
årsmøteseminaret i Ålesund. Der fikk 
jeg en fin innføring i hva slags type 
arbeid Ylf er engasjert i. Jeg opplevde 
en svært oppegående forsamling og 
et meget kompetent styre. Flotte, 
hyggelige mennesker alle sammen, 
og et meget vellykket arrangement! 

–  Hva  synes  du  det  er  morsomt  å 
jobbe med?

–  Jeg gleder meg til neste styremøte, 
for da treffer jeg en engasjert gjeng 
som har mye å bidra med både faglig 
og sosialt. Jeg synes det er morsomt å 
jobbe i et velfungerende team. Jeg er 
også glad i systematisk og selvstendig 
arbeid, og synes derfor regnskap som 

ender opp i resultat og balanse er fas-
cinerende på en måte. På Ylfs kontor 
får jeg både i pose og sekk. Jeg føler 
at denne jobben er skreddersydd for 
meg og min bakgrunn. Jeg er veldig 
nysgjerrig, og det er alltid morsomt 
å sette seg inn i nye ting. En veldig 
spennende og absolutt nødvendig 
oppgave fremover vil være å gjøre 
Ylfs nettsider mer brukervennlige. 

–  Hva  gjør  du  når  du  ikke  er  på 
jobb?

–  I helgene prøver vi å komme 
oss ut på tur, på ski, sykkel eller i 
skogen. Jeg er gift og har tre barn på 
4, 8 og 11 år, to gutter og en pike. 
Hverdagen er hektisk når den ene 
skal på fotballtrening og den andre 
skal på pianospilling. Det skal ser-
veres middag og høres i lekser. Noe 
fast treningsopplegg har jeg ikke tid 
til, og engelskstudiene må vente til 
etter leggetid. 

Til tross for en travel hverdag er 
jeg styremedlem i Strømmen vel, 
som er politisk uavhengig. I loka-
lmiljøet er vellet godt kjent for sitt 
engasjement og gjennomføringsevne. 
Det er viktig å bruke muligheten til å 
påvirke de som foretar beslutninger i 

et pressområde som denne forstaden 
til Oslo er. Barna våre skal tross alt 
vokse opp her.

Når jeg en sjelden gang skal koble 
skikkelig ut besøker jeg min venninne 
som driver Artbreak på Majorstuen i 
Oslo, et sted hvor man kan komme 
og male egne bilder. Dette er terapi 
for meg. Lerret i forskjellige størrelser 
og stor buffet med malesaker står 
alltid klart.  

–  Har  du  noen  gode  tips  til  yngre 
leger?

–  Etter å ha jobbet med spesial-
istsøknader i noen år vil jeg minne 
om at leger i spesialisering må 
sørge for å få tilfredsstillende utfylt 
attest i henhold til Legeforeningens 
bestemmelser, signert av medisinsk 
ansvarlig overlege, når arbeidsforhol-
det avsluttes. Dette for å unngå 
unødvendige forsinkelser i prosessen 
når man søker om spesialistgod-
kjenning. Legeforeningen har egne 
skjemaer for standardattest som bør 
benyttes. Et tjenestebevis utstedt av 
personalkontor er ikke tilstrekkelig 
dokumentasjon. 

Et annet tips er å finne ut hvem 
som er din nærmeste tillitsvalgte, og 
kontakte denne personen først, hvis 
du skulle lure på noe vedrørende 
rettigheter mv. i forbindelse med 
arbeidsforholdet. Ylf har oversikt 
over og kontakt med de tillitsvalgte. 
Det er viktig at de tillitsvalgte får vite 
hva som foregår på arbeidsplassen, og 
at dere blir kjent med hverandre.

Ellers er det en god idé å alltid lese 
nøye gjennom arbeidskontrakter eller 
hva man skulle skrive under på.

«Leger i spesialisering må sørge for å få 
tilfredsstillende utfylt attest i henhold til 
Legeforeningens bestemmelser, signert 
av medisinsk ansvarlig overlege, når 
arbeidsforholdet avsluttes»



Et lett valg

• Ingen andre kombinasjonsp-piller har lavere østrogendose2

• God blødningskontroll1

• Samme pris som Yasmin2

Gestagenet drospirenon:
• Ligner naturlig progesteron3

• Motvirker væskeretensjon (antimineralkortikoid eff ekt)4

• Blokkerer androgenreseptorer, noe som reduserer talgkjertelproduksjonen 
(antiandrogen eff ekt)5

Ref. 1) Cibula et al. Clin Drug Invest 2006;26(3):143-150 2) www.felleskatalogen.no 3) SPC Yasminelle
4) Oelkers W et al. Gynecol Endocrinol 2000;14:204-213 5) van Vloten W A et al. Cutis 2002;69:2-15

etinyløstradiol 20 �g + drospirenon 3 mg

En lavdosert p-pille 
med høy preventiv sikkerhet1
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Abilify® (aripiprazol) 
intramuskulær injeksjon
 Start behandlingen med rask kontroll av agitasjon med iM Abilify®*
for å få langtidsfordelene av Abilify®, fortsett med tablettbehandling

*intramuskulær (iM) Abilify® 7,5 mg/ml oppløsning for injeksjon, er indisert for 
hurtig kontroll av agitasjon og adferdsforstyrrelser hos pasienter med schizofreni, 
når oral behandling ikke er egnet. behandling med aripiprazol injeksjonsvæske bør 
avsluttes så snart kliniske betingelser tilsier det, og bruk av oral aripiprazol bør 
initieres.1

1. Abilify® SPC

Abilify til behandling av schizofreni

Se felleskatalogtekst side 32
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Alle foro: Marit Tveito
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Det var mange som reagerte blant Ylfs 

årsmøtedeltakere da Sosial- og helsedirektoratets 

videre planer for turnusordningen ble lagt frem. 

Allikevel tør jeg påstå at mange av oss innerst 

inne trakk et lettelsens sukk over å være gjennom 

og ferdig autorisert. Du ble sittende igjen med 

følelsen av at når dette er forslaget, hvem vet 

hva annet de kan finne på? Ingen i salen følte 

seg trygge på at faglighet stod i høysetet for 

revurdering av dagens ordning. 

Det handler ikke om å utdanne gode, trygge 

leger til helsevesenet vårt. Det handler om 

politikk. Det handler om å dekke opp distriktene. 

Det handler om sykehjem, rus og psykiatri. Dette 

er områder som selvfølgelig fortjener satsning. 

Det å legge opp til tre års plikttjeneste og derved 

ni år før autorisasjon er ikke veien å gå. Dessuten 

problematiseres det i liten grad at dette neppe er 

den beste løsningen for pasientene. Krevende og 

sammensatte pasienter som man gjerne finner 

i nettopp rus og psykiatri, vil ikke vinne noe 

som helst på å få en ny og uerfaren turnuslege 

hvert halvår. I denne utgaven av Ylf-forum er 

det mange innlegg om turnustjenesten. Det er 

en viktig debatt, og vi håper at flere vil komme 

på banen med forslag til løsning på tjenestens 

utfordringer.

Forslaget berører ikke bare turnustjenesten. Slik 

det er utformet vil det få store konsekvenser for 

spesialiseringen av leger. Mange har i tillegg til 

å puste lettet ut over å være ferdige med turnus, 

Redaktørens hjørne
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også begynt å glede seg til å bli ferdig spesialist. 

Det er nemlig flere og flere som ikke bare tenker, 

men også sier at de vil ha papirene sine for å 

stå friere, kanskje jobbe privat eller med noe 

helt annet. At de sier det høyt og tydelig er nytt. 

Det har tidligere vært nærmest et slags «tabu» i 

legeverden å erklære at man vil jobbe privat. Nå 

er det flere som uttaler nettopp dette. Jeg tror 

det har med lojalitet å gjøre. Under debatten 

om Ylf bør gå inn for faste stillinger, var det en 

av årsmøtedeltakerne som uttalte følgende: 

«For hver dag som går føler vi at arbeidsgiver 

tar dårligere og dårligere vare på oss». Leger i 

spesialisering går i midlertidige stillinger, gravide 

mister jobben, lønnsutviklingen holder ikke tritt 

med resten av samfunnet og på toppen av det 

hele skal spesialiseringen legges om. Ikke av 

faglige hensyn, men det virker som det er for å 

sikre minimumsspesialister på kortest mulig tid, 

samtidig dekke opp områder som politikerne 

strever med og produsere mest mulig i løpet av 

karrieren. En sykehusdirektør har uttalt at ved 

hans sykehus skal man ha som policy «bare å 

jobbe godt nok». De fleste leger jeg kjenner er 

mindre enn gjennomsnittlig opptatt av politikk 

og lønn. Dette er imidlertid ikke en politikk det vil 

være lett å få med legene på.

– Marit Tveito
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Resultater fra undersøkelsene er 
referert blant annet i Tidsskrift 
for Den norske legeforening og på 
Legeforeningens nettsider. Under-
søkelsene monitorerer kvaliteten i 
turnustjenesten og tjener som infor-
masjonsgrunnlag i arbeidet med å 
utvikle tjenesten. De danner grunn-

To år med evaluering av 
turnustjenesten for leger
Legeforeningen har hittil gjennomført fire spørreskjemaundersøkelser blant alle 
turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus og i kommunehelsetjenesten 15. 
august 2006, 15. februar 2007 og 15. august 2007 og 15. januar 2008. 

oLE	TuNoLd
Legeforeningen lag for beslutninger vedrørende tur-

nustjenesten både for turnusrådet, 
arbeidsgivere og myndigheter.

Følgende områder ble omhandlet i 
spørreskjemaene for tjenesten:
• Bredde – at turnuslegen får 

oppleve et bredt spekter av 
pasientsituasjoner

• Helhet – at turnuslegen følger 
pasientene gjennom hele sykehu-
soppholdet eller sykdomsforløpet

• Mengde – at turnuslegen får gjen-
tatte erfaringer med likeartede 
pasientsituasjoner

• Veiledning – systematisk opp-
følging fra personlig veileder 

Blefjell sykehus Rjukan Alle sykehusene 

Samlet antall turnusleger som har evaluert i 
2007 og i februar 2008: 
 6 av 9

Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07

Gj.-snitt 
Feb 08

Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07 

Gj.-snitt 
Feb 08 

Lavest
score 

Høyest
score 

Kirurgiske prosedyrer 8,67 6,33 6,61 6,34 6,37 6,26 1,00 9,00
Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 10,00 10,00 9,50 7,90 7,97 7,95 1,00 10,0
Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 10,00 9,18 9,33 9,34 1,00 10,0
Indremedisinske prosedyrer 8,40 6,60 7,60 6,35 6,31 6,34 1,00 10,0
Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 10,00 9,81 9,78 9,71 5,00 10,0
Akuttmedisinske tilstander – indremed. 9,00 7,86 9,24 8,46 8,45 8,54 3,57 10,0
Behandling, psykiatriske pasienter 9,69 9,49 9,45 7,00 10,0
Rutiner, psykiatri 6,43 6,90 6,99 1,67 10,0
Veiledning kirurgisk avd. 10,00 5,35 6,30 4,34 4,71 4,52 1,00 10,0
Veiledning medisinsk avd. 9,80 8,10 8,97 5,73 5,52 5,94 1,00 10,0
Veil. psykiatrisk eller annen 3. avd. 6,68 6,84 7,37 1,00 10,0
Supervisjon kirurgisk avd. 9,00 6,00 6,19 5,78 5,94 5,83 1,00 10,0
Supervisjon medisinsk avd. 9,00 7,75 7,58 6,80 7,04 6,84 1,25 10,0
Superv. psykiatrisk eller annen 3. avd. 6,74 7,33 7,38 3,50 10,0
TOTALEVALUERING 9,40 7,80 8,20 7,11 7,19 7,18 1,00 9,00
Rangering 1 7 4 27 27 26 54 1

Herøy legekontor, Nordland Alle tjenestestedene 

INDEKSER Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07

Gj.-snitt 
Feb 08

Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07 

Gj.-snitt 
Feb 08 

Lavest
score 

Høyest
score 

Prosedyrer i allmennmedisin 8,58 8,08 8,42 7,59 7,47 7,58 3,75 9,67

Praktiske ferdigheter 9,14 8,71 9,57 8,41 8,31 8,39 3,14 10

Allmennmedisinske legeoppgaver 7,92 8,62 10,00 6,22 6,16 6,34 1,69 10

Veiledning 9,50 9,00 9,50 7,66 7,84 7,80 1,00 10

Supervisjon 9,00 8,00 9,00 6,70 6,95 6,96 1,00 10

TOTALEVALUERING 8,83 8,48 9,30 7,32 7,35 7,42 3,93 9,63

Rangering  11 29 3 446 1

Tabell 1. Evaluering av turnustjenesten ved Rjukan sykehus
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• Supervisjon – tilbakemelding, 
oppmuntring og korrigering i 
daglig arbeid
De tre siste undersøkelsene ble 

gjennomført med identifiserte tjenes-
testeder (sykehus og legekontorer). 
Spørreskjemaene er omfattende og 
det er derfor lite hensiktsmessig å pre-
sentere resultater for enkeltvariabler 
for det enkelte tjenestested. Dataene 
er derfor slått sammen til sumscorer 
eller indekser. Indeksene gir en rask 
og rimelig presis oversikt over sent-
rale sider ved turnustjenesten som 
er sammenlignbar fra måling til 
måling. 

Hvert enkelt sykehus og legekon-
tor får tilsendt de enkelte indeksene 
(sumscorene) for hver av evaluer-
ingene sammenlignet med gjen-
nomsnittet for alle sykehusene. Som 
eksempel viser tabell 1 resultatene 
av de tre evalueringene for Rjukan 
sykehus. (De mindre sykehusene 
får gjennomgående vesentlig bedre 
evalueringer enn de større.)

Tabell 2 viser, som et eksempel 
på tilbakemelding til kommunehel-
setjenesten, resultatet av de tre siste 
evalueringene for Herøy legekontor i 
Nordland. Det har ikke vært mulig 
å finne noen systematiske fellestrekk 

for de tjenestestedene i kommunene 
som får gode evalueringer (bortsett 
fra at små kommuner gir høyere vak-
thyppighet og mer praktisk læring).

Noen tjenestesteder har til dels 
store forskjeller mellom målingene. 
Dette skyldes ikke alltid faktiske 
endringer i tjenesten. Varierende 
oppslutning om evalueringen og for-
skjellig opplevelse blant turnuslegene 
av objektivt like forhold ved tjenesten 
er mulige forklaringer. 

Forskjellene er størst i den delen 
av evalueringen som omhandler 
veiledning og supervisjon For den 
delen av evalueringen som omhan-
dler praktisk læring er resultatene 

mer samlet fra måling til måling. 
Denne delen består i mindre grad av 
skjønnsmessige spørsmål.

Noen forskjeller mellom målin-
gene skyldes faktiske endringer i tur-
nustjenesten ved enkelte tjenestest-
eder. Det kan i sykehus for eksempel 
dreie seg om endring i pasienttilbudet 
eller organisasjonsmessige endringer. 
I kommunehelsetjenesten og i syke-
hus kan det også skyldes skifte av 
veileder.

Noen tjenestesteder har i den 
senere tid satset aktivt på å forbedre 
turnustjenesten. For enkelte vil dette 
avtegne seg i en forbedring av resulta-
tet fra 1. gangs evaluering.

