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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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Dødlinje for nummer 4–2008 er  15.  august

5,1 % endte vi på. 

Det er et anstendig lønnsoppgjør, og det 
måtte vi ha i år.

Vi har selvsagt ikke glemt fjoråret og det 
vi oppfatter som et helt klart avtalebrudd 
da satsene våre skulle justeres i september. 
Vi er fremdeles noe rystet etter den 
opplevelsen.

Men det som har skjedd denne våren er et 
viktig skritt i riktig retning. 

Både Spekter og Legeforeningen har gjort 
en innsats for å få til A2 – vår nasjonale 
avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Vi har 
opplevd etterrettelighet, punktlighet 
og imøtekommenhet når det gjelder den praktiske gjennomføringen av 
forhandlingene. Og enda viktigere – vi har opplevd en motpart som har ønsket 
å forhandle – og med det mener jeg at vi har hatt  meningsutvekslinger i et 
godt klima. 

Jeg håper dette er en ny trend, og jeg vil takke Spekter for samarbeidet.

0,13
Med resultatet av disse forhandlingene skal alt rotet vi har hatt med forskjellige 
satser på uforutsette vakter endelig være over. Alle vakter som ikke står på 
tjenesteplanen er uforutsette, og de skal avlønnes med 0.13% av basislønn. 

Det har vært mye irritasjon på mange foretak over noe som har blitt opplevd 
som litt smålig, og det er derfor gledelig at også arbeidsgiversiden har sett at 
det er nyttig å få ryddet i dette. 

Om	ambulering
Dette har vært et stort tema som vi har måttet bruke mye tid på. Vi hadde 
ikke hatt mulighet til å fortsette forhandlingene hvis frivilligheten til å delta i 
ambulering ble fjernet. Vi har fått forståelse for dette fra motpart. Frivilligheten 
er ekstra viktig i en tid hvor sykehus blir slått sammen til større og større 
enheter. Det er uklare signaler fra arbeidsgiver både i forhold til hvor langt de 
synes det er rimelig at vi reiser, og i forhold til hvor mange sykehus de synes det 
er rimelig at vi jobber på. Vi mener at det er viktig for alle ansatte å ha en fast 
arbeidsplass. Leger har i alle år vært velvillige i forhold til ambulering, og det 
tror jeg vil fortsette all den tid vi har arbeidsgivere som kan kunsten å skape 
gode arbeidsmiljøer. 

Om	helligdagstillegg
Dette fikk vi ikke til denne gangen. Jeg har fått mange innspill i løpet av 
året om at det er på høy tid å få dette tilbake. Et hovedargument er at svak 
lønnsutvikling gjennom flere år, har gjort at all effekt fra 2002-oppgjøret da 
dette ble lagt inn i basislønn, er borte. 

Jeg er enig. Vi vil derfor fortsette å jobbe for bedre avlønning av arbeid på 
helge- og høytidsdager. 

Om	4	timers	fordypning
Dette er et prinsipp vi har jobbet for lenge. Mange har allerede dette i sine lokal 
avtaler.

Hovedproblemet for oss er at dette ofte «dras inn» av ymse grunner. Det er 
dårlig praksis og i bunn og grunn et avtalebrudd hver gang. Jeg har også 
diskutert fordypningstid med mange overleger, og jeg tenker at vi alle kan 
ha stor nytte av å lage gode opplegg sammen med våre veiledere i forhold til 
hvordan vi bruker denne tiden. Da vil det også bli vanskeligere å bare «trekke 
timene inn»

Innen dette er trykket håper jeg enda flere har forhandlet fordypningstid 
tilsvarende 4 timer pr uke inn lokale avtaler. 

Det var det – i svært korte trekk.  Gjennomgang av ny A2 kommer i neste 
nummer.

Nå er det imidlertid sommer og på tide å prøve og få litt  farge på leggene.

Med ønske om  deilige dager til dere alle!

– Hege Gjessing

VÅRENS EVENTYR
– et lønnsoppgjør!
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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

Vesiann.NO 295x210 YLF:Vesiann.NO 295x210 YLF  27/11/07  10:07  Side 1

Se felleskatalogtekst side 33



InnholdYngre	legers	forening

Yngre Legers forening organiserer leger 
i spesialisering, turnusleger, leger i verne-
plikt og stipendiater. Yngre legers foren-
ing er en del av Den norske legeforening.

Ylfs	kontor
Bjørn Ove Kvavik, spesialrådgiver
bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no

Liv Marit Fagerli, rådgiver
liv.marit.fagerli@legeforeningen.no

Charlotte Nielsen, konsulent
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Eva Nordmo, konsulent
eva.nordmo@legeforeningen.no

Styret:
Hege Gjessing, leder
hege.gjessing@legeforeningen.no

Espen Møller-Hansen, nestleder
emoeller@online.no

Fredrik Christian Nomme
fredrik.nomme@ylf.no

Kjersti Baksaas-Aasen
kjersti.baksaas.aasen@legeforeningen.no

Anders Nordby
efnasapi@yahoo.no

Kjetil A. H. Karlsen
kjetil.karlsen@ylf.no

Linda Hatleskog
linda.hatleskog@ylf.no

Astri Rege
astri.rege@rasyk.nl.no
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–  Hva lærer man av å sitte i  styret til 
Ylf?

–  Man  lærer  mye  om  Lege
foreningens  og  Ylfs  organisasjon 
og  struktur,  og  om  prosessene  som 
påvirker  forutsetningene  for  medi
sinstudiet,  turnustjenesten,  legegjer
ningen  og  helsetilbudet.  Med  dette 
mener jeg både hvordan saker behand
les  og  legeforeningens  kontaktflate 
mot myndighetene,  blant  annet  det 
kontinuerlige  arbeidet  med  å  avgi 
høringsuttalelser  i  saker  som  angår 
oss,  direkte  eller  indirekte.  I  tillegg 
lærer man mye om  lover,  avtaler og 
overenskomster. 

–  Hva skal du gjøre videre?
–  Jeg  skal  jobbe  som  assisterende 

fylkeslege  i  Rogaland.  Jeg  fortset

Takk til Linda
Linda Hatleskog går ut av Ylfs styre over sommeren. Her får du vite litt mer om hennes 
erfaringer med styrearbeidet, og ikke minst hva «livet etter styret» bringer.

ter  som  tillitsvalgt  i  form  av  å  være 
valgt  inn  som  nestleder  i  Rogaland 
legeforening.

–  Har du tips til de som skal inn i styre
arbeid fremover?

MARiT	TVEiTO
Redaktør

–  Ta en ting om gangen. Les saks
papirene. Hvis tiden kniper, prioriter 
de sakene som engasjerer deg mest.

 
–  Hva er grunnen til at man bør takke 
ja hvis man får mulighet til å være med 
i styret til Ylf?

–  Man  treffer  utrolig  mange 
trivelige  og  kunnskapsrike  personer, 
både  ansatte  i  Ylf,  Legeforeningen 
og andre  tillitsvalgte. Man blir godt 
ivaretatt,  og  får  mulighet  til  å  være 
med  å  forme  prosesser.  For  eksem
pel  kan  man  bli  med  i  spennende 
arbeidsgrupper  som  skal  utarbeide 
rapporter og komme med forslag til 
videre  arbeid,  etter  en  bestilling  fra 
Sentralstyret  i  Legeforeningen.  Ikke 
minst er det veldig sosialt! Jeg angrer 
ikke på mine to år som styremedlem 
i Ylf, og vil helhjertet anbefale andre 
som får muligheten til å takke ja!