Blefjell sykehus Rjukan Alle sykehusene 

Samlet antall turnusleger som har evaluert i 
2007 og i februar 2008: 
 6 av 9

Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07

Gj.-snitt 
Feb 08

Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07 

Gj.-snitt 
Feb 08 

Lavest
score 

Høyest
score 

Kirurgiske prosedyrer 8,67 6,33 6,61 6,34 6,37 6,26 1,00 9,00
Avdelingstjeneste kirurgisk avd. 10,00 10,00 9,50 7,90 7,97 7,95 1,00 10,0
Akuttmedisinske tilstander - kirurgi 10,00 10,00 10,00 9,18 9,33 9,34 1,00 10,0
Indremedisinske prosedyrer 8,40 6,60 7,60 6,35 6,31 6,34 1,00 10,0
Avdelingstjeneste medisinsk avd. 10,00 10,00 10,00 9,81 9,78 9,71 5,00 10,0
Akuttmedisinske tilstander – indremed. 9,00 7,86 9,24 8,46 8,45 8,54 3,57 10,0
Behandling, psykiatriske pasienter 9,69 9,49 9,45 7,00 10,0
Rutiner, psykiatri 6,43 6,90 6,99 1,67 10,0
Veiledning kirurgisk avd. 10,00 5,35 6,30 4,34 4,71 4,52 1,00 10,0
Veiledning medisinsk avd. 9,80 8,10 8,97 5,73 5,52 5,94 1,00 10,0
Veil. psykiatrisk eller annen 3. avd. 6,68 6,84 7,37 1,00 10,0
Supervisjon kirurgisk avd. 9,00 6,00 6,19 5,78 5,94 5,83 1,00 10,0
Supervisjon medisinsk avd. 9,00 7,75 7,58 6,80 7,04 6,84 1,25 10,0
Superv. psykiatrisk eller annen 3. avd. 6,74 7,33 7,38 3,50 10,0
TOTALEVALUERING 9,40 7,80 8,20 7,11 7,19 7,18 1,00 9,00
Rangering 1 7 4 27 27 26 54 1

Herøy legekontor, Nordland Alle tjenestestedene 

INDEKSER Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07

Gj.-snitt 
Feb 08

Gj.-snitt 
Feb 07

Gj.-snitt 
Aug 07 

Gj.-snitt 
Feb 08 

Lavest
score 

Høyest
score 

Prosedyrer i allmennmedisin 8,58 8,08 8,42 7,59 7,47 7,58 3,75 9,67

Praktiske ferdigheter 9,14 8,71 9,57 8,41 8,31 8,39 3,14 10

Allmennmedisinske legeoppgaver 7,92 8,62 10,00 6,22 6,16 6,34 1,69 10

Veiledning 9,50 9,00 9,50 7,66 7,84 7,80 1,00 10

Supervisjon 9,00 8,00 9,00 6,70 6,95 6,96 1,00 10

TOTALEVALUERING 8,83 8,48 9,30 7,32 7,35 7,42 3,93 9,63

Rangering  11 29 3 446 1

Tabell 2. Evaluering av turnustjenesten ved Herøy legekontor i Nordland
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i	midten	av	februar dette år gikk jeg med muntre skritt 

i gangene på Helgelandssykehuset Mo i Rana på leting 

etter mine veiledere for å innhente deres anerkjennende 

underskrift på vel gjennomført sykehusturnus.  Det var 

med optimistiske fraspark jeg gikk, jeg visste hvem jeg 

lette etter og følte meg rimelig sikker på at vi på dette 

tidspunktet var enige om at jeg hadde vært igjennom det 

jeg skulle under oppsyn av deres erfarne øyne. Det var et 

slags siste, lite glimt av studenttilværelsen å stå der med et 

blankt ark og be om underskrift. Jeg svelget i en blanding 

av lettelse og angst, nå var svennetiden over og ansvaret 

ville hvile enda tyngre på mine skuldre.  Denne symbolske 

avslutningseremonien brakte minner om hvordan det var å 

stå i gangene på det nye sykehuset for et år tilbake med alle 

forventningene, og den klamme angsten for det ukjente. 

Hva hadde jeg i vente? Og hva var ventet av meg? 

Jeg	orienterte	meg kanskje sakte, men ganske sikkert i 

forhold til disse spørsmålene. Deler av dem lot seg vanskelig 

besvare i forkant, mens andre ting var det seg ganske lett å 

få svar på.  Og det skulle vise seg at hjelpen var nær.

Først	til	bøkene, studentens beste venn. Jeg fant etter 

hvert ut at det er noen hellige skrifter å forholde seg til 

når man leter etter rettigheter og plikter i turnus.  Med 

Helsepersonelloven, Turnusforskriften og Målbeskrivelse for 

turnustjenesten kommer man et godt stykke på vei. 

Forskrift	av	21.	desember	2001	om turnustjeneste  

for leger slår fast at: 

«Turnusstedet skal legge forholdene til rette slik at den 

praktiske tjenesten kan gjennomføres på anvist turnusplass. 

Turnusstedet skal sørge for at turnuslegen kan utføre tjenesten 

i tråd med gjeldende regelverk og målbeskrivelse, herunder: 

a) gi nødvendig opplæring, veiledning og supervisjon,  

b) oppnevne personlig veileder for turnuslegen og  

c) påse at turnuslegen gis evaluering underveis og ved slutten 

av hver turnusperiode som en del av grunnlaget for attestasjon 

i forbindelse med godkjenning av den praktiske tjenesten. 

Turnusstedet skal etter endt praktisk tjeneste sørge for 

at det gis en attest fra veileder og den legen som er 

ansvarlig for tjenesten. Av attesten skal det fremgå om den 

praktiske tjenesten er fullført  tilfredsstillende og i tråd med 

målbeskrivelsen. Attesten skal inneholde en anbefaling av om 

den praktiske tjenesten bør godkjennes.»

Angsten	lettet. Helsepersonelloven hadde slått fast at jeg 

skulle handle forsvarlig og målbeskrivelsen hadde nevnt 

punkter jeg anså som vanskelig gjennomførbare med den 

nevnte forsvarlighet intakt... Men, jeg hadde altså krav på en 

veileder, en som var kjent i terrenget og som ikke bare skulle 

svare på det jeg spurte om, men også følge med på hva jeg 

burde spørre om, men ikke gjorde! 

Turnusforskriften	er	nokså	klar	på punktet om veiledning 

i sykehustjenesten, men på tross av dette viser evaluering 

av veiledning i sykehus gjennomført av Legeforeningen 

at 11% av kirurgiske turnusleger, 9% av medisinske og 

26 % av turnusleger i psykatrien ikke ble tildelt veileder.  

Uformelle samtaler med turnuskollegaer rundt omkring 

i det vidstrakte land  bekrefter at flere ikke har fått tildelt 

veileder, og det er få rapporter om regelmessig veiledning. 

På spørsmål om hvordan turnus har artet seg uten veileder 

svarer de fleste at den viktigste veiledningen er den man 

får i de konkrete situasjoner der man ber om råd og støtte, 

og at det er av mindre betydning å ha en fast veileder i det 

daglige.  Dette samsvarer med mine egne erfaringer når det 

gjelder fagutvikling.  Like fullt skal noen evaluere oss ved 

endt tjeneste.

oppnevning	av	veileder	er todelt, han eller hun tjener 

både turnuskandidaten og autorisasjonsmyndighetene. 

Noe av bakgrunnen for at det skal oppnevnes en personlig 

veileder er overoppsynet med turnuskandidatens 

evner og manglende sådanne med henblikk på at 

fagutviklingen til den nyutdannede skal fortsette i 

turnus. Det er også ment som kvalitetssikring, veileder er 

autorisasjonsmyndighetenes øyne ute i praksis, og skriver 

etter endt turnustjeneste under på et dokument om at 

turnustjenesten er gjennomført i henhold til gjeldende 

regelverk og med tilfredsstillende resultat. Så om veilederen 

ikke nødvendigvis er av avgjørende betydning i den kliniske 

hverdagen for hver enkelt kandidat, er han eller hun viktige 

Led meg gjerne inn i fristelse
- Om veiledning av turnusleger i sykehus
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– Nina F. Caspersen, turnuslege

når det gjelder å fange opp mangler og feil hos kandidatene 

og forsøke å rette opp og supplere faglige evner der det 

trengs, og eventuelt, i verste fall, underkjenne tjenesten. Det 

hender som kjent at turnuskandidater av ulike grunner ikke 

får godkjent turnus.  

Hva	med	veileders	rolle	under spesielle omstendigheter, 

faglige eller personlige?  Her settes det kanskje ikke strenge, 

formelle krav fra myndighetenes side, men det spørs om 

ikke det er av betydning for å utvikle gode leger at denne 

oppgaven også ivaretas. 

Turnustjenesten 

innebærer for mange 

det første tapet av en 

pasient, møter med 

større traumer og annet 

et akuttmottak og 

sykehusavdelinger kan 

være scener for.  Det er 

ikke av liten betydning 

å ha en mer erfaren 

kollega å vende seg til 

for en debriefing etter 

første gangs møte 

med en mislykket 

rescusitering alene, 

på nattestid der man 

trenger noen som sier 

at det ikke var mer man 

kunne gjort, og som har 

nok kunnskap i ryggen 

til at man tror på dem. 

Og dersom det skjer feil? For man kan komme til å gjøre 

feil.  Mange situasjoner i et sykehus kan være personlig 

belastende. Som turnuslege er man et sted et halvt år eller 

kortere, og det er ikke gitt at man utvikler så nære relasjoner 

til kollegaer at man har noen å gå til når det begynner å 

brenne, eller noen som ser en når nettene har vært for 

lange.  En veileder er et navn som er tildelt rollen som 

personlig vokter, det kan være viktig å ha et navn når man 

ikke vet hva man skal gjøre. Å være lege i sykehus krever 

personlig egnethet og man skal lære seg å tåle de mest 

urettferdige skjebner uten å bukke under av medfølelsen, 

man skal lære seg å krumme ryggen uten å knekke. 

Jeg	hadde	gleden	av å tilbringe dette legendariske året, 

som det senere i karrieren skal fremstå som, og som det 

for så vidt også fortonet seg som, på et lokalsykehus 

der man kjente sine kollegaer godt etter kort tid, og der 

produksjonen av sykehustjenester fordret at man dro lasset 

sammen. Tjenesten innebar mye selvstendig arbeid og 

mange mer og mindre dramatiske opplevelser. 

Jeg	fikk	tildelt	en	veileder	ved navn og ansikt tidlig i 

tjenesten både på medisinsk og kirurgisk avdeling, og det 

ble gjennomført veiledersamtaler tidlig i forløpet med 

gjennomgang av egne og myndigheters forventinger og 

mål for halvåret. Nye turnusleger fikk i tillegg gjennomgang 

av målbeskrivelsen 

for turnustjenesten 

i plenum. Underveis 

foregikk veiledningen 

fortløpende før veileder 

og jeg hadde en formell 

avslutningssamtale med 

evaluering fra begge 

sider.

Min	historie	

kan virke som en 

solskinnsberetning 

når det kommer til 

veiledning, og jeg 

klager ikke. På norske 

studiesteder er man 

velsignet med mye 

pasientkontakt og 

klinisk erfaring i studiet. 

Det er allikevel et langt 

stykke å gå fra lesesalen 

via gruppevisitt, og til selvstendig arbeid og beslutninger.  

Veien kan være ulendt og det er en klar fordel å ha med 

kjentfolk for å finne den raskeste og tryggeste ruten fra A 

til B, for ikke å snakke om en komite av folk som venter ved 

målstreken for å se at du i det hele tatt nådde frem.

Jeg	kom	meg	gjennom	tjenesten og følte meg godt 

veiledet.  På denne siden av året føler jeg meg fortsatt full av 

spørsmål, men veiene til svarene er tydeligere enn for ett år 

siden. Jeg ser for meg en fremtid i hvitt på tross av de lange 

nettene og de strie dagene den kan bringe. Og når min tur 

kommer skal jeg lede nye kollegaer inn i fristelse.

Når man begynner i turnus er det lett å føle seg ganske liten igjen.
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Og det er ikke småtterier. Tjenesten 
nedlegges, i stedet innføres en 
tre-årig grunnmodul med ett år 
psykiatri, utvidet tjeneste i komme-
helsetjenesten (var det noen som sa 
sykehjem?) og i somatisk sykehus ( 

med nedjusterte krav til akuttkirurgi 
og pasientkontakt). Denne røren 
skal også skvulpe inn i opplegget for 
spesialisering (dette er et «helhetlig» 
opplegg, må vite). Forslaget forutset-
ter at spesialistutdanningen forseres 
og at kravene til de forskjellige spesi-
aliteter kvestes.

Fra et byråkratisk perspektiv er jo 
dette rent ut sagt genialt. Med lov i 
hånd tar direktoratet kontroll over 
hele tre år av legenes yrkesliv, og 

Så har endelig direktora-
tet lagt frem sine planer 
for turnustjenesten

SJuR	LEHMANN
Turnusrådet

styrer disse årene, ut fra distrikts- og 
rekrutteringshensyn. Turnusleger 
skal beordres til tjeneste innen 
rekrutteringssvake fag som rus, geri-
atri og psykiatri. Så kan statsråden gå 
tilbake til Storting og parti og vise 
til at noe er gjort for å ”styrke” disse 
områdene, selv om realiteten egenlig 
blir det motsatte. 

At pålagt tjeneste innen et felt 
representerer en styrking av feltet, 
er vanskelig å se.  Mer sannsynlig er 
det at store ressurser vil gå med til 
opplæring, veiledning og opprydn-
ing etter umotiverte kandidater. 
Å kalle dette for en opptrapping 
er å devaluere fagligheten innen 
de aktuelle områdene. Et tips til 
statsråden: Neste gang direktoratet 
ber om økte ressurser på grunn av 
sprengt kapasitet, bør de tilbys å få 
seks turnusleger i tre måneder. 

Det som overhodet ikke kan sees 
ivaretatt gjennom forslaget er utdan-
ningsaspektet. De nye legenes behov 
for en strukturert innføring i praktisk 
klinisk virke, er ikke gjort til gjenstand 
for noen samlet analyse. Hvilke krav 
som faktisk skal stilles til en autorisert 
lege i Norge i 2008, er ikke drøftet 
på en seriøs måte. Beskrivelsen av 
legerollen er fullstendig innholdsløs. 
Forslaget har pinlige mangler, man 
har for eksempel ikke vurdert  hvem 
som skal ha rett eller plikt til å ta 
denne grunnmodulen. 

Direktoratets forslag er nok bra 
for direktoratet og løser direktoratets 
egne problemer. Men det er strengt 
tatt ikke poenget med forvaltnings-
virksomhet. Dessverre løser forslaget 
ingen  problemer for turnuslegene, 
pasientene, helsevesenet eller sam-
funnet for øvrig. Sentrale spørsmål 
er ikke drøftet eller tatt opp på en 
undulerende og overfladisk måte. 
Forhåpentligvis vil forslaget ikke stå i 
veien for seriøst og målrettet arbeide 
med forbedring av turnustjenesten.

«Med lov i hånd tar direktoratet kontroll 
over hele tre år av legenes yrkesliv, og 
styrer disse årene, ut fra distrikts- og 
rekrutteringshensyn»
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Ylf er først og fremst en fagforening, selv om vi skal være bev-
isst på at gode forhandlingsresultater først og fremst oppnås 
dersom de har en helsepolitisk appell. Som eksempel på dette 
er lønnsforhandlingene i 2002, der man gikk bort fra ansi-
ennitet som prinsipp for lønnsberegning og solgte inn at det 
var kompetanse alene som skulle gi lønnsstigning.

Turnustjenesten har eksistert i 54 år og har stort sett hatt 
bred oppslutning. Det kan nok blant annet forklares ut 
fra en kollegial dugnadsfølelse ved at alle må igjennom.  
Det har også vært et rettferdig system for fordeling av 
plasser.

Turnustjenesten er truet
Turnustjenesten er under press. Det er flere søkere enn 
det er stillinger. Dette betyr at endel må vente for å starte 
i turnus og får et tvunget avbrekk i utdanningen sin.  De 
har ingen garanti for jobb eller inntekt. Et annet aspekt 

er at Norge er med i EØS, og vi kan ikke hindre unge 
leger i å oppnå autorisasjon i et annet EU land for siden 
å få konvertert dette til norsk autorisasjon. Juridisk sett 
kan norske myndigheter sannsynligvis kreve at man i 
tillegg til autorisasjon har noe praksis tilsvarende norsk 
autorisasjon, men man kan ikke kreve at dette er norsk 
autorisasjon med myndighetsfordelte stillinger og bestemt 
innhold. Man kan  ta praksis ved norsk eller utenlandsk 
spesialavdeling og få dette godkjent av myndigheter i et 
EU land.  Deretter får man det godkjent i Norge og «slip-
per unna» turnus. Dette gjør at oppslutning om obligator-
isk turnustjeneste svekkes. Som et tredje problem er det 
stilt spørsmålstegn ved om kvaliteten på turnustjenesten 
er god nok alle steder. Det er sykehus som har måttet 
ta imot flere turnusleger enn de selv mener de har plass 
til, og det er steder der turnuslegene ikke får gå vakt om 
natten.

Turnustjenesten bør avvikles
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Turnustjenesten er faktisk under så sterkt press at 
myndighetene foreslår å gå bort fra dagens ordning. 
Sosial og helsedirektoratet har kommet med en rapport 
om turnustjenesten. Der foreslår de å innføre tvungen 
praksis 3 år etter studiet før man skal få autorisasjon. 
Denne praksisen skal delvis gå inn i spesialistutdanningen 
og skal som i dag fordeles etter loddtrekning. Imidlertid 
skal det ikke være mulig å søke særplass eller barneplass. 
Direktoratet legger ikke skjul på at dette er et forsøk på å 
øke legedekning i distriktene samt få flere leger inn i psy-
kiatri og rusmedisin. Psykiatri og rus skal bli obligatorisk 
i denne tjenesten.

Faglig begrunnelse
Det er etter min mening én begrunnelse for obligatorisk 
turnustjeneste som er viktig nok til at vi som fagforen-
ing kan gå med på det. Det handler om faglig behov, 
for eksempel at alle leger har en felles faglig plattform. 
Turnustjeneste har vært «minste felles multiplum» for 
leger som jobber i Norge og har vært en garanti for at 
alle leger har erfaring innen, og forståelse for, de tre store 
fagene medisin, kirurgi og allmennmedisin. Men slik er 
det ikke i alle land. I USA er det 4 år fellesutdanning før 
spesialiseringen starter, turnustjenesten gjøres i det faget 
man skal spesialisere seg i. Tyskland har sagt at 6 år felles 
plattform er akseptabelt.  

I Norge har vi i dag 7,5 år for de som har studert i Norge, 
mens noen som har studert i utlandet har startet spe-
sialisering rett etter embetseksamen. Etter min mening 
er 6 år studium med innlagt praksis en god basis for å 
starte spesialisering. Dersom turnustjenesten fjernes vil 
det bli klart for avdelingsledelsen at leger som starter 
spesialisering kommer rett fra studiet, og at de trenger 
særskilt veiledning og supervisjon, slik tilfelle i dag er 
for turnusleger. Dersom turnustjenesten avskaffes vil 
«turnuslegeoppgaver» frigjøres og assistentleger tidlig i 
spesialisering vil overta disse. Det vil si at ikke bare leger 
som har studert i Norge får begynne med basisoppgaver, 
men også de som har studert i enkelte andre land, og som 
i dag ikke tar turnus. I enkelte spesialiteter vil man se 
at samhandlingskompetanse mellom leger i ulike spesi-
aliteter er vanskelig å oppnå uten sideutdanning.  Det 
gjelder for eksempel allmennmedisin der man i dag har et 
obligatorisk år på sykehus.  Dersom turnus blir borte vil 
endel spesialiteter måtte ha et obligatorisk halvt eller helt 
år i allmennpraksis, indremedisin, kirurgi eller eventuelt 
psykiatri.

Faglig utvikling
Legeforeningens turnusråd har gjort en evaluering av tur-
nustjenesten i sykehus som viser at turnuslegene kan mer 
etter turnus enn før. Men det er aldri gjort en evaluering 
av turnustjenesten med en kontrollgruppe som har hatt et 
1 års vikariat. Det bør ikke overraske noen at turnusleger 
etter 1 år på sykehus svarer at de er blitt mer selvstendige 
og tryggere i sin utførelse av legegjerningen. Det er derfor 

meningsløst å sammenligne studenter som nettopp har 
avlagt eksamen med leger som har jobbet et år. Hvis man 
skal se hvorvidt turnus er nyttig må man sammenligne 
turnusleger ferdig med ett år, med leger som har jobbet 
ett år etter studiet.  

Som fagforening er hovedoppgaven å sikre medlemmenes 
arbeidstakerrettigheter. Det er ikke fagforeningens 
oppgave å svekke medlemmenes sosiale rettigheter og 
arbeidstakerrettigheter for å sikre legeforedeling til dis-
triktet og leger til psykiatri og rusmedisin. All plikttjeneste 
må være faglig godt begrunnet og slik turnustjenesten 
fungerer i dag, for ikke å snakke om direktoratets for-
slag, oppfyller den ikke dette målet. Turnustjenesten bør 
avskaffes. Veiledning i spesialistutdanningen må styrkes, 
spesielt i startfasen. Obligatorisk sideutdanning kan vur-
deres gjenninført dersom turnustjenesten avvikles, og i 
obligatorisk sideutdanning kan det ligge krav til praksis 
i allmennmedisin, kirurgi og medisin tilpasset faget man 
spesialiserer seg i.

Ragnhild Øydna Støen
Lege i spesialisering, Ahus

«Hvis man skal se hvorvidt turnus 
er nyttig må man sammenligne 
turnusleger ferdig med ett år, 
med leger som har jobbet ett år 
etter studiet»
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Dagens turnustjeneste er god! Økt fokus på kvalitet og hen-
siktsmessig innhold i tjenesten vil være den beste garantist 
for breddekompetanse og overblikk blant norske leger også i 
fremtiden. 

I 2004 feiret turnustjenesten 50 år. I Tidsskriftet nr 22 det 
året kunne vi lese professor Torstein Hovigs beskrivelser 
som turnuslege i Norges første turnuskull… «Jeg kan 
ikke huske at vi på forhånd ble informert om hva tur-
nustjenesten innebar – vi ble regelrett kastet ut i det, men 
jeg har likevel inntrykk av at de fleste var fornøyd med 
ordningen… Turnuskandidatene spiste lunsj sammen 
med overlegene og ble servert praktfulle smørbrød på 
pent dekket bord med hvit duk. Vi lyttet med interesse til 
overlegenes samtale og lærte mye av det… Distriktslegene 
var ofte overarbeidet og slitne. Det hendte nok at turnu-
sleger ble overlatt til seg selv, mens distriktslegen drog på 
en etterlengtet ferie. Jeg var heldig, for Gulsett var både 
hyggelig og flink til å lære bort.»   

I alle de endringer norsk helsevesen har gjennomgått de 
siste 50 årene, har turnustjenesten holdt stand, og vært 
vår første felles arbeidserfaring. Helsedirektoratet har 
nylig offentliggjort en rapport der de tar til orde for å 
avskaffe turnustjenesten, og heller innføre en såkalt treårig 
veiledet tjeneste før autorisasjon med 1 år på akuttsyke-
hus, 1 år allmennpraksis, ½ år psykiatri og ½ år valgfritt. 
Dette løser prinsipielt verken kapasitetsutfordringen eller 
kvalitetsutfordringen i dagens tjeneste. Hvorfor bevare 
dagens turnustjeneste? 

Faglighet
Selvstendig legevirksomhet er krevende. De fleste leger 
har kjent følelsen av utilstrekkelighet i yrkesrollen både 
faglig og medmenneskelig. Arbeidspresset er stort, og 
vi rives mellom kravene til effektivitet og produksjon 
på den ene siden, og god og omsorgsfull hjelp på den 
andre siden. Skoleringen frem mot en god lege starter 
første dag i studiet, og kanskje også før det. Faget er i 
kontinuerlig utvikling, og læringen er en livslang pros-
ess. Turnustjenesten blir bindeleddet og overgangsfasen 
mellom grunnutdanningen og selvstendig arbeid som 
lege. I løpet av turnustjenesten skal turnuslegen konsoli-
dere og videreutvikle de kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger vedkommende har fått gjennom medisinstudiet, 

slik at han eller hun blir en god lege. Et felles tjenesteg-
runnlag fra medisin, kirurgi og allmennmedisin med vekt 
på akutt diagnostikk og behandling sikrer et minimum 
av basiskunnskap i våre grunnleggende fag, og stimulerer 
samhandling og overblikk før videre spesialisering. 

Legestudiet ble i 1954 redusert fra 7,5 år til 6 år under 
forutsetning om innføring av 1,5 års praktisk tjeneste 
i arbeid som lege. De medisinske fakultetene mente at 
tjenesten skulle være en del av studiet, men dette ble 
ikke akseptert av Kirke- og undervisningsdepartementet. 
Sosialdepartementet fremmet derfor en kongelig resolus-
jon om innføring turnustjeneste for leger, som deretter ble 
innført som en obligatorisk tjeneste i overgangen mellom 
studium og selvstendig legearbeid (1). Medisinstudiet og 
turnustjenesten må derfor ses i sammenheng med hveran-
dre – de er begge nødvendige elementer i legers grun-
nutdanning. Til tross for gjentatte endringer av univer-
sitetenes studieplaner, vil det aldri bli mulig å legge opp 
et medisinstudium slik at alle studentene får tilstrekkelig 
klinisk erfaring og praktiske ferdigheter innenfor seks års 
studium… Derfor må turnustjenesten beholdes, videre-
utvikles og kvalitetssikres, skriver Petter Gjersvik i en 
lederartikkel i Tidsskriftet i 2004 (2).

I 2003 publiserte Falck G et al en artikkel som viste 
hvordan turnuslegenes egenrapporterte ferdighetsnivå 
i 88 praktiske kliniske prosedyrer økte signifikant etter 
utført turnustjeneste(3). Forfatterne konkluderte med at 
ulikheter i det selvrapporterte ferdighetsnivået før tur-
nustjenesten jevnes ut og blir mer eller mindre borte etter 
avsluttet tjeneste, og at turnustjenesten derfor dels bidrar 
til en utjevning av forskjeller etter grunnutdanningen og 
dels bidrar til en høyning av det praktiske ferdighetsnivået 
hos legene.  

Trygghet 
I tillegg til det rent faglige utbyttet, har tjenesten også 
andre funksjoner. Dagens turnustjeneste sikrer at legene 
får et minimum av breddekompetanse, og er samfunnets 
kontroll av leger i Norge før de får sin endelige autorisasjon 
til selvstendig legevirksomhet. Turnuslegene jobber under 
supervisjon og veiledning, og de som har særskilte behov 
for oppfølging, har både rett til og plikt til å motta denne 
(4). Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Safh) 

Turnustjenesten lenge leve!
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har fra 2008 innført krav om korrekt attestert kopi av 
diplom fra utdanningsstedet, korrekt attestert identitets-
bevis og bekreftelse på tilfredsstillende norskkunnskaper 
etter nærmere regler for ikke-nordiske medisinske kan-
didater, senest 2 måneder før oppstart i turnus (5). For 
mange er det godt å vite at man er sikret jobb etter endt 
studium. Gode referanser fra turnustida er viktige for kom-
mende jobbsøknader, og gir alle rimelig like muligheter 
for videre jobb. Uten felles turnustjeneste og med jobb-
søknad rett fra studiet ville kanskje etternavnet eventuelt 
vært eneste, og høyst urettferdige konkurransefortrinn. I 
turnustida er man dessuten sikret bolig, og flytteutgiftene 
fra studiestedet kompenseres delvis. Legestudentene har 
fra starten forutsatt at turnustjenesten skal komme, og 
mitt hovedinntrykk som tillitsvalgt og studentforeleser er 
at studentene tidlig ser frem til den praktiske tjenesten, 
og aksepterer 18 måneders plikttjeneste før man tar fatt 
på spesialiseringen.  

Ressurs
Turnuslegene har siden turnustjenestens oppstart fylt en 
viktig rolle i vårt helsevesen, og da kanskje særlig hatt en 
avgjørende rolle i sykehuset. I tillegg har de har bidratt 
med viktig arbeidskraft til distriktskommunene over det 
ganske land. Rutinemessige innkomstjournaler og fore-
fallende postarbeid gjøres hver dag av hundrevis av turnu-
sleger, og de er på mange måter avgjørende arbeidshester 
i våre sykehus. Gode innkomstjournaler og poengterte 
epikriser er i sannhet legekunst. Turnuslegene jobber alltid 
i fremskutte vaktposisjoner, og drifter på mange måter 
både små og store sykehus – døgnet rundt. På denne 
måten gjør de grunnleggende sykehusarbeid som avlaster 
det øvrige vaktsjiktet, slik at disse ressursene kan nyttes 
mer effektivt på dagtid. Turnuslegene er generelt sterkt 
motivert, samvittighetsfulle og tåler stort arbeidspress. 
Kort fortalt ville nok ingen sykehus klart seg uten turnus-
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leger. Hvert halvår har nye turnusleger vært et friskt pust 
på alle våre største avdelinger og i alle landets kommuner. 
En konsentrert tjeneste med seks eller fire måneder på 
hver avdeling har presset oss til å etablere veiledning og 
oppfølging som ikke bare turnuslegene har fått glede av, 
men som er med på å heve den faglige fanen over hele 
helsetjenesten. Turnuslegene er en åpenbar ressurs – ikke 
et problem!  