Ortopedi på seks år!
Landsstyret i Legeforeningen har bestemt at ortopediutdannelsen skal kortes til 6 år, hvorav kun inntil ett år 
med annen tjeneste. Det betyr at generell kirurgi ikke lenger er en obligatorisk del av ortopediutdannelsen, slik 
generalforsamlingen i Norsk ortopedisk forening (Nof ) gikk inn for i 2006. 

Dette er en sak som styret i Nof har arbeidet hardt med over lang tid, og det er vel ingen overraskelse at vedtaket 
vekker stor glede i Norsk ortopedisk forening.

Endringen  er  vedtatt  med  øyeblikkelig  virkning.  Saken  sendes  videre  til  Helse  og  Omsorgsdepartementet 
(HOD) for videre behandling. Det vil bli overgangsordninger, men dette er for øyeblikket ikke klarlagt. 

(kilde: Norsk ortopedisk forening)
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Et bilde av
økt selvtillit 
I 10 år har vi bedret livskvaliteten til menn med erektil dysfunksjon over hele verden1.
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Legeforeningen og Spekter kom natt til 04.06 til enighet i forhandlingene 
om overenskomstens del A2 i helseforetakene. 

Forhandlingsresultater

«Det har vært et godt forhandlingsklima. Vi er  fornøyd 
med  at  vi  har  kommet  i  havn  med  A2  forhandlingene 
uten meklingsmannens hjelp. Det er for første gang siden 
2003» uttaler president Torunn Janbu.

Leger i spesialisering har fått følgende lønnstillegg:

Medisinstudent med lisens     kr 15.000
Turnusleger                          kr 20 000
Kategori A                                kr 21 000
Kategori B                               kr 23 000
Kategori C og D                      kr 25 000
 
Lønnstilleggene gis med virkning fra 01.01.08.
 

Når  det  gjelder  overlegene,  skal  deres  lønn  forhandles 
lokalt  som  del  av  Bdels  forhandlingene.  Partene  sen
tralt har blant  annet gitt  føring på at det  skal  fastsettes 
minimumslønnssatser  lokalt,  og  at  den  sentrale  mini
mumslønnssatsen  skal  justeres  i  forbindelse  med  de 
avsluttende  sentrale  forhandlinger.  I  forbindelse  med 
forhandlingene  for  2.  avtaleår  er  partene  enige  om  at 
minimumslønnen  for  overleger  skal  settes  til  minst  kr 
535.000. Partene er dog enige om at  justering av mini
mumslønnen kun er et av flere lønnselementer som det 
skal forhandles om i 2009.

Protokollen  fra  forhandlingene  kan  lastes  ned  fra 
Legeforeningens nettsider. Det  tas  forbehold om at  det 
kan  bli  enkelte  justeringer  av  teksten,  da  partene  skal 
foreta en redaksjonell gjennomgang av protokollen. 

Blant øvrige endringer er:
–  Presisering  av  bestemmelsene  om 

utdanningspermisjon. 
–  Fastsettelse av at cand. med. som venter på turnusplass 

skal lønnes som turnusleger. 
–  Justering av tillegg for dr. grad til kr. 30.000. 
–  Uforutsett  vakt  er  definert  til  vakter  som  ikke  frem

går av den enkelte leges tjenesteplan. På bakgrunn av 
denne endringen er partene enige om at varslings og 
betalingsbestemmelser  for  uforutsette  vakter  skal 
gjennomgås.

–  Justering  av bestemmelsen om ambulerende  tjeneste, 
blant annet for å tydeliggjøre begge parters behov for 
forutsigbarhet. Det forutsettes at partene  lokalt gjen
nomgår eksisterende avtaler om ambulerende tjeneste 
innen 1. desember 2008.

–  At  hjemmelsnummer  skal  opplyses  ved  utlysning  av 
stillinger for leger i spesialisering.

–  Bestemmelse  om  rett  til  permisjon  ved  deltakelse  i 
Forsvarets internasjonale operasjoner

–  Bestemmelser om standard på bolig for turnusleger og 
vaktrom 

–  I helseforetak der leger i spesialisering har mindre enn 
4 timer avsatt til faglig fordypning pr uke skal de lokale 
parter forhandle om denne ordningen. 

–  Det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe 
som skal se på alle forhold knyttet til utlysning, ranger
ing og ansettelse for leger i spesialisering.

www.legeforeningen.no
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Hvem kan ta turnus?
Det  er  fremdeles  18  måneder  med 
plikttjeneste  basert  på  tilfeldig  trek
ning.  Alle  som  søker  har  i  praksis 
rett  på  turnusplass,  enten  man  er 
nordmann fra Norge eller kineser fra 
Kina. 

Hvem forvalter tur-
nustjenesten?
Det  er  Helsedirektoratet  og 
Statens  autorisasjonskontor  for 
helsepersonell  (SAFH)  som  for
valter  tjenesten.  Legeforeningen 
har  ingen  myndighet  i  forhold  til 
organiseringen  av  turnustjenesten. 
Legeforeningen  kan  mene  mye  om 
innholdet i tjenesten som medisinsk
faglig premissleverandør, men staten 
sitter altså med makta.

Hvem trenger ikke å ta tur-
nustjeneste?
Utenlandsstudenter som har tatt sin 
utdannelse  i  EU/EØS  land  der  det 
ikke kreves noe som minner om tur

Etterkrigstidens turnus-
tjeneste – moden for 
forandring?
Som styrets representant i Turnusrådet skal jeg forsøke å gi en liten oversikt over tur-
nustjenesten og hva som skjer nå om dagen. Kort fortalt er det ikke skjedd vesentlige 
endringer i organiseringen av turnustjenesten siden krigen. Turnustjenesten arter seg 
omtrent slik den alltid har gjort, men myndighetene har åpenbart ambisjoner om å 
gjøre noe med dette.

ANDERS	NORDBY
Styret

YLF
Fra foreningen

nustjeneste,  trenger per  i dag  ikke å 
ta  ordinær  norsk  turnustjeneste  for 
å  få  autorisasjon  som  lege.  I hoved
sak gjelder det de  som har  studert  i 
Tyskland  og  Ungarn.  De  fleste  er 
enige i at det av flere grunner er hen
siktsmessig å kreve mer eller mindre 
samme type medisinskfaglig erfaring 
for å få autorisasjon som lege. Derfor 
har  Helsedirektoratet  innført  «vei
ledet tjeneste», for å kunne kreve en 
viss praktisk erfaring fra utenlandss
tudentene  før  de  får  autorisasjon 
med fulle rettigheter.

Veiledet tjeneste for utenlands-
studenter
Veiledet tjeneste ble i stillhet innført 
av  Sosial  og  helsedirektoratet  i 
2007.  Dette  er  noe  helt  annet  enn 
den  treårige  plikttjenesten  det  har 
vært  mye  oppstyr  om  i  det  siste. 
Helsedirektoratet  håper  veiledet 
tjeneste  er  så  lite  attraktiv  at  ingen 
finner ut av det, eller benytter seg av 
den. Der tar de nok feil. 

Hensikten  er  å  pålegge  medisin
studenter  fra  EU/EØS  land  krav 
om  praktisk  tjeneste  før  de  får 

autorisasjon som lege  i Norge. Men 
EØSregler  gjør  dette  vanskelig,  for 
veiledet  tjeneste må  ikke minne om 
turnustjenesten.  Myndighetene  kan 
derfor så å si ikke stille noen krav til 
innholdet  i  tjenesten.  I  praksis  kan 
man  i  18  måneder  gjøre  omtrent 
hva man vil – hvor man vil – og så 
få  autorisajon.  Helsedirektoratet 
ønsker at ingen forsøker å ta veiledet 
tjeneste, og det  følger  ingen økono
miske støttetiltak til ordningen. Man 
må også organisere alt selv. De synes 
selv det er en dårlig ordning, men sier 
de ikke har noe bedre alternativ.

Medisinstudenter  fra  norske  uni
versitet  kan  ikke  ta  veiledet  tjeneste 
etter  vedtak  i  helsepersonellnemda. 
Alle må ta ordinær turnustjeneste for 
å få autorisasjon. Det er likevel grunn 
til  å  tro  at  også  norske  medisinstu
denter  kan  kreve  å  få  tatt  veiledet 
tjeneste i stedet for turnustjeneste.

Evalueringen av turnus
Den  nasjonale  evalueringen  har 
vist  seg  å  være  et  nyttig  verktøy  for 
å  få  en  mer  systematisk  oversikt 
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I 10 år har vi bedret livskvaliteten til menn med erektil dysfunksjon over hele verden1.
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over  hva  som  er  bra  og  dårlig  med 
turnustjenesten.

Evaluering  av  turnustjenesten 
pågår nå for fjerde sesong. Den viser 
fremdeles  at  de  aller  fleste  er  godt 
fornøyd, og opplever det som nyttig 
å  ha  turnustjeneste.  Små  sykehus 
kommer  fremdeles  noe  bedre  ut 
enn  store,  og  de  aller  fleste  er  godt 
fornøyde  i  distriktsturnus.  Fra  flere 
steder kommer det imidlertid signaler 
om at kvaliteten ikke holder helt mål. 
Antall turnusleger per avdeling er et 
problem mange  steder. Har man 3
delt  turnustjeneste  på  sykehus  og 
15delt vaktordning sier det seg selv 
at  det  blir  lite  erfaring  med  vaktar
beid. Funksjonsfordeling er et annet 
problem.  Mange  må  reise  mellom 
forskjellige  sykehus  for  å  oppnå 
målbeskrivelsen i turnstjenesten. 

Tre års veiledet tjeneste
I vår kom forslaget om å innføre tre års 
veiledet tjeneste fra Helsedirektoratet. 
Lite  nytt  kan  sies  om  dette,  da  alle 
vel har fått med seg hovedpunktene i 
dette radikale forslaget. Direktoratet 
ønsket å innføre dette som en seks års 
prøveordning  i  en  helseregion.  Det 
kan  sammenlignes  med  å  innføre 
venstrekjøring  i  ett  fylke, alternativt 
kun i tunnel. 

Ingen er vel særlig forundret over 
at  forslaget  ble  vurdert  «ikke  godt 
nok»  av  Helse  og  omsorgsdeparte

mentet. Det  innebar en total omor
ganisering  med  hensyn  til  utdan
ningen  av  leger.  Legeforeningen  var 
ikke informert eller tatt med i arbei
det.  Turnustjenesten  forsvant  som 
begrep,  men  ble  innbakt  i  spesiali
seringen  omtrent  i  sin  eksisterende 
form. Tiden i spesialitet frem til man 
er  ferdig  spesialist  ble  også  kortet 
ned.  Man  ønsket  også  å  påtvinge 
samtlige  unge  leger  valg  av  bosted 
etter  trekning  de  tre  første  årene 
etter  studiet.  Mye  av  hensikten  var 
distriktspolitisk.  Man  ønsket  også  å 
rekruttere til rus, psykiatri, allmenn
medisin og sykehjemsmedisin, ved å 
pålegge  obligatorisk  tjeneste  i  disse 
områdene.

Nye tanker om turnus?
Forslaget  har  naturligvis  skapt  mye 
engasjement  og  debatt.  Det  er  bra. 
Legeforeningens, Ylfs og Nmfs hold
ning til turnustjenesten har vært og er 
konservativ. Man ønsker og verne om 
eksisterende organisering og innhold 
i  turnustjenesten.  Få  har  våget  eller 
villet  tenke  alternativt.  Det  eneste 
positive med Helsedirektoratets  for
slag  om  treårig  plikttjeneste  er  net
topp  det  at  de  har  våget  å  utfordre 
den eksisterende turnustjenesten. 

Mye  er  bra  med  dagens  tur
nustjeneste. Men mye er også dårlig, 
og kapasiteten er sprengt. Ordningen 
er over 50 år gammel, tuftet på prin

sipper  fra  helsevesenets  organisering 
i etterkrigstida. Mye har skjedd med 
samfunnet siden da. At vi fremdeles 
har turnustjeneste, betyr nok at den 
har en viktig funksjon i utdanningen 
av leger. Men vi må tørre å utfordre 
det  eksisterende.  Uten  det  går  ikke 
verden fremover. 
På  legeforeningens  landstyremøte 
i  mai  ble  det  signalisert  at  flere  er 
villige  til  å  diskutere  både  form  og 
innhold  i  dagens  turnustjeneste. 
Siden  Helsedirektoratet  har  våget  å 
komme  med  så  radikale  forslag,  er 
det  ikke  utenkelig  at  de  ønsker  seg 
en  fullstendig  omlegging  i  utdan
ningen av leger. Det er viktig å verne 
om  dagens  turnustjeneste,  den  har 
sin misjon. Samtidig er det viktig at 
man er med på å tenke nytt. Dersom 
vi kommer med gode forslag nå, kan 
vi være med på å utforme morgenda
gens  turnustjeneste  og  utdanningen 
av  leger.  Det  er  svært  sannsynlig  at 
Helsedirektoratet  jobber videre med 
et nytt eller lignende forslag som de 
ønsker å implementere. Det er nå vi 
kan  utfordre  og  påvirke  innholdet. 
Søker  vi  kun  å  verne  om  dagens 
ordning kan vi  risikere at Helse og 
omsorgsdepartementet  innfører  en 
ordning vi ikke blir tilfreds med. For 
å påvirke må vi også være villige til å 
tenke  nytt.  Fortsett  derfor  debatten 
rundt  om  i  landet,  og  kom  gjerne 
med gode og konstruktive ideer.
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Fritak fra vakt
Det følger av A2 § 3.5.4 at gravide i 
de tre siste måneder av svangerskapet 
kan bli fritatt fra vakt. Dette gjelder 
også  kvinner  som  ammer.  Gravide 
som  søker  fritak  fra  vakt  i  henhold 
til  denne  bestemmelsen  beholder 
full  lønn,  jfr.  AI,  kap.  IV  pkt.  1.1. 