Utfordringer
Turnustjenestens kvalitet og innhold har fra først 
stund vært gjenstand for vurdering og evaluering (1). 
Gjennomgangstonen har vært tilfeldig pedagogisk opplegg, 
manglende og svak veiledning, og at de rådgivende fer-
dighetslistene som er etablert, ikke lar seg gjennomføre. 
Det er særlig tjenesten i sykehus som får gjennomgå. 
Etter den markerte økningen av antall turnusplasser er 
situasjonen forverret, og uttalelser av typen «turnuslegene 
blir satt til å gjøre drittjobber» og «20 % av tjenesten var 
god erfaring, mens resten var bortkastet tid» forekom-
mer dessverre (6). Derfor gir det håp at Turnusrådets 
nasjonale evalueringen av alle turnussykehus i 2007, ga 
et såpass positivt inntrykk. På en skala fra 1 til 10 der 1 
er dårligst og 10 er best skåres det for alle parametere ved 
alle turnussykehus i snitt 7,27. Veiledningen på kirurgisk 
avdeling kommer dårligst ut, og skårer i snitt 4,72 (august 
2007) (7). Å kunne tilby meningsfylt og relevant tjeneste 
under tilstrekkelig veiledning er fortsatt en stor utfordring 
mange steder. Man kan jo spørre seg om manglende opp-
følging og utdanning av turnuslegene er et tegn på mer 
underliggende nedprioritering av fagutvikling og kvalitet 
i vår hastige hverdag? En svak turnustjeneste gir et dårlig 
inntrykk av det enkelte sykehus, er negativt med tanke 
på å rekruttere gode fagfolk og gir turnuslegene et dårlig 
utgangspunkt for sitt videre yrkesliv. 
 
Tiltak
Etter at Legeforeningens turnusevaluering ble publisert 
har flere sykehus tatt tak i kritikken, og arbeid pågår for 
å bedre situasjonen. Ved vårt eget sykehus har direktøren 
engasjert seg i «jumboplasseringen» og et nytt turnus-
utvalg er nedsatt for å bedre innholdet i tjenesten. Likevel 
må først og fremst turnuslegene selv ta tak i egen situas-
jon; delta og melde seg på der læringsutbyttet er størst. 
Avdelingsoverlegen har et ansvar for å legge til rette for at 
turnuslegene får et variert og godt utbytte av tjenesten. Det 
må finnes plass til veiledning, undervisning og opplæring, 
og driften må planlegges deretter. Journalarbeidet er viktig 

1. Brinchmann-Hansen Å. Tidsskr Nor Lægeforening nr 16, 2004; 
124:2110-2

2. Gjersvik P. Tidsskr Nor Lægeforening nr 16, 2004; 124
3. Falck G, Brattebø G, Brinchmann-Hansen Å, Ebbing M: Tidsskr 

Nor Lægeforening nr 16, 2003; 123: 2265-7.
4. FOR 2001-12-20 nr 1549: Forskrift om praktisk tjeneste 

(turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.
5. Brev til påmeldte til turnustjenesten. Statens autorisasjonskontor 

for helsepersonell. 15.02.2008. 
6. Studentavisa «Under dusken» nr 5, 29.01.2007 
7. Turnusrådet, Den norske legeforening. Nasjonal evaluering av 

turnustjenesten for leger i sykehus 2007. 
8. Turnusrådet, Den norske legeforening. Veileder for turnus i 

sykehus. 2005

– men skal ikke være eneste utbyttet etter seks måneders 
indremedisinsk tjeneste. Som en rettledning for turnus-
leger, avdelingsoverleger og veiledere lagde Turnusrådet 
i 2005 en turnusveileder som kan bestilles gratis fra 
Legeforeningen, eller lastes ned fra legeforeningen.no. 
Her finnes blant annet en veiledende ferdighetsliste, samt 
råd for veiledningssamtalene (8). Nye krav og prioriter-
inger utfordrer innholdet i turnustjenesten. Rammene for 
dagens tjeneste er et godt utgangspunkt for å jobbe videre 
med dette. Alle kollegaer må ta et helhetlig ansvar for å 
skape et godt læringsmiljø i det daglige arbeidet, være 
gode rollemodeller og fremvise en positiv holdning for 
faget og de nye kollegaene. Mitt utgangspunkt er at det 
finnes læringsarenaer og muligheter i overflod innenfor 
dagens 18 måneders tjeneste, bare dette blir verdsatt og 
prioritert. 

Selv om smørbrød på hvit duk nok er for mye å vente, 
er det ikke tvil om at legestanden nå må ta seg i akt og 
beskytte en fortsatt god turnustjeneste – ellers går den 
tapt!  

Turnusleger kommer, 
turnusleger går,
men turnustjenesten – den består! 

Jo-Endre D. Midtbu
Foretakstillitsvalgt Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Det er få ting som engasjerer unge medisinere i Norge mer 
enn turnustjenesten. I løpet av det siste tiåret har temaet blitt 
diskutert kontinuerlig, både blant studenter, turnusleger og 
det medisinske miljø for øvrig. Mer enn noen annen sak har 
dette satt engasjement og følelser i sving blant unge medisi-
nere både i Norge og i utlandet. Hvor langt har vi kommet? 
Hva har skjedd med turnustjenesten det siste tiåret? Har 
diskusjonene vært fruktbare? Har turnusen blitt bedre? 

I mer enn  femti år har turnustjenesten bestått. De fer-
dige studentenes læretid. Tiden hvor teorien skal brukes 
praktisk. Hvor studenter skal bli til leger. Gradvis økning 
av studiemuligheter hjemme og et stadig økende antall 
utenlandsstudenter har ført til at en var nødt til å innføre 
venting på turnusplasser på begynnelsen av dette tiåret, 
på tross av SAFH sitt iherdige arbeid med å bedre kapa-
siteten. Når krybben er tom bites hestene og en del av 
debatten har dreid seg om hvem som har rett på hva, med 
både gode og dårlige argumenter. 

Legeforeningen har forsøkt å fokusere på kvaliteten på 
tjenesten, vel vitende om at foreningen organiserer både 
tidligere norsk- og utenlandskutdannede leger. Felles for 
alle er minnene og erfaringene som ny lege, på vei ut i den 
norske geografien. Spør hvem du vil av dine kolleger, og 
de vil fortelle de mest utrolige anekdoter om mye ansvar 
og ekstreme værforhold. 

Turnustjeneste til Dovre faller?
Hva gjør turnustjenesten så spesiell? Er det skiltet på døra 
og på brystet, eller er det det faktum at dette er den første 
tiden etter studiet som gjør erfaringene så viktige? Trenger 
vi overskriften for å ha innholdet? Jeg tror tiden er inne 
for å ta et oppgjør med myten om turnustjenesten som 
eneste mulighet for å kunne overleve som lege i Norge. 

Den nylig offentliggjorte rapporten fra vår arbeidsgiver 
tydeliggjør hvilke mål staten har med turnustjenesten. Det 
dreier seg om å sikre medisinsk kompetanse i hele Norge 
og på kjøpet får en erfaring innen forskjellige fagområder. 
Det skal nok mer til enn en gruppe på Facebook til for å si 
ifra hva en treårig turnustjeneste har å si for nyutdannede 
leger. Dette er et vitnesbyrd om at turnustjenesten ikke 
bare har som mål å forene teori og praksis, men av størst 
betydning for staten er det å ha et oppegående helsevesen 
også for dem som bor i tynnere befolkede områder. Vil vi 
la oss bruke til det? 

Siden  turnustjenesten  ble innført har medisinstudiet 
endret karakter. Tidlig fokus på praksis og kommunikas-
jon skulle bedre forutsetningene for å kunne gjøre en god 
jobb fra dag en. Dagens ferdigutdannede har både sett 
hjerteinfarkt og blindtarmsbetennelser før de kommer ut 
i turnus. Likevel har en beholdt turnusen. Det har passet 
bra for alle parter. Universitetene behøver ikke ha hele 
ansvaret for å sikre kvaliteten i utdanningen. Studentene 
er sikret jobb og inntjening i halvannet år og får tid til å 
gjøre seg lekre for fremtidige arbeidsgivere. Arbeidsgivere 
behøver ikke bekymre seg for bemanningen. Den kommer 
levert på døra to ganger i året, så kan man velge seg det 
man vil til senere. På kjøpet får staten også for en halv 
milliard i året sørget for mer stabil legedekning også uten-
for kaffelatte-områdene. 

Argumenter  om  at  man  opparbeider seg et felles 
kunnskapsnivå stemmer kun i begrenset grad. Det kan 
ikke omtales som nivåutjevning. Vi er de menneskene vi 
er også etter halvannet år. Vi har alle forskjellige inter-
esser og forskjellige mestringstrategier. Forskjellen på oss 
som nyutdannede leger er større enn det turnustjenesten 
klarer å utjevne. Høyt antall turnusleger og liten tid til 
tilbakemelding, sammen med de store strukturforskjel-
lene fra sykehus til sykehus mener jeg diskvalifiserer 

«Hva gjør turnustjenesten 
så spesiell? Er det skiltet på 
døra og på brystet, eller er 
det det faktum at dette er 
den første tiden etter studiet 
som gjør erfaringene så 
viktige?»
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turnustjenesten som likeretter. Forskjellige mennesker 
kommer inn og forskjellige mennesker kommer ut.

Studenter fra utlandet har forskjellige erfaringer med seg 
hjem. Studiemodeller og faglige tyngdepunkt varierer. 
Betyr det noe for hverdagen? I rutinearbeidet på syke-
husene vil en alltid ha flere erfaringsnivåer og avgjørelser 
tas i fellesskap. Ingen kan betvile legens evne til å oppfatte 
pasientens tilstand ut fra legens studiested. Viktig er at 
en kan samarbeide og være klar over egne begrensninger. 
Spesialistutdanningen er til for å gi legen de nødvendige 
kunnskaper til å ta selvstendige avgjørelser innen hele 
fagfeltet. 

I allmennpraksis er en mer sårbar, men er en ikke like 
sårbar når man er ferdig med turnustjenesten? Også her er 
en avhengig av kollegialt samarbeid for å oppnå erfaringer. 
Norge skiller seg ut fra en rekke andre land i organiser-
ingen av utdanning i primærhelsetjenesten. Burde man 
ikke også her ha en «assistentlegetid»? EU-kravet om å ha 
veiledet tjeneste i tre år før man kan arbeide selvstendig er 
i praksis ikke ivaretatt i Norge.      

Turnusen skaper samhold, man har et felles utgangspunkt, 
felles skjebne og felles trøst. Varige vennskap og nye par 
blir til i turnustiden. Gode verdier som er verdt å ta vare 
på, men må det hete turnus. Den første tiden i legearbei-
det er utfordrende, læringskurvene bratte, men jeg mener 
det ikke skyldes at det er i turnus, men rett og slett at det 
er den første perioden i arbeidslivet. Argumentet om at en 
ikke kan lykkes som lege i Norge uten turnus begrunnes 
med emosjoner og ikke med faglige fakta. 

Jeg mener det er på tide å tenke nytt, og å tenke ut over 
grensene. Diskusjonene har gått på antall deler, lengde og 
prioriteringer, men få har turt å utfordre helheten. Det 
bekrefter også direktoratets rapport som heller velger å 
utvide et allerede skakk-kjørt system. Vi må være ærlige 
nok til å lese mellom linjene, turnusen er i dag først og 
fremst et distriktspolitisk virkemiddel. Det kan i det store 
og det hele være riktig, men vi må være oss det bevisst.

Lars Kåre Kleppe 
Lege i spesialisering, Stavanger
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I de siste to numrene av Ylf-forum har styremedlem Kjetil 
A. H. Karlsen hatt artikler om legenes lønn. Vi blir fortalt 
at vi tjener alt for lite, mye mindre enn vi fortjener. Det 
mangler ikke på kraftsalver. Jeg føler meg nesten nødt til 
å skrive at ingenting i artiklene tyder på at følgende sitater 
er ment ironisk: «Norske leger har ikke fått ta del i den vel-
standsutvikling store deler av det norske samfunn ellers har 
hatt», «Sykehuslegene er det nye proletariatet i helse-Norge». 
Hvis vi er det nye proletariatet, så burde vi kanskje satse 
litt mer på de undertryktes solidaritet i kampen mot 
overklassen? Eller har «unnasluntrerne» nå blitt en del av 
overklassen som undertrykker oss? Kanskje på tide med 
en realitetssjekk, ved å f.eks. sammenlikne lønnsslipper?

Vi kan også lese hvor lønnsnivået vårt bør ligge: «Det er 
ikke på medianen, ei heller på femtiprosenten. Ikke en gang 
på topp 10 % er hva vi fortjener. Legenes lønn bør ligge 
i andre standardavvik, altså blant de 2,5 % best betalte.» 
Men hva er begrunnelsen, lurer vi uinnvidde lavtlønnede 
leger i noen få sekunder mens vi står på et gatehjørne og 
tigger om penger. Vel, den får vi i mellomoverskriften: 
«Because I am worth it». Soleklart. Guder i hvitt tenker jeg 
da, mens jeg titter på min samboer som er professor med 
spisskompetanse i sitt fag, men som får flere tusen mindre 
enn meg i måneden (forresten, det som heter UTA hos oss, 
heter hos henne bare ubetalt overtid). Jeg er litt usikker på 
om «fordi jeg fortjener det» er en god begrunnelse, men 
når dette kommer fra vårt styre må man vel bare stole på 
at denne argumentasjonen vil ha stor gjennomslagskraft 
i årets tarifforhandlinger med Spekter. Og den vil sikkert 
også få mye applaus hos våre stridsvenner mot øvrigheten, 
unnasluntrerne i sykepleieforbundet, fagforbundet mm.

For  å  overbevise  oss  hvor  ille  vi egentlig har det, blir 
det også litt triksing med tall: I 1–2008-artikkelen 
fokuseres det på kjøpekraft, og Karlsen kommer fram til 
at kjøpekraften vår er omtrent lik den amerikanske leger 
i spesialisering har. Men siden vi i Norge da nok kommer 
litt for godt ut av det i forhold til den ønskede argumen-
tasjonen ellers, blir kjøpekraften like godt lagt inn to 
ganger: den (ifølge artikkelen allerede kjøpekraftsjusterte) 
lønnen i USA «rekker lenger: En ny Audi A4 koster 168 000 
der mot 416 000 kroner her, og boligprisene i amerikanske 
storbyer er i snitt halvparten av i Oslo. Man må bare holde 
seg unna New York, San Francisco og noen andre steder.» 

Hvis Karlsen justerer for kjøpekraften 3 eller 4 ganger til, 
kanskje havner lønnen vår da under fattigdomsgrensen? 
Og hvor er logikken med å sammenligne boligpriser i den 
dyreste byen i et land med mindre dyre byer i et annet?

«Men vi fortjener mer enn vi får i dag. Mye mer.» fortel-
ler Karlsen oss. Likevel er vi selvfølgelig ikke grådige eller 
hensynsløse: «Vi bor på en klode som blir stadig varmere og 
vi kan ikke kreve en lønn som vil friste oss til et miljøskadelig 
og hemningsløst luksusforbruk.» Å, neida. Det vi tjener for 
lite nå vil selvfølgelig bare gå til det aller nødvendigste 
som vi per i dag ikke har råd til: Kjøttpålegg og varm 
dusj én gang i uken må det jo være lov å unne seg, og i 
det minste én julegave bør ungene kunne få i år. Det må 
da kloden tåle.