Du er kvinnelig lege i turnustjeneste eller spesialisering. Hvis sistnevnte går du meget 
mulig i et korttidsvikariat, i likhet med rundt 50% av alle sykehusansatte leger i spesi-
alisering. Så skjer det: du blir gravid! Hvordan vil dette påvirke din jobbsituasjon? Jeg 
vil i det følgende forsøke å kaste noe lys over dine rettigheter som vordende eller 
nybakt mor, deriblant ferieavvikling og ytelser du har krav på i forbindelse med fødsel.

Hensikten med vaktfritak er å  legge 
forholdene  til  rette  for  gravide 
og  dermed  unngå  sykemeldinger. 
Vaktarbeid  er  ofte  mer  belastende 
enn  ordinært  arbeid.  Bestemmelsen 
gjelder  både  vaktarbeid  på  dagtid, 
kveld/natt og i helger. 

I  tillegg  til  rettigheter  som 
følger  av  overenskomst  har  vi  også 
Arbeidsmiljøloven,  som  hjemler 
fullt  forsvarlig  arbeidsmiljø  og  at 

arbeidstidsordninger  skal  legges opp 
slik  at  arbeidstakere  ikke  utsettes 
for  uheldige  fysiske  eller  psykiske 
belastninger,  samt  arbeidsgivers 
omsorgsplikt.

Mange  gravide  lurer  på  hva  som 
skjer  med  avspasering  dersom  de 
fritas  fra  vakt. Til  det  er  det  å  si  at 
arbeidsplanen  er  en  gjensidig  bind
ende  avtale  mellom  arbeidstaker  og 
arbeidsgiver. Arbeidsplanen må først 

Rettigheter ved 
svangerskap og fødsel

LiNDA	HATLESKOg
Styret

Ønskereprisen:
Fra Ylf-forum 5–2006
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sies  opp  dersom  den  skal  endres. 
Med  unntak  av  at  den  gravide  ikke 
går  vakt,  skal  hun  altså  ellers  følge 
arbeidsplanen som før. Fritak fra vakt 
betyr dermed ikke at den gravide skal 
jobbe  vanlig  dag  hver  dag  og  ikke 
lenger ha fri etter tjenesteplan. 

I  praksis  inngås  det  av  og  til 
avtaler  om  vanlig  dagarbeid,  med 
den konsekvens at fri etter tjenestep
lan bortfaller. Bakgrunnen  for dette 
er  at  særlig  arbeidsgiver  opplever 
det urimelig at man har fridager før 
og  etter  vakt,  selv  om  vakten  ikke 
utføres.  Det  må  være  opp  til  den 
enkelte om man ønsker å gå  inn på 
en slik ordning. Det er viktig å huske 
på  at  formålet  med  denne  bestem
melsen  var  å  unngå  sykmeldinger. 
Alternativet  til vanlig dagarbeid kan 
i  noen  tilfeller  være  sykmelding,  og 
med sykmelding fra vakt følger man 
tjenesteplan  på  vanlig  måte  med  de 
fridager som fremgår.

Forhold rundt ansettelse og 
forlengelse av vikariat
I  senere  år  har  rettstilstanden  for 
personer  ansatt  i  vikariater  blitt 
betydelig  forbedret,  særlig  for  gra
vide  kvinner.  Bakgrunnen  for  dette 
er  likebehandlingsdirektivet  i  EU, 
og dommer avsagt av EFdomstolen. 
Likebehandlingsdirektivet  er  en  del 
av  EØSavtalen,  og  EFdomstolens 
praksis  har  også  ført  til  endringer  i 
likestillingsloven.  Det  heter  blant 
annet  at  «direkte  eller  indirekte 
forskjellsbehandling  av  kvinner  og 
menn er ikke tillatt. Med direkte for
skjellsbehandling  menes  handlinger 
som (…) setter en kvinne i dårligere 
stilling  enn  hun  ellers  ville  ha  vært 
på bakgrunn av graviditet eller fødsel 
(…)».  Diskriminering  pga.  svanger
skap og fødsel er med andre ord for
budt. Likestillingslovens § 4 og § 3 
er til hinder for at arbeidsgiver legger 
vekt på graviditet eller fødselspermis

jon  ved  forlengelse  av  arbeidskon
trakt  eller  nyansettelse.  Grunnen  til 
dette er at  søker, ved å  få avslag, vil 
bli satt i en dårligere stilling enn hun 
ellers  ville  ha  vært  på  grunn  av  sin 
graviditet. 

Leger  i  spesialisering  vil  i  begyn
nelsen av sin karriere ofte være i den 
situasjonen  at  det  er  nødvendig  å 
arbeide  i  et  eller  flere  vikariater  før 
man får et  lengre ansettelsesforhold. 
Når man først har fått innpass ved en 
avdeling,  er  det  imidlertid  vanlig  at 
man  får  forlenget  stillingen  med  et 
nytt  vikariat.  Vikariater  etterfølger 
vikariater  som  igjen  fører  over  i  et 
fastere ansettelsesforhold. 

Ansettelsesforholdet  for  lege  i 
utdanningsstilling  «fryses»  ved  fød
selspermisjon.  Dette  følger  av  A2 
§  6.4:  «Dersom  tjeneste  for  lege  i 
spesialisering blir utsatt eller avbrutt 
i  2  måneder  eller  mer  som  følge 
av  lovmessige  eller  avtalemessige 
forhold  forutsettes  den  opprin
nelige  arbeidsavtale  opprettholdt 

med  tilsvarende  forskyvning  av 
fratreden».

Dersom du  er  ansatt  i  et  vikariat 
som utløper mens du er gravid eller 

i  fødselspermisjon, har du  i utgang
spunktet krav på å få forlenget anset
telsesforholdet, forutsatt at det er ledig 
stilling/vikariat i avdelingen. Dersom 
det  er  ledig  stilling  i  avdelingen,  vil 
arbeidsgiver ha bevisbyrden for at det 
ikke er lagt vekt på graviditeten/per
misjonen ved å nekte ansettelse eller 
forlengelse  av  vikariat.  Økonomisk 
argumentasjon  er  underordnet,  og 
det spiller ingen rolle om du faktisk 
vil kunne arbeide på sykehuset i løpet 
av vikariatet. Du må imidlertid søke 
på  stillingen  og  konkurrere  på  lik 
linje  med  eventuelle  andre  søkere. 
Reglene  for  rangering  og  ansettelse, 
herunder  fortrinnsrett,  gjelder  som 
vanlig. 

Det  som  vil  være  avgjørende  ved 
vurdering av om arbeidsgiver bryter 
likestillingsloven  eller  ikke,  er  hva 
som er normalsituasjonen for anset
telse  ved  sykehuset/avdelingen  for 
leger som ikke er gravide. Hvis det er 
slik at en lege normalt får tilbud om 
forlengelse  ved  utløp  av  et  vikariat, 

vil også gravid lege/lege i fødselsper
misjon ha krav på tilsvarende tilbud 
når det er en ledig stilling i avdelin
gen. Dersom praksis  ved  sykehuset/

«‘direkte eller indirekte 
forskjellsbehandling av kvinner 
og menn er ikke tillatt’ (…) 
Diskriminering pga. svangerskap 
og fødsel er med andre ord 
forbudt.»
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avdelingen  og  reglene  for  rangering 
og ansettelse tilsier at vedkommende 
lege med  stor grad av  sannsynlighet 
ville  fått  forlenget  sitt  vikariat  hvis 
hun ikke hadde blitt gravid, har ikke 
arbeidsgiver  anledning  til  å  forbigå 
den aktuelle legen. Selv om vedkom
mende  vil  ha  permisjon  gjennom 
hele  vikariatet,  vil  hun  allikevel  ha 
krav på forlengelse.