Karlsens  utgangspunkt  er at siden «vi lever i verdens 
rikeste land, og nyter godt av den høyeste velferd og den frem-
ste materielle velstand», så må det «å være lege i et slikt land 
[…] vel være den sikreste veien til den globale overklassen.» 
Her ligger den grunnleggende feilen. Grunnen til det høye 
velferdsnivået vi har i Norge, er de lave lønnsforskjellene. 
Denne samfunnsstrukturen ser jeg som en stor fordel med 
dette landet, den er faktisk én av grunnene til at jeg flyttet 
hit. Jeg ønsker ikke at min fagforening bryter med denne 
tradisjonen. Den store samfunnskonsensus vi har (hatt) 
i Norge er i ferd med å brytes opp. De siste årene har 
forskjellene mellom lav- og høyinntektsgruppene økt, og 
den private rikdommen øker hvert år betydelig mer enn 
den offentlige. Det er helt riktig som Karlsen skriver at de 
som lever av kapitalinntekter har hatt store økninger av 
sin velstand de siste årene, betydelig større enn lønnsmot-
takerne. Dette ødelegger den nordiske modellen. Men 
den riktige løsningen blir da ikke å rope etter like høy 
inntekt for legene, men å kjempe mot at forskjellene øker 
i dette landet.

PS: Jeg er heller ikke fornøyd med et nulloppgjør slik det 
ble i 2007. Men å argumentere med at vi er en lutfattig 
lavlønnsgruppe mangler så mye seriøsitet at det neppe vil 
skaffe oss gehør for våre krav i neste runde.

Frank Becker
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital

Om legelønn og hva man fortjener



Feilfritt

Feil – ikke bare et ord

Feil – grunn til bekymringer

Feil – ofte ikke så alvorlig som man tror, men –

Feil – hvor tragedier defineres

Feil – hvor spøkelser blir født

Feil – hvis utfall aldri kan repareres

Feil kan unngås

Lettere enn man tror

Aldri behandle noen 

Aldri ta et standpunkt

Vis alle pasienter og problemstillinger vekk

Fei for egen dør

La det være en annen sitt bord

Feilfritt – det samme som perfekt?
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C Yasminelle Bayer Schering Pharma AG
Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A A12
TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Drospirenon 3 mg, etiny-
løstradiol (som betadexclathrat) 0,02 mg, laktose 46 mg, hjelpestoffer. 
Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). I pakningen med 
28 tabletter er de hvite tablettene placebotabletter. Indikasjoner: Antikon-
sepsjon. Dosering: 21 tabletter: Medikasjonen begynner på menstrua-
sjonsblødningens første dag. Det skal tas 1 tablett daglig i 21 etterføl-
gende dager. Etter 7 tablettfrie dager startes et nytt brett. I løpet av de 
tablettfrie dagene inntrer vanligvis en bortfallsblødning. Med dette dose-
ringsregime oppnås full beskyttelse fra første tablett. 28 tabletter: Medi-
kasjonen begynner på menstruasjonsblødningens første dag og fortset-
ter med 1 tablett hver dag i 28 dager. Den første tabletten tas fra feltet 
merket start på riktig ukedag. Etiketter med dagsmarkering ligger i pak-
ningen. Deretter tas 1 tablett daglig uten opphold. De hvite tablettene på 
slutten av brettet er placebo og mens pasienten tar disse, kommer en 
menstruasjonslignende blødning (bortfallsblødning). Yasminelle 28 ta-
bletter tas kontinuerlig. En går direkte over på neste brett uten opphold. 
Med dette doseringsregime oppnås full beskyttelse fra første tablett. 
Kontraindikasjoner: Graviditet. Venetrombose, nåværende eller tidligere 
(dyp venetrombose, lungeemboli). Arterietrombose, nåværende eller tid-
ligere (f.eks. myokardinfarkt) eller prodromal-tilstander (f.eks. angina pec-
toris og forbigående ischemisk hjertesykdom). Ved eksisterende cerebro-
vaskulær hendelse eller med en slik hendelse i sykehistorien. 
Tilstedeværelse av en alvorlig eller flere risikofaktorer for arterietrombose: 
Diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon, al-
vorlig dyslipoproteinemi. Arvelig eller ervervet predisposisjon for vene- el-
ler arterietrombose, f.eks. APC-resistens, antitrombin-III-mangel, protein 
C-mangel, protein S-mangel, hyperhomocysteinemi og antifosfolipidanti-
stoffer (antikardiolipinantistoffer, lupusantikoagulanter). Eksisterende 
pankreatitt eller pankreatitt i sykehistorien når det er forbundet med alvor-
lig hypertriglyseridemi. Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så 
lenge leverfunksjonsverdiene ikke er normale igjen. Alvorlig nyreinsuffisi-
ens eller akutt nyresvikt. Tidligere eller nåværende levertumorer (god- el-
ler ondartede). Kjente eller mistanke om maligne tilstander i genitale orga-
ner eller brystene, hvis disse er påvirkelige av seksualsteroider. 
Ikke-diagnostisert vaginal blødning. Tidligere migrene med fokale neuro-
logiske symptomer. Overfølsomhet overfor noen av virkestoffene eller 
hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Bruk av kombinasjons p-piller er as-
sosiert med økt risiko for venøs blodpropp (VTE). Tilleggsrisikoen for VTE 
er høyest det første året med bruk av kombinasjons p-pille. Risikoen er 
mindre enn risikoen for VTE i sammenheng med graviditet. VTE er fatalt i 
1-2% av tilfellene. Før behandling institueres, foretas en grundig medi-
sinsk undersøkelse, inkl. familieanamnese, blodtrykksmåling og en gyne-
kologisk undersøkelse der graviditet utelukkes. Senere kontroller avgjøres 
ut fra etablert praksis og tilpasses den enkelte kvinne. Risiko for venøse 
tromboembolier øker ved positiv familiehistorie (venøs tromboemboli hos 
søsken eller foreldre i relativt ung alder), økt alder, fedme, langvarig im-
mobilisering, store kirurgiske inngrep, kirurgiske inngrep i bena eller alvor-
lige skader. I disse tilfellene anbefales det at bruken av p-pillen avbrytes 
(ved elektiv kirurgi minst 4 uker før) og at den ikke gjenopptas før 2 uker 
etter fullstendig remobilisering. Risiko for arterielle tromboembolier øker 
ved økt alder, migrene, røyking, dyslipoproteinemi, hypertensjon, valvu-
lær hjertesykdom, atrieflimmer. Kvinner over 35 år rådes til ikke å røyke. 
Ved mistanke om eller bekreftet trombose må preparatet seponeres. An-
dre medisinske tilstander som har vært assosiert med karkomplikasjoner 
omfatter diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk 
uremisk syndrom og kronisk inflammatorisk tarmsykdom (Crohns syk-
dom eller ulcerøs kolitt) og sigdcelleanemi. Økning i hvor ofte migrenean-
fall inntreffer og hvor kraftige anfallene er (kan være prodromalstadiet for 
en cerebrovaskulær hendelse), kan være en grunn til å seponere prepara-
tet umiddelbart. Hos kvinner med arvelig angioødem kan eksogene øst-
rogener indusere eller forverre symptomene på angioødem. Tilfeller av 
levertumorer har forekommet. I isolerte tilfeller har disse tumorene ført til 
livstruende intraabdominale blødninger. Levertumor må vurderes i den 
differensielle diagnosen hvis alvorlig smerte i øvre abdomen, forstørrelse 
av leveren eller tegn på intraabdominal blødning forekommer. Preparatet 
seponeres ved unormale leverfunksjonsprøver. Noe økt risiko for bryst-
kreft. Den økte risikoen forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet 
bruk. Kvinner med hypertriglyseridemi eller med en familiær historie for 
dette, kan ha økt risiko for pankreatitt. Forverring av endogen depresjon, 
epilepsi, Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt har vært rapportert. Kvinner 
med chloasmatendens bør unngå eksponering for sollys og ultrafiolett 
stråling. Kan nedsette perifer insulinresistens og glukosetoleranse, og di-
abetikere må stå under streng legekontroll. Pasienter med sjeldne arvelige 
problemer med galaktoseintoleranse, Lapp-laktasemangel, eller glukose-
galaktosemalabsorpsjon, og som har et laktosefritt kosthold, bør ta hen-
syn til laktosemengden i tablettene. Oppkast eller diaré kan føre til ufull-
stendig absorpsjon. Hvis tablettene tas mer enn 12 timer for sent, kan 
dette redusere antikonsepsjonsbeskyttelsen. I slike tilfeller bør annen pre-
vensjon anvendes i tillegg i 7 dager. For mer informasjon om forholdsre-
gler ved glemt tablett, se pakningsvedlegg. Hvis kvinnen har glemt å ta 
tabletter og deretter ikke har noen bortfallsblødning i den første normale 
tablettfrie perioden, må muligheten for graviditet vurderes. Utsettelse av 
menstruasjonen: 21 tabletter: Nytt brett påbegynnes direkte uten opp-
hold. 28 tabletter: Menstruasjonen kan utsettes ved først å ta de lyserøde 
tablettene og så kaste brettet uten å ta de 7 hvite tablettene. Start deretter 
direkte på et nytt brett. Interaksjoner: Perorale kombinasjonspreparater 
kan påvirke metabolismen av bestemte andre virkestoffer. Dermed kan 
plasma- og vevskonsentrasjonen enten øke (f.eks. ciklosporin) eller gå 
ned (f.eks. lamotrigin). Hos pasienter uten nedsatt nyrefunksjon viste ikke 
samtidig bruk av drospirenon og ACE-hemmere eller NSAIDs noen signi-
fikant effekt på serumkalium. Men samtidig bruk av aldosteronantagonis-
ter eller kaliumsparende diuretika er ikke undersøkt. I slike tilfeller bør se-
rumkalium kontrolleres i den første behandlingssyklusen. (I: G03A A/AB 
p-piller) Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: 
Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Kan innvirke på 
mengden av og endre sammensetningen på morsmelken. Små mengder 
med antikonsepsjonssteroider og/eller metabolitter kan utskilles med 
melken. Disse mengdene kan påvirke barnet. Bør ikke anvendes under 
amming. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Endokrine: Brystsmerter, for-
størrede bryst. Gastrointestinale: Abdominal smerte. Hud: Akne. Neuro-
logiske: Hodepine. Psykiske: Emosjonell labilitet. Urogenitale: Dysme-
noré, metroragi. Øvrige: Vektøkning. Mindre hyppige: Endokrine: 
Brystneoplasi, fibrocystisk brystsykdom, galaktoré, hetetokter. Gastroin-
testinale: Kvalme, oppkast, gastroenteritt, diaré, konstipasjon, gastroin-
testinale lidelser. Hud: Angiødem, alopesi, pruritus, utslett, tørr hud, se-
boré, hudlidelser. Luftveier: Faryngitt. Neurologiske: Parestesi, vertigo. 
Psykiske: Depresjoner, nervøsitet, søvnproblemer, nedsatt libido. Sirkula-
toriske: Ekstrasystoler, takykardi, lungeemboli, hypertensjon, migrene, 
varikøse vener. Syn: Synsforstyrrelser. Urogenitale: Ovariecyster, men-
struasjonsforstyrrelser, amenoré, menoragi, vaginal candidiasis, vaginitt, 
utflod, vulvovaginal sykdom, vaginal tørrhet, bekkensmerter, mistenkelig 
Papanicolaou-utstryk, cystitt. Øvrige: Candidiasis, Herpes simplex, aller-
gisk reaksjon, økt appetitt, nakkesmerte, smerte i ekstremiteter, muskel-
kramper, ødem, asteni, smerter, ekstrem tørste, økt svetting, vekttap. 
Egenskaper: Klassifisering: Østrogen-gestagen monofasisk kombina-
sjonspille. Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjonen og for-
andringer i endometriet. Absorpsjon: Maks. serumkonsentrasjon etter 1-2 
timer. Absolutt biotilgjengelighet: Drospirenon: 76-85%. Etinyløstradiol: 
Ca. 60%. Proteinbinding: Drospirenon: 95-97%. Etinyløstradiol: Ca. 
98,5%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Drospirenon: Ca. 3,7 liter/kg. Eti-
nyløstradiol: 5 liter/kg. Halveringstid: Drospirenon: 31 timer. Plasmacle-
arance for drospirenon er 1,3-1,7 ml/minutt/kg. Halveringstiden for meta-
bolittutskillelsen via urin og fæces er på ca. 40 timer. Etinyløstradiol: 
Plasmaclearance for etinyløstradiol er 5 ml/minutt/kg. Halveringstiden for 
metabolittutskillelsen er på rundt 1 dag. Metabolisme: Mesteparten av 
drospirenon omdannes i lever. Etinyløstradiol omdannes fullstendig, mes-
teparten i tynntarmens mucosa og i leveren. Utskillelse: Drospirenon: Via 
urin og fæces. Etinyløstradiol: Via urin og galle. Pakninger og priser: 3 × 
21 stk. kr 237,80. 3 × 28 stk. kr 229,70. Sist endret: 05.11.2007 Referan-
ser: 1,2: SPC Yasmin og Yasminelle3: Gruber D M et al, Treat Endocrinol 
2006;5 (2) 
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Gardasil® «Sanofi Pasteur MSD»
Vaksine mot humant papillomavirus.                                                   ATC-nr.: J07B M01
INJEKSJONSVÆSKE, SuSPENSJON: Hver dose inneh.: Humant papillomavirus (HPV) 
type 6 L1-protein ca. 20 μg, type 11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 40 μg, type 
18 L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, aluminium 
(som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 225 μg, vann til injeksjonsvæsker.
INDIKaSJONEr: Vaksine som skal forhindre høygradig cervikal intraepitelial neoplasi, (CIN 
2/3), cervixcancer, høygradig vulvadysplastiske lesjoner (VIN 2/3) og kjønnsvorter (con-
dyloma acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av 
typene 6, 11, 16 og 18. Indikasjonen er basert på effekt hos voksne kvinner fra 16 til 26 år 
og påvist immunogenisitet hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom. Beskyttelseseffekt er ikke 
undersøkt hos menn. Bruken av Gardasil skal følge offentlige anbefalinger.
DOSErING: Primær vaksinasjon: 3 separate doser på 0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6. 
Ved en alternativ vaksinasjonsplan gis den 2. dosen minst 1 måned etter den 1. dosen, 
og 3. dose gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene må gis innenfor en periode 
på ett år. Behovet for boosterdose er ikke klarlagt. Barn: Ikke anbefalt hos barn <9 år pga. 
utilstrekkelige data vedrørende immunogenisitet, sikkerhet og effekt. Gis intramuskulært, 
fortrinnsvis i overarmens deltoidmuskel eller i det øvre anterolaterale området på låret. Må 
ikke injiseres intravaskulært. Subkutan og intradermal administrering er ikke undersøkt, og 
anbefales derfor ikke.
KONtraINDIKaSJONEr: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved symptomer som tyder på 
overfølsomhet, må det ikke gis flere doser. Vaksinering utsettes hos personer som lider av 
akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjon, som en lett øvre luftveisinfeksjon eller lett 
feber, er ikke kontraindikasjon for vaksinasjon.
FOrSIKtIGhEtSrEGlEr: Hensiktsmessig medisinsk behandling må alltid være tilgjen-
gelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner. Det er usikkert om alle som får vaksinen 
beskyttes. Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typer 6, 11, 16 
og 18. Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer 
må følges. Beskytter ikke mot eksisterende HPV-infeksjoner. Har ikke terapeutisk effekt og 
er derfor ikke indisert som behandling for cervixcancer, høygradige cervix-, vulva- og vagi-
naldysplasi eller kjønnsvorter, eller for å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte 
lesjoner. Vaksinasjon er ikke erstatning for regelmessig cervix-screeningundersøkelse, og 
regelmessig screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Det foreligger ikke data om 
bruk hos personer med svekket immunrespons. Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Må gis med forsiktighet ved 
trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, fordi det etter en i.m. injeksjon kan opp-
stå blødning. Varighet av beskyttelsen er ikke kjent. Vedvarende beskyttelseseffekt har vært 
påvist i 4-5 år etter fullført primærvaksinasjon på 3 doser.
INtEraKSJONEr: Kan gis sammen med hepatitt B-vaksine på et annet injeksjonssted, på 
samme tidspunkt. Andel personer som oppnådde et beskyttende nivå av anti-HB ≥10 mIE/
ml ble ikke påvirket, men anti-HBs geometrisk middelverdititer var lavere når vaksinene ble 
gitt samtidig. Den kliniske betydningen av dette er ukjent. Samtidig bruk med andre vaksiner 
har ikke vært undersøkt. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke im-
munresponsen på Gardasil.
GraVIDItEt/aMMING: Overgang i placenta: Begrensede data indikerer ingen sikkerhet-
srisiko, men bruk under graviditet anbefales ikke. 
Overgang i morsmelk: Kan gis til ammende.
BIVIrKNINGEr: Hyppige (>1/100): Feber. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Erytem, 
smerte, hevelse, hemoragi, pruritus. Sjeldne (<1/1000): Hud: Urticaria. Luftveier: Bronko-
spasme. Muskel-skjelettsystemet: Uspesifikk artritt.
OVErDOSErING/FOrGIFtNING: Symptomer: Ved for høy dosering synes bivirknings-
profilen å være sammenlignbar med det som er observert ved enkeltdoser.
EGENSKaPEr: Klassifisering: Rekombinant, adsorbert, ikke-infeksiøs vaksine laget av høy-
rensede viruslignende partikler (VLP) fra hoved L1-kapsidproteinet hos HVP-type 6, 11, 16 
og 18. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP inneholder ingen virus-
DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller forårsake sykdom. Virkningsmekanisme:
HPV infiserer bare mennesker, men forsøk på dyr med analoge papillomavirus antyder 
at L1 VLP-vaksiner beskytter ved utvikling av en humoral immunrespons. Terapeutisk se-
rumkonsentrasjon: Minimum beskyttende antistoffnivå er ikke identifisert. Innen 1 måned 
etter 3. dose hadde  99,9 % antistofftitre mot HPV 6, 99,8 % mot HPV 11 og HPV 16, og 
99,6 % mot HPV 18. Eksakt varighet av immunitet etter primærvaksinasjon med 3 doser 
er ikke fastslått. Bevis på immunologisk hukommelse ble sett hos vaksinerte personer som 
var antistoffpositive for relevant humant papillomavirustype(r), før vaksinasjonen. I tillegg 
viste en undergruppe av vaksinerte personer som fikk en tilleggsdose 5 år etter vaksinasjon, 
en hurtig og sterk antistoffrespons (tegn på immunologisk hukommelse) som var større 
enn anti-HPV geometrisk middelverdititer, 1 måned etter den 3. dosen i primærvaksinas-
jonen. Basert på klinisk immunogenisitetsammenligning kan en anta at vaksinen også har 
beskyttelseseffekt hos jenter fra 9-15 år. Immunogenisitet og sikkerhet er vist hos gutter 
9-15 år. Beskyttelseseffekt er ikke evaluert hos menn.
OPPBEVarING OG hOlDBarhEt: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses. 
Beskyttes mot lys.
aNDrE OPPlySNINGEr: Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet i sprøyten inspiseres 
visuelt for partikler og misfarging før injeksjon. Kast legemidlet dersom det inneholder par-
tikler eller er misfarget. Bruk én av de vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Sikkerhetsme-
kanismen vil ikke aktiveres med mindre hele dosen er gitt! Sikkerhetsmekanismen er ment 
å dekke kanylen etter at vaksinatør har injisert vaksinen og sluppet stempelet. Må ikke blan-
des med andre legemidler. Destruksjon: Ikke anvendt legemiddel eller avfall bør destrueres 
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.
PaKNINGEr OG PrISEr: Endosesprøyte med sikkerhetsmekanisme og to kanyler: 0,5 ml 
kr 1181,10   Sist endret: 16.08.2007

HPV 16 og 18 er ansvarlig for omtrent 70% av tilfellene av høygradig cervikal intraepitelial 
neoplasi (CIN 2/3) og adenocarcinoma in situ (AIS) av høygradig vulvadysplasi (VIN 2/3) 
hos unge kvinner før menopause.

Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21
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Vesicare «Astellas» Urologisk spasmolytikum. ATC-nr.: G04B D08

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Solifenacinsuk-

sinat 5 mg, resp. 10 mg tilsv. solifenacin 3,8 mg, resp. 7,5 mg, laktosemono-

hydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E

171). 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 

Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig

vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med

overaktiv blære. 

Dosering: Voksne inkl. eldre: 5 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg 1

gang daglig etter behov. Barn og unge: Sikkerhet og effekt er foreløpig ikke

tilstrekkelig dokumentert. Bør derfor ikke brukes til barn. Nedsatt nyrefunks-

jon: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance e30

ml/minutt) må behandles med forsiktighet, maks. 5 mg 1 gang daglig. Ned-

satt leverfunksjon: Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon («Child-

Pugh» grad 7-9) må behandles med forsiktighet, maks. 5 mg 1 gang daglig.

Tablettene kan tas uavhengig av mat og bør svelges hele med vann. 

Kontraindikasjoner: Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer

(inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og

hos pasienter som står i fare for å utvikle disse sykdommene. Overfølsomhet

for virkestoffet eller et eller flere av hjelpestoffene. Hemodialysebehandling.

Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat

nedsatt leverfunksjon som behandles med en potent CYP 3A4-hemmer, f.eks.

ketokonazol.

Forsiktighetsregler: Andre årsaker til hyppig vannlating (hjertesvikt eller ny-

resykdommer) bør vurderes før behandling med Vesicare innledes. Ved urin-

veisinfeksjon bør egnet antibakteriell behandling innledes. Brukes med

forsiktighet av pasienter med klinisk betydelig blæreobstruksjon med risiko

for urinretensjon, gastro-intestinale obstruktive sykdommer, risiko for nedsatt

gastrointes-tinal motilitet, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, moderat nedsatt le-

verfunksjon, hiatushernie/gastro-øsofageal refluks og/eller pasienter som be-

handles med legemidler (som f.eks. bisfosfonater) som kan forårsake eller

føre til en forverring av øsofagitt, autonom neuropati. Brukes med forsiktig-

het ved samtidig bruk av en potent CYP 3A4-hemmer. Sikkerhet og effekt er

ennå ikke undersøkt hos pasienter med en neurogen årsak til detrusor-over-

aktivitet. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintole-

ranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency)

eller glukose/galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Solifena-

cin kan forårsake tåkesyn, og mer sjeldent, somnolens og tretthet, og evnen

til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes negativt. 

Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antikoli-

nerge egenskaper, kan føre til mer uttalt terapeutisk effekt og flere bivirknin-

ger. Det bør gå ca. 1 uke mellom avsluttet behandling med solifenacin før en

annen antikolinerg behandling innledes. Solifenacins terapeutiske effekt kan

bli redusert ved samtidig administrering av kolinerge reseptoragonister. Soli-

fenacin kan redusere virkningen av midler som stimulerer den gastrointesti-

nale motiliteten, f.eks. metoklopramid og cisaprid. Solifenacin metaboliseres

av CYP 3A4. Derfor bør maks. solifenacindose begrenses til 5 mg ved samtidig

behandling med ketokonazol eller terapeutiske doser av andre potente CYP

3A4-hemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol). 

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Forsiktighet må utvises ved for-

skrivning til gravide. Overgang i morsmelk: Bruk under amming bør unngås. 

Bivirkninger: Klassespesifikke, antikolinerge bivirkninger av (vanligvis) mild

eller moderat grad. Hyppigheten er doserelatert. Munntørrhet er sett hos

11% behandlet med 5 mg 1 gang daglig og hos 22% behandlet med 10 mg 1

gang daglig. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, dys-

pepsi, abdominal-smerter. Syn: Tåkesyn. Mindre hyppige: Gastrointestinale:

Gastro-øsofageale reflukssykdommer, tørr hals. Hud: Tørr hud. Luftveier:

Nasal tørrhet. Neurologiske: Somnolens, dysgeusia. Syn: Tørre øyne. Urogeni-

tale: Urinveisinfeksjon, vannlatingsbesvær, urinretensjon, cystitt. Øvrige:

Tretthet, perifere ødemer. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Obstruksjon i

colon, fekal impaksjon. Det er ikke sett allergiske reaksjoner under den klini-

ske utviklingen, men at allergiske reaksjoner kan oppstå kan aldri utelukkes. 

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyeste solifenacinsuksinatdose ad-

ministrert er 100 mg som engangsdose. De mest vanlige bivirkningene ved

denne dosen er hodepine (mild), munntørrhet (moderat), svimmelhet (mode-

rat), døsighet (mild) og tåkesyn (moderat). Det er ikke rapportert tilfeller av

akutt overdosering. Behandling: Ved overdosering bør pasienten behandles

med aktivt kull. Ventrikkelskylling kan foretas, men det bør ikke fremkalles

brekninger. Symptomatisk behandling. En bør ved overdosering være spesielt

oppmerksom på pasienter med kjent risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypoka-

lemi, bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for å 

forlenge QT-intervall) og relevante eksisterende hjertesykdommer (f.eks.

myokardischemi, arytmi, kongestiv hjertesvikt). 

Pakninger og priser: 5 mg: 30 stk. kr. 427,60, 90 stk. kr. 1159,60. 10 mg: 30 stk

kr. 533,20, 90 stk. kr. 1448,90. 

T: 40a).

Refusjon: Refunderes kun for motorisk hyperaktiv blære med lekkasje. 

Basert på preparatomtale godkjent av Statens Legemiddelverk 05.01.2006.

Full preparatomtale kan rekvireres hos Astellas Pharma. 

Innehaver av markedsføringstillatelse (MT): Astellas Pharma a/s, Glostrup, Dan-

mark. Sist endret: 01.09.2007.