Klagenemnda for likestilling, 
sak 8/2002
Legen  fikk  tilbud  om  vikariat  med 
oppstart fra det tidspunkt svangerska
pspermisjonen var over. Begrunnelsen 
for senere oppstart i vikariatet var at 
legen  var  i  fødselspermisjon.  Etter 
en  konkret  avveiing  kom  nemnda 
til  at  legens  interesse  i  å  beholde  et 
kontinuerlig  ansettelsesforhold  til 
sykehuset  med  derav  følgende  rett 
til  fødselspenger  og  ansiennitet,  må 
veie tyngre enn sykehusets interesser 
i  økonomiske  besparelser.  Nemnda 
uttalte  at  det  er  realiteten  og  ikke 
formaliteten  som  er  avgjørende  for 
om  det  har  funnet  sted  indirekte 
diskriminering,  og  konkluderte 
med  at  sykehuset  hadde  overtrådt 
likestillingsloven.

Likestillingsombudets sak 
2245/2001/197
Ved  det  aktuelle  sykehuset  var 
det  vanlig  at  en  som  allerede  var 
i  et  vikariat  ved  avdelingen  ble 
foretrukket  fremfor  andre  søkere. 
Likestillingsombudet mente derfor at 
det var klart at sykehuset hadde lagt 
vekt på graviditet og påfølgende per
misjon ved ansettelse i det forlengede 
vikariatet.

Lønnsutvikling
Systemet  med  lønnskategorier  som 
ble  innført  i  2002,  hvor  man  plas

seres  i  kategori  etter  hvor  mange  år 
man har gjennomført av spesialistut
danningen (A2 § 5.4.4), medførte at 
kvinner  i  svangerskapspermisjon ble 
hengende  etter  i  sin  lønnsutvikling. 
For  å  fjerne  denne  diskriminerende 
effekten  av  kompetansestigen  ble 
bestemmelsen gitt følgende tilføyelse 
i  2005  –  forhandlingene:  «Leger 
under spesialisering som er borte fra 
arbeidet  med  rett  til  fødselspenger, 
svangerskapspenger  og  adopsjon
spenger  etter  bestemmelsene  i 
folketrygdloven,  gis  et  individuelt 
lønnstillegg tilsvarende det kategori
opprykk de  ville  fått  dersom de  var 
i jobb. Tillegget gis som et personlig 
tillegg.»  Denne  bestemmelsen  er 
ment å praktiseres slik at kategoriop
prykk  følger  tellende  tjeneste  som 
vanlig.  I  tillegg  skal  man  altså  få  et 
personlig tillegg hver gang man etter 
ansettelsestid,  inkludert  fødsels
/svangerskapspermisjon,  skulle  hatt 
kategoriopprykk.  Legen  tilkjennes 
altså nødvendig lønnstillegg ved hvert 
tidspunkt man ville oppnådd katego
riopprykk  dersom  man  ikke  hadde 
vært i fødselspermisjon. Tillegget gis 
både til mor og far i forhold til den 
tid vedkommende tar ut i permisjon. 
Resultatet  er  at  man  gjennom  det 
individuelle  tilegget har en  lønnsut
vikling som om man ikke hadde vært 
i fødsels/svangerskapspermisjon.

Dersom  dette  ikke  fungerer  etter 
intensjonen på ditt  sykehus, bør du 
ta det med opp med din avdelingstill
tsvalgte, som så kan ta saken videre i 
tillitsvalgtapparatet,  for  eventuelt  å 
ende opp med en uenighetsprotokoll 
for avklaring sentralt.

Ytelser ved graviditet og fødsel
Arbeidsmiljøloven (aml) hjemler rett 
til  fri.  Folketrygdloven  hjemler  rett 
til stønad.

Vilkår  for  disse  ytelsene  er  pens
jonsgivende inntekt i minimum 6 av 
de siste 10 mnd før fødselen. 

Gravid  arbeidstaker  har  rett  til 
fri  fra  arbeid  med  lønn  for  å  gå  på 
svangerskapskontroll, når dette med 
rimelighet ikke kan finne sted uten
for arbeidstiden. 

Bestemmelsene  vedrørende  stø
nadsperioden  for  fødselspenger  ble 
sist  endret  01.07.05.  Med  redusert 
sats  (80%  lønn)  er  stønadsperioden 
53 uker, med full sats 43 uker. Man 
har  krav  på  7  uker  ekstra  for  hvert 
barn  mer  enn  ett  ved  redusert  sats, 
5 uker ekstra ved full  sats. Man har 
rett til fri i inntil 12 uker av svanger
skapet, men må  ta ut minst 3 uker. 
Minimum  3  uker  før  fødselen  og 
minimum  6  uker  etter  fødselen  er 
forbeholdt mor. 6 uker av stønadspe
rioden  er  forbeholdt  far  (fedrekvo
ten). Som hovedregel faller fedrekvo
ten  bort  dersom  far  ikke  benytter 
seg av den. Far har dessuten  rett på 
2 uker omsorgspermisjon  i  forbind
else  med  fødselen,  dersom  han  bor 
sammen med moren og nytter tiden 
til omsorg for familie og hjem. Disse 
2 ukene kommer i tillegg til permis
jonstiden nevnt ovenfor.

Når både mor og far har opptjent 
rett  til  fødselspenger,  kan  far  ta  ut 
fødselspenger i en stønadsperiode på 
opptil 44 uker med redusert dagsats, 
opptil 34 uker med full dagsats. Når 
mor ikke har opptjent rett til fødsel
spenger kan far ta ut fødselspenger i 
en  stønadsperiode  på  39  uker  med 
redusert  dagsats,  29  uker  med  full 
dagsats. Far har rett til fødselspenger 
bare dersom mor går ut i arbeid, tar 
offentlig godkjent utdanning på heltid 
eller i kombinasjon med arbeid som 
i  sum  gir  heltid,  eller  er  sykemeldt. 
Dersom  mor  arbeider  deltid  etter 
fødselen, blir fars fødselspenger redu
sert tilsvarende reduksjonen i morens 
arbeidstid.  Utgjør  mors  stillingsdel 
minst  75%  av  full  arbeidstid,  får 
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likevel  far  fødselspenger  beregnet  i 
forhold til sin egen stillingsdel. 

Arbeidstaker har  rett  til  forlenget 
uttak av fødselspenger i form av delvis 
permisjon (tidskonto) i kombinasjon 
med  delvis  uttak  av  fødselspenger. 
Retten  er  basert  på  avtale  mellom 
arbeidstaker  og  arbeidsgiver.  Det  er 
et vilkår at arbeidstaker arbeider mer 
enn halv stilling. 

Kvinner  som  ammer  kan  kreve 
den fritid hun av den grunn trenger 
og  minst  ½  time  2  ganger  daglig, 
eller  hun  kan  kreve  arbeidstida 
redusert med  inntil 1  time per dag. 
Friperioden  vurderes  i  forhold  til 
antall timer det arbeides pr. dag. 

I tillegg til rettigheter som er hjem
let i lov, har vi rettigheter i henhold 
til tariffavtale. 

Rett  til  full  lønn  følger  av  A1  § 
1.2,  jf 1.1. Rettigheter  i  forbindelse 
med amming finnes i A1 

§ 3.  I henhold  til denne bestem
melsen  har  man  rett  til  fri  inntil 
2  timer  per  hele  arbeidsdag  for  å 
amme.  Det  er  naturlig  å  utvide 
denne  tiden  forholdsmessig  dersom 
man arbeider mer enn full dag, som 
ved vaktarbeid.

Ferie 
Av Ferieloven § 9 følger at det kreves 
samtykke fra arbeidstaker for å legge 
ferie  til  permisjonstid  hvor  det  ytes 
fødselspenger  eller  adopsjonspenger. 
Det  samme  gjelder  permisjon  som 
fedre har etter aml § 12. Arbeidstaker 
kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i 
løpet av permisjonstiden.

Turnuslege i fødsels- eller 
svangerskapspermisjon
Påmelding  til  turnustjeneste  sendes 
på eget skjema til Sosial og helsedi
rektoratet  (SHdir).  Påmeldingen  er 
bindende. Du kan utsette påmeldin
gen slik at turnusstart forskyves med 

inntil  6  måneder  etter  forventet 
turnusstart.  Når  særlige  grunner 
(som graviditet og  fødsel)  tilsier det 
kan SHdir etter søknad samtykke til 
ytterligere  utsettelse  av  påmelding 
til  turnusstart.  Du  må  selv  melde 
deg på til ny tjeneste. Utsettelse eller 
avbrudd av praktisk tjeneste etter at 
påmelding har funnet sted krever at 
det foreligger særlige grunner. Dette 
kan for eksempel være fødselspermis
jon  som  avvikles  etter  påmelding, 
enten før eller etter at den praktiske 
tjenesten  er  påbegynt.  Søknad  om 
utsettelse må sendes til SHdir så snart 
utsettelsesgrunnen foreligger. Du må 
også i dette tilfellet selv melde deg på 
til ny tjeneste. 

Turnuslege  som  får  avbrutt  tur
nustjeneste  i  sykehus  pga  svanger
skaps  eller  fødselspermisjon,  skal 
ha  rett  til  å  fortsette  sin  turnus  ved 
samme  tjenestested  etter  endt  per
misjon (A2 § 8.3.3). 

For  restturnus  i  kommunehel
setjenesten  gjelder  samme  vur
deringer  som  i  sykehus,  selv  om 
dette  ikke  er  nedfelt  i  tariffavtale. 
Likestillingsloven forbyr forskjellsbe
handling  av  gravide,  og  på  denne 
bakgrunn  har  Likestillings  og  dis
krimineringsombudet  uttalt  at  tur
nusleger som ønsker det skal ha rett 
til å komme tilbake til turnustjeneste 
i  samme kommune  som de opprin
nelig hadde valgt. 

Helse  og  omsorgsdepartementet 
(HOD)  har  i  brev  av  12.  juli  2006 
instruert SHdir om å  endre  turnus
forskriften med tilhørende rundskriv, 
slik  at  rettighetene  for  turnuskandi
dater  som  må  avbryte  eller  utsette 
turnustjenesten  grunnet  fødselsper
misjon styrkes. Man skal være sikret 
å  få  velge  turnusplass  ved  følgende 
trekning. 

Når  det  gjelder  lønn,  så  har  du 
krav  på  full  lønn  i  de  gjenstående 
månedene av  turnustjenesten, enten 
du  er  i  sykehusturnus  eller  distrikt. 

Dette forutsetter imidlertid opptjen
ing.  Deretter  gjelder  folketrygdlov
ens  regler.  Du  må  imidlertid  være 
klar  over  at  refusjoner  fra  trygden, 
fra  legevaktsarbeid,  faller  utenfor. 
Dersom du ønsker å ha med dette må 
du i tilfelle tegne særskilt forsikring.

Håper dette var oppklarende, slik 
at  du  istedenfor  å  bekymre  deg  for 
jobben kan konsentrere deg om den 
voksende magen eller bylten i vogga!
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Det er sommer, i hvert fall i den delen av landet 

jeg oppholder meg. Det sentrale lønnsoppgjøret 

er i havn før feriepengene skal utbetales, og 

for første gang på lenge har Legeforeningen 

sluppet å sette seg ned rundt bordet hos 

Riksmeklingsmannen sammen med Spekter. De 

sentrale forhandlingene er landet. I skrivende 

stund begynner jobben for de mange lokale 

tillitsvalgte rundt om i det langstrakte landet vårt. 

«Det er bra at du gjør tillitsvalgstarbeid», sa en 

overlege da jeg beklaget at jeg måtte være borte 

fra avdelingen – igjen. «Noen må kjempe mot de 

mørke kreftene», avsluttet hun med et smil.

Kommentaren sier noe om følelsen en del går 

rundt med på sykehusene her i landet. Det er 

usikkerhet rundt Hovedstadsprosessen. Folk vet 

ikke hva som skje med stedet der de jobber, selv 

om regjeringen har lovet at ingen lokalsykehus 

skal legges ned. Det er kommet et mildt sagt 

sjokkerende forslag til ny turnusordning fra 

Helsedirektoratet, som også ville hatt stor 

betydning for spesialiseringen av leger.

Redaktørens hjørne
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Man hører lave sukk i korridorene over 

produksjonstankegang på sykehus, hvor 

utdanningen av leger i spesialisering går på 

bekostning av DRG-kroner i sykehuskassa. Noen 

begynner å føle seg utrygge på hva dette betyr 

for fremtiden. Andre rister bare på skuldrene, 

og sier at det er mye annet spennende å gjøre 

her i livet enn å jobbe på sykehus. Blir det for lite 

attraktivt, finner de på noe annet. Leger er kjent 

som hardt arbeidende, fleksibel arbeidskraft, 

og skal visstnok være ettertraktet også i andre 

områder av arbeidslivet. 

Men snart er det ferie, og i bølgeskvulpet 

kommer disse tankene på avstand. 

Forhåpentligvis blir det en høst med ny giv og 

optimisme, og kanskje Torunn Janbu får det hun 

ønsket seg på landsstyremøtet – en masterplan 

for helsevesenet.

– Marit Tveito
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Veiledning  •   Debatt •   Evaluering

Tema: Landsstyremøtet

Helsepolitisk debatt • Turnusresolusjon 
Medisinskteknisk utstyr
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–  Vi vil ha mer sentralisering og mer 
desentralisering, konkluderte helsem
inister Brustad. Hun brukte sin taletid 
til  å  peke på  en  rekke utfordringer  i 
dagens  helsevesen.  Særlig  har  rap
porten  om  akuttmottakene  gjort 
inntrykk.

Helsepolitisk debatt!
Både Sylvia Brustad og Erna Solberg tok seg tid til å delta i årets helsepolitiske 
debatt ved Legeforeningens landsstyremøte. Akuttmottak, lokalsykehus og fast-
legens rolle var noen tema som ble tatt opp. Legeforeningens president benyttet 
anledningen til å etterlyse en masterplan for helsevesenet.