Abilify«Otsuka Pharmaceuticals»
Antipsykotikum.        ATC-nr.: N05A X12
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Aripiprazol. 7,5 mg (1,3 ml inneh. 9,75 mg), const. q.s. MIKSTUR,
oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Aripiprazol. 1 mg, methyl. et propyl. parahydroxybenz. (E 218 et E 216), const. q.s. Sukkerhol-
dig. Appelsinsmak.1 SMELTETABLETTER 10 mg og 15 mg: Hver smeltetablett inneh.: Aripiprazol. 10 mg, resp. 15 mg, aspar-
tam. 2 mg, resp. 3 mg, const. q.s. Fargestoff: 10 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172). TABLETTER 5 mg, 
10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.: Aripiprazol. 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg et 30 mg, lactos. 67 mg, resp. 62 mg, 57 mg et 
187 mg, const. q.s. Fargestoff: 5 mg: Indigotin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172). 
Indikasjoner: Behandling av schizofreni. Injeksjonsvæske: Hurtig kontroll av agitasjon og atferdsforstyrrelser hos pasienter med 
schizofreni, når oral behandling ikke er egnet. Dosering: Voksne: Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Anbefalt startdose er 10 mg 
eller 15 mg 1 gang daglig (dvs. 10 eller 15 ml mikstur), med en vedlikeholdsdose på 15 mg 1 gang daglig, uten hensyn til måltider. 
Aripiprazol er effektivt i doser fra 10-30 mg/dag (dvs. 10-30 ml mikstur/dag). Det er ikke påvist at høyere doser enn en døgndose 
på 15 mg kan gi bedre effekt, men enkelte pasienter kan ha nytte av høyere doser. Injeksjonsvæske: Settes i deltoid eller dypt i 
gluteus maximus-muskelen. Må ikke administreres i.v. eller s.c. Anbefalt startdose er 9,75 mg (1,33 ml) som 1 i.m. injeksjon. Ef-
fektivt doseringsområde er enkeltinjeksjon på 5,2515 mg. Lavere dose på 5,25 mg (0,7 ml) kan gis, basert på individuell klinisk 
status, noe som også bør medføre vurdering av legemidler som allerede administreres enten som vedlikeholds- eller akuttbehand-
ling. En ny injeksjon kan administreres etter 2 timer, basert på individuell klinisk status. Det bør ikke gis mer enn 3 injeksjoner i 
løpet av 24 timer. Hvis fortsatt behandling med oral aripiprazol er indisert, se tabletter, smeltetabletter eller mikstur. Maks. døgn-
dose bør ikke overskride 30 mg, dette gjelder alle formuleringer. Barn og ungdom <18 år: Ingen erfaring. Preparatet anbefales ikke 
til denne pasientgruppen. Eldre: Effekt hos pasienter >65 år er ikke fastsatt. Lavere startdose bør vurderes når kliniske faktorer 
tilsier dette, da denne pasientgruppen er mer sensibel. Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør aripiprazol 
administreres med varsomhet, og maks. døgndose på 30 mg brukes med forsiktighet. Ingen dosejustering er nødvendig ved mild 
til moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for aripiprazol eller noen av hjelpestoffene. Forsiktig-
hetsregler: Effekten av aripiprazol injeksjonsvæske hos pasienter med agitasjon og adferdsforstyrrelser ved andre tilstander enn 
schizofreni, er ikke fastslått. Samtidig administrering av antipsykotika i injeksjonsform og parenterale benzodiazepiner kan føre til 
eksessiv sedering og kardiorespiratorisk depresjon. Dersom parenteral benzodiazepinbehandling anses som nødvendig i tillegg til 
aripiprazol injeksjonsvæske, bør pasientene overvåkes mht. overdrevet sedasjon og ortostatisk hypotensjon. Pasienter som får ari-
piprazol injeksjonsvæske bør observeres mht. ortostatisk hypotensjon. Blodtrykk, puls, respirasjonsrate og bevissthetsnivå bør 
overvåkes regelmessig. Sikkerhet og effekt av aripiprazol injeksjonsvæske er ikke undersøkt hos pasienter med alkohol- eller lege-
middelintoksikasjon. Ved antipsykotisk behandling kan forbedring av pasientens kliniske tilstand ta fra flere dager til noen uker. 
Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Suicidal adferd er rapportert raskt etter oppstart eller endring av behandling. Nøye 
overvåking av høyrisikopasienter anbefales. Bør brukes med forsiktighet ved kjent hjerte-karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eller 
ischemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypo-
tensjon eller hypertensjon, inkl. malign hypertensjon, samt ved forekomst av forlenget QT-intervall i familien. Dosereduksjon 
eller seponering bør vurderes dersom tegn eller symptomer på tardive dyskinesier oppstår. Symptomene kan forbigående bli sva-
kere eller til og med inntre etter seponering. Ved utvikling av tegn og symptomer på Nevroleptisk malignt syndrom (NMS), f.eks. 
feber, muskelstivhet, endret mental status, autonom ustabilitet, økt kreatinfosfokinase, myoglobinuri, akutt nyresvikt, eller ved 
uforklarlig høy feber uten tillegg av andre kliniske manifestasjoner på NMS, skal alle antipsykotika, inkl. aripiprazol, seponeres. 
Bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller tilstander assosiert med kramper. Hos eldre 
pasienter med demens er det rapportert økt dødelighet ved bruk av aripiprazol. Cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. slag, TIA), 
inkl. dødsfall, har forekommet hos pasienter med psykose relatert til Alzheimers sykdom. Aripiprazol er ikke godkjent for behand-
ling av demensrelatert psykose. Hyperglykemi, i noen tilfeller meget uttalt og assosiert med ketoacidose eller hyperosmolært koma 
eller dødsfall, er rapportert ved behandling med atypiske antipsykotiske legemidler, inkl. aripiprazol. Forkomst av fedme og diabe-
tes i familien er risikofaktorer som kan predisponere for alvorlige komplikasjoner. Pasienten bør observeres for symptomer og tegn 
på hyperglykemi (f.eks. polydipsi, polyuri, polyfagi, svakhet), og pasienter med diabetes mellitus eller risiko for diabetes mellitus 
bør overvåkes regelmessig for forverret blodsukkerkontroll. Vektøkning er rapportert svært sjelden, og vanligvis hos pasienter med 
signifikante risikofaktorer, f.eks. diabetes, sykdommer i skjoldkjertelen eller hypofyseadenomer. Øsofagusdysmotilitet og -aspira-
sjon kan forekomme. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for aspirasjonspneumoni. Bør ikke tas ved sjelden arvelig galaktosein-
toleranse, Lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Pasienten bør advares mot å betjene farlige maskiner, inkl. 
motorkjøretøy, til reaksjonen på preparatet er kjent.  Interaksjoner: Aripiprazol kan potensielt øke effekten av visse antihyperten-
siva pga. α1-adrenerg reseptorantagonisme. Pga. preparatets primære CNS-effekter, bør forsiktighet utvises ved samtidig inntak av 
alkohol eller andre sentralvirkende legemidler med overlappende bivirkninger som sedasjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig 
administrering med legemidler som kan forårsake forlenget QT-intervall eller elektrolyttubalanse. Ved samtidig administrering av 
i.m. enkeltdose aripiprazol (15 mg dose) og i.m. lorazepam (2 mg dose) er det vist mer intens sedasjon enn når aripiprazol gis alene, 
og sett høyere ortostatisk hypotensjon enn når lorazepam gis alene. Famotidin reduserer absorpsjonsgraden til aripiprazol, men 
effekten anses ikke som klinisk relevant. Ved samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, 
paroxetin) eller CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, HIV-proteasehemmere), bør ordinert aripiprazoldose om-
trent halveres. Når CYP 2D6- eller CYP 3A4-hemmeren seponeres fra kombinasjonsbehandlingen, bør aripiprazoldosen økes 
igjen. Beskjeden økning i aripiprazolkonsentrasjonen kan forventes ved samtidig administrering med svake CYP 3A4- eller CYP 
2D6-hemmere. Ved samtidig administrering av potente CYP 3A4-induktorer (f.eks. karbamazepin, rifampicin, rifabutin, feny-
toin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin, johannesurt), bør aripiprazoldosen dobles. Ved seponering av potente CYP 
3A4-induktorer, bør aripiprazoldosen reduseres til anbefalt dose. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen dokumenta-
sjon foreligger. Skal ikke brukes ved graviditet med mindre fordelen forventes å oppveie potensiell risiko for fosteret. Pasienten bør 
rådes til å gi legen beskjed ved graviditet eller planlagt graviditet under behandlingen. Overgang i morsmelk: Ukjent. Preparatet 
bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, konstipasjon, dyspepsi, 
munntørrhet. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, akatisi, somnolens/sedasjon, tremor, ekstrapyramidale symptomer, inkl. par-
kinsonisme, dystoni, dyskinesi. Psykiske: Insomnia, rastløshet. Sirkulatoriske: Takykardi. Syn: Sløret syn. Øvrige: Asteni/tretthet. 
Mindre hyppige: Sirkulatoriske: Ortostatisk hypotensjon. Sjeldne (<1/1000): Blod: Leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni. 
Endokrine: Hyperglykemi, diabetes mellitus, diabetisk ketoacidose, diabetisk hyperosmolært koma. Gastrointestinale: Økt spytt-
sekresjon, pankreatitt, dysfagi, abdominalt ubehag, maveubehag. Hud: Utslett, fotosensitivitetsreaksjoner, alopesi, hyperhidrose. 
Lever: Gulsott, hepatitt. Luftveier: Orofaryngealspasme, laryngospasme, aspirasjonspneumoni. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet, 
myalgi, rabdomyolyse. Nevrologiske: Taleforstyrrelse, NMS, grand mal-anfall. Psykiske: Nervøsitet, uro, engstelse. Sirkulatoriske: 
Synkope, hypertensjon, tromboemboliske hendelser, forlenget QT-intervall, ventrikulære arytmier, brå, uforklarlig død, hjerte-
stans, «torsades de pointes», bradykardi. Urogenitale: Priapisme, urininkontinens, urinretensjon. Øvrige: Allergisk reaksjon 
(f.eks. anafylaktisk reaksjon, angioødem inkl. hevelse i tungen, tungeødem, ansiktsødem, kløe, urticaria), brystsmerter, tempera-
turreguleringsforstyrrelser (f.eks. hypotermi, pyreksi), perifere ødemer, perifere ødemer, vektøkning, vektreduksjon, anoreksi, hy-
ponatremi. Selvmordsforsøk, selvmordstanker og gjennomført selvmord er rapportert. Laboratorieverdier: Økning i kreatinki-
nase, ALAT, ASAT, gammaglutamyltransferase. Økt blodglukose, svingninger i blodglukose, økt glykosylert hemoglobin. Andre 
kjente bivirkninger assosiert med antipsykotisk terapi, inkl. tardiv dyskinesi, kramper, samt cerebrovaskulære bivirkninger og økt 
dødelighet hos eldre demenspasienter, kan også forekomme. Overdosering/Forgiftning: Overdosering er sett i doser beregnet på 
opp til 1080 mg uten dødsfall. Symptomer: Bl.a. kvalme, oppkast, asteni, diaré og søvnighet. Symptomer ved overdosering opp til 
1260 mg: Letargi, forhøyet blodtrykk, søvnighet, takykardi og oppkast. Potensielt alvorlige symptomer, f.eks. ekstrapyramidale 
symptomer og forbigående bevisstløshet, har forekommet ved overdosering hos barn. Behandling: Overdosebehandling bør foku-
sere på støttende behandling, opprettholdelse av frie luftveier, oksygenering og ventilering samt behandling av symptomer. Mulig-
heten for innvirkning av flere legemidler bør vurderes. Kardiovaskulær overvåkning, inkl. kontinuerlig EKG-overvåkning for å 
oppdage mulig arytmi, bør startes omgående. Kull kan være effektivt ved behandling av overdose. Dialyse har sannsynligvis liten 
effekt. Egenskaper: Klassifisering: Antipsykotikum. Virkningsmekanisme: Det er antydet at aripiprazols effekt ved schizofreni er 
mediert via en kombinasjon av partiell agonisme for dopamin D2- og serotonin 5HT1a-reseptorer og antagonisme for serotonin 
5HT2-reseptorer. Preparatet viser i dyremodeller antagonistiske egenskaper av dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenska-
per av dopaminerg hypoaktivitet. In vitro høy bindingsaffinitet til dopamin D2- og D3-, serotonin 5HT1a- og 5HT2a-reseptorer 
og moderat affinitet til dopamin D4-, serotonin 5HT2c- og 5HT7-, α1-adrenerge- og histamin H1-reseptorer. Moderat bindings-
affinitet til serotoninreopptaksseter, men ingen nevneverdig affinitet til muskarinreseptorer. Interaksjoner med andre reseptorer 
enn undertyper av dopamin- og serotoninreseptorer kan forklare noen av de øvrige kliniske effekter. Absorpsjon: Tabletter, smel-
tetabletter, mikstur: Maks. plasmakonsentrasjon 3-5 timer etter dosering. Absolutt biotilgjengelighet 87%. Farmakokinetikken 
påvirkes ikke av fettholdig måltid. Injeksjonsvæske: God absorpsjon. Absolutt biotilgjengelighet 100%. AUC for aripiprazol de 2 
første timene etter i.m. injeksjon er 90% større enn AUC etter samme dose tatt som tablett. Systemisk eksponering for de 2 formu-
leringene er lik. Median tid til maks. plasmakonsentrasjon er 1-3 timer hos friske individer. Proteinbinding: >99%, hovedsakelig 
til albumin. Fordeling: Distribusjonsvolum: 4,9 liter/kg. Halveringstid: Ca. 75 timer. Ved dårlig CYP 2D6-metabolisering, ca. 
146 timer. Metabolisme: Hovedsakelig i lever via CYP 3A4 og CYP 2D6 ved dehydrogenering og hydroksylering, via CYP 3A4 
ved N-dealkylering. Utskillelse: Ca. 60% via fæces, ca. 27% via urin. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: Hettgl.: 1,3 ml kr 
121,80. Mikstur: 150 ml kr 1451,10. Smeltetabletter: 10 mg: Enpac: 28 stk. kr 1169,00. 15 mg: Enpac: 28 stk. kr 1169,00. Tablet-
ter: 5 mg: Enpac: 14 stk. kr 601,70. 28 stk. kr 1169,00. 56 stk. kr 2303,70. 10 mg: Enpac: 14 stk. kr 601,70. 56 stk. kr 2303,70. 15 
mg: Enpac: 28 stk. kr 1169,00. 56 stk. kr 2303,70. 30 mg: Enpac: 56 stk. kr 4413,30.  Refusjon: Gjelder smeltetabletter og tablet-
ter. Refusjonsberettiget bruk: Schizofreni. Refusjonskode: ICPC: P72 Schizofreni (45), P98 Psykose schizofreniliknende akutt 
(45), P98 Psykose polymorf schizofreniform akutt (45). ICD: F20 Schizofreni (45), F21 Schizotyp lidelse (45), F22 Paranoide 
psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser) (45), F23.1 Akutt polymorf schizofreniform psykose (45), F23.2 Akutt schizofre-
nilignende psykose (45), F24 Indusert psykose (vrangforestillingslidelse) (45), F25 Schizoaffektive lidelser (schizoaffektive psyko-
ser) (45), F28 Andre ikke-organiske psykoser (45). Vilkår: (45) Behandlingen bør være instituert i psykiatrisk sykehus, avdeling 
eller poliklinikk eller av spesialist i psykiatri, og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om det er 
indisert å fortsette behandlingen ambulant.

Sist endret: 26.03.2008



Referanse: 
1. K.Andersson et al. Levonorgestrel-releasing and copper-releasing 
IUD (Nova T) during five years of use. A randomized somparative 
study. Contraception 1994;49:56-72

C Mirena Bayer Schering Pharma 
Oy Antikonsepsjonsmiddel.  

ATC-nr.: G02B A03

INTRAUTERINT INNLEGG 20 μg/24 timer: Hvert intra-uterint innlegg 
inneh.: Levonorgestrel 52 mg, jernoksid (E 172), hjelpestoffer.

Indikasjoner: 
Antikonsepsjon. Idiopatisk menoragi. Beskyttelse mot endometriehy-
perplasi under substitusjons-behandling med østrogen.

Dosering:
Settes inn innen 7 dager etter påbegynt menstruasjon. Bytte til nytt 
innlegg kan gjøres under hele syklus. Kan også innsettes i forbindelse 
med abortinngrep i 1. trimester. Etter fødsel ventes minst 6 uker før 
innsetting. Dersom preparatet brukes til beskyttelse av endometriet 
under substitusjonsbehandling med østrogen, kan innsettingen skje 
når som helst hvis kvinnen er blødningsfri, i andre tilfeller i løpet av de 
siste dagene av menstruasjonen eller bortfallsblødningen. Livmorinnleg-
get skal fjernes/byttes etter 5 år.

Kontraindikasjoner:
Kjent eller mistenkt graviditet. Nåværende eller tilbakevendende bek-
keninfeksjon. Infeksjon i nedre urinveier. Postpartum endometritt. 
Septisk abort i løpet av 3 siste månedene. Cervicitt. Cervikal dysplasi. 
Cancer i uterus eller cervix. Udiagnostisert unormal uterin blødning. 
Medfødt eller ervervet uterin anomali, inkl. myomer dersom de påvirker 
livmorhulen. Tilstander som øker infeksjonsfaren. Akutt leversykdom 
eller levertumorer. Overfølsomhet for noen av hjelpstoffene.

Forsiktighetsregler: Før innsetting foretas en generell og gyneko-
logisk undersøkelse inkl. mamma-eundersøkelse, cervixutstryk samt 
grundig familie-anamnese. Graviditet, seksuelt overførbare sykdommer 
og genital infeksjon må utelukkes. Ny legekontroll bør skje 4-12 uker 
etter innsetting, og deretter 1 gang hvert år. Kan nedsette glukoseto-
leransen og diabetikere bør stå under legekontroll. Livmorinnlegget 
må fjernes ved tilbakevendende endometritt eller underlivsinfeksjoner 
eller dersom en akutt infeksjon er alvorlig eller ikke lar seg behandle 
innen få dager. Livmorinnlegget bør vurderes tatt ut eller brukes med 
forsiktighet, hvis en eller flere av følgende tilstander foreligger eller 
oppstår for første gang: Migrene, fokal migrene med asymmetrisk 
synstap eller andre symptomer som tyder på forbigående cerebral is-
kemi, svært alvorlig hodepine, gulsott, markant blodtrykksøkning, på-
vist eller mistenkt hormonavhengig neoplasi, inkl. brystkreft, alvorlig 
hjerte-karsykdom, som slag eller myokardinfarkt. Mirena kan brukes 
med forsiktighet ved medfødt hjertesykdom eller hjerteklaffsykdom 
med risiko for infeksiøs endokarditt. Antibiotikaprofylakse bør gis til 
disse pasientene når innlegget settes inn eller fjernes. Innlegget må 
også fjernes dersom livmorveggen perforeres (f.eks. ved inn-setting). 
Menstruasjonsforstyrrelser som oligomenoré og amenoré bør utredes. 
Spesielt viktig er det å være klar over at blødningsforstyrrelser, særlig 
ved samtidige underlivssmerter, kan bety ekstrauterin graviditet. Ved 
ev. graviditet skal livmorinnlegget fjernes umiddelbart. Livmorinnleg-
get kan støtes ut uten at kvinnen merker det. Symptomer på delvis 
eller fullstendig utstøtning kan være økt blødning eller smerte. Delvis 
utstøtning reduserer den antikonsepsjonelle effekten.

Interaksjoner:
Metaboliseringen av progestagener kan øke ved samtidig bruk av 
enzyminduserende legemidler, slik som krampedempende midler (fe-
nobarbital, fenytoin, karbamazepin) og antiinfektiva (rifampicin, rifa-
butin, nevirapin, efavirenz). Innvirkningen på den antikonsepsjonelle 
effekten av Mirena er ukjent, men er sannsynligvis av liten betydning 
pga. livmorinnleggets hovedsakelige lokale virkning.