MARiT	TVEiTO
Redaktør

–  Vi  vil  gjøre  noe  med  at  kritisk 
syke  pasienter  ikke  får  den  hjelpen 
de  skal  ha,  uthevet  Brustad.  –  Ingen 
lokalsykehus  skal  legges  ned,  men 
mange må regne med endringer i hva 
de  skal  drive  med. Vi  må  omorgan
isere  akuttmottakene  av  hensyn  til 
pasienten.  Kanskje  blir  løsningen  å 
slå  sammen  legevakt og  akuttmottak 
for  på den måten  å  sikre  best mulig 
kvalitet  i behandlingen, det  er  ingen 

grunn til at disse to skal ligge i hver sin 
bygning i samme by.

Regjeringen foreslår to typer syke
hus.  Lokalsykehus  med  tilpassede 
akutttjenester  og  lokalsykehus  med 
traumemottak.  Hvis  det  skjer  en 
større  ulykke  som  tilsier  behandling 
av  helsepersonell  med  traumekomp
etanse,  må  folk  fraktes  til  nærmeste 
sykehus med traumemottak.
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Helseministeren  fremhevet  at 
regjeringen  ville  ta  hensyn  til  at  de 
geografiske  forholdene  vil  medføre 
at man må organisere seg forskjellig i 
Finnmark og Oslo.

–  Skillet mellom det som er sykehu
sets og fastlegens oppgaver blir stadig 
tydeligere. Fastlegen er grunnmuren i 

helsevesenet, sa helseministeren. –  Vi 
må ha fullt trykk på samhandling hele 
tiden. IKT er viktig. Vi kan ikke være 
kjent  av  at  helsepersonell  på  syke
hus og i distrikt ikke er på nett med 
hverandre.  Antall  fastleger  over  55 
år  er doblet på  fem år. Utfordringen 
består  av  å  få  kommunene  til  å 
opprette flere hjemler, å få flere leger 
inn  i  sykehjemsmedisin  og  rekrut
tere  stabil  legedekning  til  distriktet. 
Kommunene  må  ta  et  større  ansvar 
enn de tar i dag. Men legene har også 
et ansvar for å få kommunen til å søke 
om flere hjemler.

Ministeren  gav  uttrykk  for  for
ståelse for at det ikke er lett å forlate 
kontoret, men kanskje kan fastlegene 
organisere seg i team, slik at fastlegene i 
større grad kan gjøre oppgaver utenfor 
kontoret også på dagtid. –  Tannlegene 
har jo gjort dette og bruker tannplei
erne i stor grad, nevner ministeren.

–  Vi må ha mer av ambulante team 
og flere distriktsmedisinske sentre. Vi 
trenger dessuten flere leger som jobber 
med sykehjem og geriatri. 

Erna Solberg  åpnet med å  snakke 
om finansene. 

–  Jeg  ser  et  økonomisk  problem  i 
helsetjenesten,  var  åpningsreplikken. 
–  Høyre  har  utfordret  regjeringen 
til  å  vise  at  helsereformen  faktisk 
virker fordi vi etter så mange år sitter 
med  de  samme  problemene,  nemlig 
underskudd.

Høyres  leder  ville  deretter 
trekke  frem  et  annet  område  med 
ufordringer.

–  Pasienttilfredsheten  i  Norge  er 
god. Folk flest er fornøyd med legene, 
og  kanskje  enda  mer  med  sykeplei
erne. Når det gjelder organisering og 
informasjon skårer sykehusene dårlig. 
Det er ofte svikt i samhandlingen med 
kommunehelsetjenesten.

Dette rammer  ikke de av oss  som 
skal  innlegges  for  en  enkeltstående 
operasjon.  Det  rammer  pasientene 
som trenger omfattende tjenester over 
tid.  Vi  bruker  mye  penger  på  helse. 
Har  veksten  i  tilførsler  av  penger 
gitt  resultater?  Nei.  Vi  må  stille  oss 
spørsmålet  hvorfor  det  er  slik.  Ikke 
fordi  man  skal  bruke  færre  penger, 
men  fordi  vi  skylder  befolkningen 
det. 

Solberg var bekymret over at  stat
sråden bagatelliserte  at  ventetiden  til 
sykehusene øker. 

–  Primærhenvisningene  går  ned, 
og  ventetiden  øker.  Vi  må  finne  ut 
hvorfor  dette  skjer.  Det  fører  til  økt 
klassedeling, der folk kan betale seg ut 
av  kø.  Jeg  har  ingen  moralske  prob
lemer  med  at  folk  bruker  pengene 
sine på helse. Antall private helsefor
sikringer økte med 80% fra 2006 til 
2007. Det bør være et tankekors, fordi 
det avdekker at mange i vårt samfunn 
føler  seg usikre  på  om det  offentlige 
leverer det de  skal. Det er et  faktum 
at  vi  ikke  får  nok  igjen  for  de  res
sursene  vi  investerer  i  helsetjenesten. 
Vi må tørre å snakke om at det er stor 
variasjon  i  kvaliteten  på  sykehus  og 

snakke om hvordan vi skal sikre bedre 
helsehjelp der folk bor.

Solberg fremhevet også primærhel
setjenestens plass i helsevesenet.

–  Jeg mener nye milliarder ikke skal 
investeres  i  sykehus, men  i  sykehjem 
og  rehabilitering.  Lokalsykehusene 
må  rustes  opp  til  å  ivareta  geriatri, 
rehabilitering, rus og psykiatri.

Solberg  hadde  også  en  løsning  på 
skjevfordelingen av midler til de ulike 
helseforetakene.

–  Høyre  mener  at  man  burde 
hatt  ett  nasjonalt  helseforetak.  Vi 
må  ha  en  nasjonal  helseplan  som  er 
tydelig  i  forhold  til  prioritering  og 
strukturering.

Presidenten utfordret politikerne til 
å lage en masterplan for helse, både i 
forhold til bruk av ressurser fremover, 

samt en geografisk planlegging av hvor 
sykehusene i landet skal være.

Talelisten ble raskt lang, og det var 
mange engasjerte innspill fra landssty
ret.  Helseministeren  og  Solberg  fikk 
mye  tilbakemelding,  og det  kan kan 
oppsummeres at det ikke er noen lett 
jobb å lede HelseNorge, men Solbergs 
avsluttende ord om at politikere ikke 
kan organisere  seg bort  fra prioriter
ing og ubehagelige avgjørelser, var det 
tydelig gjenklang for i salen.

«(…) legene har også 
et ansvar for å få 
kommunen til å søke 
om flere hjemler»

«Kanskje blir 
løsningen å slå 
sammen legevakt 
og akuttmottak for 
på den måten å sikre 
best mulig kvalitet i 
behandlingen»



Et bilde av
bedre 
livskvalitet
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Gode opplevelser er personlige. Vi kan ikke vite hva du har

opplevd, men vi vet hvor godt det kan føles. I 10 år har vi bedret

livskvaliteten til menn med erektil dysfunksjon over hele verden1.