Graviditet/Amming: 
Overgang i placenta: Livmorinnlegget skal ikke brukes ved kjent el-
ler mistenkt graviditet. Innlegget bør tas ut ved graviditet, ettersom 
intrauterine antikonsepsjonsmidler som blir sittende in situ øker risi-
koen for spontanabort eller prematur fødsel. Uttaking av innlegget 
eller sondering av livmoren kan resultere i spontanabort. Dersom 
kvinnen ønsker å fortsette graviditeten og innlegget ikke kan tas ut, 
bør hun informeres om risikoene og ev. konsekvenser for barnet i til-
felle prematur fødsel. En slik graviditet må følges nøye opp. Ektopisk 
graviditet bør utelukkes. Alle symptomer på komplikasjoner i gra-
viditeten må rapporteres, f.eks. krampe og smerte i abdomen med 
feber. Pga. lokal hormoneksponering, kan teratogenisitet (spesielt 
virilisering) ikke utelukkes helt. Klinisk erfaring er begrenset. Ingen 
tegn på fosterskader, som anses å ha sammenheng med Mirena, er 
hittil registrert i de tilfeller graviditeten er fullført med livmorinnlegget 
på plass. Overgang i morsmelk: Levonorgestrel går over, men risiko 
for påvirkning av barnet synes usannsynlig med den dosen som frigis 
fra livmorinnlegget.

Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Endokrine: Ødem. Gastrointestinale: 
Buksmerter, underlivssmerter, kvalme. Hud: Akne. Sentralnervesyste-
met: Hodepine, nedstemthet, humørforandringer, nervøsitet. Uroge-
nitale: Blødningsforstyrrelser, reversible ovarialcyster, dysmenoré, va-
ginal utflod, cervicitt. Øvrige: Vektøkning, brystspenninger, mastalgi, 
ryggsmerter, utstøtning. Mindre hyppige: Hud: Hirsutisme, håravfall, 
kløe. Urogenitale: Infeksjoner i underlivet. Sjeldne (<1/1000): Gastro-
intestinale: Oppblåsthet. Hud: Utslett, urticaria, eksem. Sentralnerve-
systemet: Migrene, redusert libido. Øvrige: Perforasjon av livmoren.

Egenskaper:
Klassifisering: Intrauterint innlegg som frigjør levonorgestrel med en 
jevn hastighet direkte til uterus. Består av et polyetylenskjelett med 
en hormonkjerne bestående av en blanding av polydimetylsiloksan og 
levonorgestrel rundt den vertikale armen. Hormonkjernen er dekket 
med en polydimetylsiloksanmembran som regulerer frigjøringen av le-
vonorgestrel. Livmorinnleggets skjelett er impregnert med bariumsul-
fat for å gjøre den synlig ved røntgen. God antikonsepsjonell sikkerhet. 
Total graviditetsfrekvens: 0,16 pr. 100 kvinneår. Ektopiske graviditeter 
er anslått til 0,06 pr. 100 kvinneår. Virkningsmekanisme: Frigjør gjen-
nomsnittlig 14 μg pr. døgn over en periode på 5 år. Initialt frigjøres ca. 
20 μg pr. døgn. Hovedsakelig lokale gestagene effekter i livmorhu-
len. De høye levonorgestrelkonsentrasjonene i endometriet hemmer 
den endometriske syntesen av østrogen- og gestagenreseptorene. 
Dette minsker endometriets følsomhet for sirkulerende østradiol, og 
en uttalt antiproliferativ effekt kan sees. Morfologiske forandringer i 
endometriet og svak lokal reaksjon på fremmedlegemet er observert. 
Fortykkelse av slimhinnen hindrer spermiene i å passere gjennom cervi-
kalkanalen. Det lokale miljøet i livmor og eggledere hemmer spermie-
mobiliteten og -funksjonen og forhindrer befruktning. Ovulasjonen 
hemmes hos en del kvinner. Ved hormonell substitusjonsterapi brukes 
innlegget i kombinasjon med orale eller transdermale østrogenpre-
parater uten gestagener. Absorpsjon: Stabile plasmakonsentrasjoner 
på 0,4-0,6 nmol/liter hos kvinner i fertil alder og ca. 1 nmol/liter hos 
kvinner som står på østrogenbehandling, oppnås etter de første ukene 
etter innsettingen. Metabolisme: I leveren. 

Utskillelse: Via urin og fæces.
Pakninger og priser: 1 stk. kr 1205,90. 
Sist endret: 05.11.2007

Bayer Schering Pharma, 
Drammensveien 147 B, 0212 Oslo, 
Tel: 24 11 18 00, Fax: 24 11 19 93 
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Exforge «Novartis»
Kalsiumantagonist og angiotensin II-antagonist. ATC-nr.: C09D B01

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg og 10 mg/160 mg: Hver
tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, valsar-
tan 80 mg, resp. 160 mg og 160 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/80 mg og 5 
mg/160 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg: Gult og 
rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Behandling av essensiell hypertensjon. Indisert hos pasienter som ikke 
oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med amlodipin eller valsartan monoterapi.
Dosering: Anbefalt dose er 1 tablett daglig. 5 mg/80 mg: Kan gis når blodtrykket 
ikke er tilstrekkelig kontrollert med amlodipin 5 mg eller valsartan 80 mg alene. 5
mg/160 mg: Kan gis når blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med amlodipin 
5 mg eller valsartan 160 mg alene. 10 mg/160 mg: Kan gis når blodtrykket ikke 
er tilstrekkelig kontrollert med amlodipin 10 mg eller valsartan 160 mg alene eller 
med Exforge 5 mg/160 mg. Individuell dosetitrering med de enkelte komponentene 
anbefales før bytte til fast dosekombinasjon. Direkte bytte fra monoterapi til fast 
dosekombinasjon kan vurderes hvis klinisk forsvarlig. Pasienter som får valsartan og 
amlodipin som separate tabletter/kapsler kan bytte til Exforge med samme dose av 
de enkelte komponentene. Kan tas uavhengig av måltid. Tas sammen med litt vann. 
Barn: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert. Eldre ≥65 år: Forsiktighet må utvises
ved doseøkning. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved mild 
til moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR >30 ml/minutt). Det anbefales å kontrollere
kalium- og kreatininnivå ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon:
Ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon uten kolestase bør valsartandosen ikke 
overstige 80 mg. Se Forsiktighetsregler.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffene, dihydropyridin-derivater eller 
noen av hjelpestoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose eller kolestase. 
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt), pasienter i dialyse. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Symptomatisk hypotensjon kan forekomme i sjeldne tilfeller 
ved aktivert renin-angiotensinsystem (f.eks. ved væske- og/eller saltmangel hos 
pasienter som får høye doser diuretika). Denne tilstanden bør korrigeres før behand-
lingsstart, ev. bør nøye medisinsk oppfølging foretas ved behandlingsstart. Forsik-
tighet ved samtidig bruk av legemidler som påvirker kaliumnivået. Hyppig kontroll 
av kaliumnivået anbefales. Særskilt forsiktighet bør utvises ved mild til moderat 
nedsatt leverfunksjon eller obstruktive gallesykdommer. Bør ikke brukes ved primær
hyperaldosteronisme. Hos pasienter med alvorlig hjertesvikt, hvor nyrefunksjonen
er avhengig av aktiviteten til renin-angiotensinsystemet, er behandling med ACE-
hemmere og angiotensin II-antagonister assosiert med oliguri og/eller progressiv
azotemi, samt i sjeldne tilfeller akutt nyresvikt og/eller død. Særskilt forsiktighet må 
utvises ved aorta- eller mitralstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
Svimmelhet og tretthet kan oppstå, og forsiktighet anbefales ved bilkjøring eller 
betjening av maskiner.
Interaksjoner: Preparatet kan øke blodtrykkssenkende effekt av andre antihyper-
tensiva samt andre legemidler som kan gi blodtrykkssenkning. Amlodipin: CYP
3A4-hemmere (f.eks. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) kan øke 
plasmakonsentrasjonen av amlodipin. CYP 3A4-indusere (f.eks. karbamazepin, fe-
nobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon, rifampicin, Hypericum perforatum) kan 
føre til nedsatt plasmakonsentrasjon av amlodipin. Klinisk monitorering er indisert 
og dosejustering av amlodipin kan være nødvendig. Valsartan: Ingen erfaring med 
samtidig bruk av litium, kombinasjonen anbefales derfor ikke. Dersom samtidig 
bruk er nødvendig anbefales nøye monitorering av serumlitiumnivået. Regelmessig 
kontroll av kaliumnivået anbefales ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, 
kaliumtilskudd, kaliumholdige salterstatninger eller andre legemidler som kan øke 
kaliumnivået. Samtidig bruk av NSAIDs kan svekke antihypertensiv effekt av an-
giotensin II-antagonister, samt gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen og økt 
kaliumnivå. Det anbefales å kontrollere nyrefunksjonen ved behandlingsstart, samt å 
sørge for at pasienten er tilstrekkelig hydrert.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Skal ikke brukes
ved graviditet. Bytte til egnet alternativ behandling bør skje i forkant av planlagt 
graviditet. Substanser som påvirker renin-angiotensinsystemet kan forårsake foster-
skade/død i løpet av 2. eller 3. trimester. Hvis graviditet oppdages, må behandlingen 
avsluttes snarest mulig. Overgang i morsmelk: Ukjent. Valsartan utskilles i melk 
hos rotter. Potensielle bivirkninger hos barn som ammes må avveies mot effekt av 
behandlingen hos moren.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Luftveier: Nasofaryngitt, influensa. Neurologis-
ke: Hodepine. Øvrige: Ødem, pittingødem, ansiktsødem, perifert ødem, tretthet, 
rødme, asteni, hetetokter. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Diaré, kvalme, mave-
smerter, treg avføring, munntørrhet. Hud: Utslett, erytem. Luftveier: Hoste, faryn-
golaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Leddhevelse, ryggsmerte, artralgi. 
Neurologiske: Svimmelhet, søvnighet, postural svimmelhet, parestesi, vertigo. Sir-
kulatoriske: Ortostatisk hypotensjon, takykardi, palpitasjoner. Sjeldne (<1/1000):
Hud: Hyperhidrose, eksantem, kløe. Hørsel: Tinnitus. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelspasme, tyngdefølelse. Psykiske: Angst. Sirkulatoriske: Hypotensjon, synkope.
Syn: Synsforstyrrelse. Urogenitale: Pollakisuri, polyuri, erektil dysfunksjon. Øvrige: 
Hypersensitivitet. Se for øvrig preparatomtalene for preparater med innhold av kun 
amlodipin eller valsartan.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen erfaring. Uttalt hypotensjon med 
svimmelhet kan oppstå ved overdosering med valsartan. Overdosering med amlo-
dipin kan gi perifer vasodilatasjon og muligens reflekstakykardi. Markert og poten-
sielt forlenget systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall, er rapportert. Be
handling: Brekninger eller mavetømming kan vurderes igangsatt dersom inntaket er 
skjedd nylig. Klinisk signifikant hypotensjon krever aktive kardiovaskulære støttetiltak,
inkl. hyppig kontroll av hjerte- og lungefunksjonen, heving av ekstremiteter og fokus 
på sirkulerende blodvolum og urinproduksjon. En vasokonstriktor kan være nyttig, 
ev. kan kalsiumglukonat i.v. reversere effekter av kalsiumkanalblokade. Amlodipin og 
valsartan fjernes ikke ved hemodialyse.
Egenskaper: Klassifisering: Dihydropyridinderivat kombinert med angiotensin II-
reseptor (type AT1)-antagonist. Virkningsmekanisme: Kombinerer 2 antihyperten-
sive komponenter med komplementære mekanismer for blodtrykkskontroll. Kom-
binasjonen gir en doserelatert, additiv blodtrykksreduksjon som er større enn blod-
trykksreduksjonen sett med de enkelte komponentene alene. Amlodipin hemmer 
transmembran innstrømming av Ca2+-ioner i hjertemuskulatur og vaskulær glatt 
muskulatur. Amlodipin har direkte avslappende effekt på vaskulær glatt muskulatur, 
dette gir nedsatt perifer vaskulær motstand og redusert blodtrykk. Valsartan bin-
des selektivt til AT1-reseptorer og hemmer alle fysiologisk relevante virkninger av 
angiotensin II. Valsartan reduserer blodtrykk uten å påvirke hjertefrekvensen. Anti-
hypertensiv effekt av en enkeltdose vedvarer i 24 timer. Effekten opprettholdes ved 
langtidsbehandling. Brå seponering er ikke assosiert med rask blodtrykksøkning. 
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon: Amlodipin: 6-8 timer. Valsartan: 3 timer. 
Proteinbinding: Amlodipin: 97,5%. Valsartan: 94-97%. Fordeling: Distribusjonsvolum:
Amlodipin: Ca. 21 liter/kg. Valsartan: Ca. 17 liter/kg. Halveringstid: Amlodipin: 30-50 
timer. Valsartan: Ca. 6 timer. Metabolisme: Amlodipin metaboliseres i utstrakt grad 
(ca. 90%) til inaktive metabolitter i leveren. Valsartan metaboliseres ikke i vesentlig 
grad. Utskillelse: Amlodipin: 10% uforandret, 60% som metabolitter. Valsartan: 
Primært i fæces (83%) og urin (13%), hovedsakelig uforandret.
Pakninger og priser: 5 mg/80 mg: Enpac: 28 stk. kr 234,80. 98 stk. kr 742,00. 5
mg/160 mg: Enpac: 28 stk. kr 291,70. 98 stk. kr 935,60. 10 mg/160 mg: Enpac: 28 
stk. kr 291,70. 98 stk. kr 935,60. 
Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av essensiell hypertensjon hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
blodtrykkskontroll med amlodipin eller valsartan monoterapi.

Vilkår:
16: Ved oppstart av behandling for ukomplisert hypertensjon (ikke hypertensiv 
organskade, urinsyregikt, nedsatt glukosetoleranse eller ubehandlet diabetes) 
skal tiazid eller tiazid i fast kombinasjon med kaliumtilskudd eller kaliumsparende 
legemiddel prøves først. - Andre legemidler mot hypertensjon kan anvendes som 
førstevalg dersom tiazid av medisinske årsaker ikke kan brukes. - Årsaken til at tiazid 
ikke kan brukes skal angis i journalen.

Sist endret: 07.02.2008 (SPCer 10.12.2007)

Id-kode: 4526/04.2008

Refusjonskode:

ICPC
Vilkår
nr ICD

Vilkår
nr

K86 Hypertensjon ukomplisert 16 I10 Essensiell (primær) hypertensjon 16
K87 Hypertensjon med komplikasjoner   - I11 Hypertensiv hjertesykdom -
  I12 Hypertensiv nyresykdom -
  I13 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom -
  I15 Sekundær hypertensjon -
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Er du nyutdannet spesialist eller under utdanning?
Vi ønsker å snakke med deg om dine muligheter videre!

Dignus Medical arbeider med rekruttering av legespesialister til fast 
stilling eller vikariat på oppdrag fra norske og svenske helseforetak.

Vi kan bidra med verdifull informasjon og rådgivning ved søk etter 
nye jobbutfordringer.

Kontakt oss på e-post eller telefon!
Telefon: 22 80 78 15 
E-post: post@dignusmedical.no
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Søknadsfrist: 15.05.2008.

Medlemsfordeler på bank- og forsikring. 
Alt på ett sted! Ring oss på telefon 04700 
eller se www.medlemsradgiveren.no

STILLINGSANNONSER



GREAT DROPS JUST GOT BETTER

Nyhet!

1
2

Første og eneste kombinasjon 
av kalsiumkanal-/AII-blokker 

Effektiv blodtrykkssenkning ved 
alle grader av hypertensjon1, 2
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