Takk for 10 harde år. Vi håper de neste blir like harde.
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Allerede  i  presidentens  åpningstale 
ble  Sosial  og  helsedirektoratets 
forslag  om  treårig  plikttjeneste  før 
autorisasjon  grundig  kommentert.  I 
samme  tale  tok  Torunn  Janbu  også 
opp viktigheten av å se på legers still
ingsforhold,  og  da  spesielt  for  leger 
i  spesialisering  som  i  stor  grad  går  i 
vikariater og midlertidige stillinger.

Landsstyremøte på 
Soria Moria slott
Både turnusdebatt og utredning om spesialistutdanningen stod på programmet på 
årets landsstyremøte, to kjernesaker for Ylf.

MARiT	TVEiTO
Redaktør

Turnusdebatten  ble  innledet  av 
Ylfs  leder Hege Gjessing. Hun pekte 
på at de  som har vært gjennom tur
nustjenesten  i  stor  grad  har  vært 
fornøyde.  Legeforeningen mener tur
nustjenesten er viktig  fordi det er en 
nasjonal standard, det utgjør et felles 
utgangspunkt  og  gir  viktig  bredde
trening. Det sikrer breddekompetanse 
og  legger  grunnlag  for  videre  sam
handling. Det er dessuten viktig med 

veiledet  tjeneste  i  akutte  situasjoner, 
før man står i disse alene.

Legeforeningen  har  gjennomført 
fire  nasjonale  vurderinger  av  tur
nustjenesten.  Disse  viser  at  tjenesten 
har  høy  grad  av  læringsverdi  og  at 
turnuslegene  bidrar  med  verdifull 
arbeidsinnsats.  Veiledning  og  super
visjon er vesentlig, men vi må erkjenne 
at dette ofte ikke er godt nok.

Delegatene fra YLF er unge, spreke og fikk naturlig nok plassene på bakerste benk
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Forslag til løsning
Turnusrådet  har  fått  i  oppdrag  fra 
Sentralstyret  å  lage  en  rapport  med 
forslag  til  løsning  innen  sommeren. 
Når denne rapporten er ferdig, plan
legger man å ha et seminar for gjen
nomgang og videre planlegging.

Praktisk veiledet tjeneste er en ordn
ing Helse og omsorgsdepartementet 
(HOD)  har  innført.  Det  gjelder 
nyutdannede  leger  fra EUland hvor 
det  ikke  er  krav  til  praktisk  tjeneste. 
Leger  herfra  kan  ikke  pålegges  tur
nustjeneste.  HOD  har  derved  laget 
en  alternativ  veiledet  tjeneste,  uten 
at  det  stilles  krav  til  klinisk  tjeneste, 
spesifiserte  fagområder  eller  tjeneste 
ved avdeling med akuttfunksjon. Det 
følger ingen penger med ordningen, og 
det gis  ingen beskrivelser av hvordan 
tilsettinger skal foregå. Departementet 
er klar over at dette  ikke er en feilfri 
løsning,  og  sier  at  de  ikke  kommer 
til å råde noen til å bruke ordningen, 
men at den måtte opprettes for ikke å 
bryte EUreglene. Men foreløpig har 
vi  altså  nå  i  Norge  to  parallelle  løp 
mot endelig autorisasjon.

Treårig plikttjeneste?
Helsedirektoratet  la  i  mars  frem  et 
løsningsforslag  for  den  omdiskuterte 
turnustjenesten,  en  treårig  grun
nmodul.  Den  ble  lagt  frem  som 
«et  godt  jobbtilbud  i  et  vanskelig 
arbeidsmarked».  Det  problematiseres 
at kvinner blir gravide i løpet av tur
nustjenesten,  at  foreldre  trenger  per
misjoner, og begrunner til dels den nye 
ordningen med at dette  er upraktisk 
administrativt sett og heller bør være 
et anliggende mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver.  Arbeidssted  baseres  på 
trekning av arbeidssted i tre år. Sosiale 
ordninger slik som barneplass fjernes.

Gjessing  påpekte  at  denne  grun
nmodulen  vil  føre  til  kvalitetsreduk
sjon  av  spesialistutdanningen. 
Turnustjenesten  som  en  generell 

utdanningsordning  med  detaljerte 
læringsmål  forsvinner.  Det  stilles 
spørsmål  ved  Helsedirektoratets 
arbeidsform.  Rapporten  mangler 
faglige  konsekvensanalyser,  og 
Legeforeningen  som  arbeidstakeror
ganisasjon  har  ikke  hatt  reell  innfly
telse.  Det  har  allerede  blitt  laget  tre 
resolusjoner som reaksjon på forslaget 
fra  Nmf,  AF  og Ylf.  Studentene  har 
hatt  underskriftskampanje  og  det  er 
en egen Facebookside om forslaget.

Einar  Vie  Sundal,  leder  i  Nmf, 
redegjorde  for  studentenes  respons. 
Han  har  ikke  sett  liknende  engasje
ment i sin tid som leder. 

–  Det  vekket  en  enorm  urettfer
dighetsfølelse  blant  studentene  da 
det ble kjent at Helsedirektoratet har 
tenkt  å  plassere  unge  leger  rundt  i 
landet der det passer direktoratet best. 
Vi har hevdet at det  som legitimerer 
bruk av plikttjeneste er nettopp det at 
det er godt faglig fundert. Vi kan ikke 
gå med på at dette forslaget skal ligge 
til grunn. Det er gledelig at departe
mentet  sender  rapporten  tilbake  til 
direktoratet,  men  det  betyr  ikke  at 
disse tankene er døde. Og heller ikke 
at  denne  rapporten  bør  brukes  som 
forhandlingsgrunnlag  videre.  Men 
det  forplikter  oss  til  å  komme  med 
forslag.  Det  er  store  utfordringer  i 
tjenesten  i dag. Vi er nødt til å stille 
klare krav til kvalitet og vi er nødt til 
å gjøre noe med kapasitetsproblemene 

vi  ser  i  dagens  tjeneste. Vi  mener  vi 
kan  utdanne  nok  leger  og  med  god 
kvalitet,  men  ikke  i  det  omfanget  vi 
gjør  i  dag.  Vi  vil  derfor  oppfordre 
Legeforeningen til fortgang i arbeidet, 
slik at vi kan bidra konstruktivt i det 
videre arbeidet.

Espen  MøllerHansen,  nestleder  i 
Ylf,    takket  salen  for  rask  og  tydelig 
respons  fra  flere  yrkesforeninger. 
–  Det  som  er  viktig  er  at  vi  har  en 
felles  prosess  med  Helsedirektoratet, 
og at vi ikke jobber på hver vår arena. 
Hvordan turnustjenesten skal se ut, er 
det  mange  meninger  om.  Fokus  må 
være på kvaliteten, vi må sikre at leger 
har breddekompetanse ved autorisas
jon. Ylf mener også at man fremover 
må se på om det bør være en obliga
torisk del innen psykiatri. 

Jan  Emil  Kristoffersen,  leder  av 
Allmennlegeforeningen, trakk frem at 
dette  ikke  er  en  styrking  av primær
helsetjenesten,  slik  noen  ser  ut  til  å 
kunne tro. Men benyttet også anled
ningen til å konkludere at det kanskje 
ikke  blir  vanskelig  å  komme med  et 
bedre forslag enn det som foreligger.

Resolusjonsforslaget  om  tur
nustjenesten  ble  etter  debatten 
enstemmig vedtatt.

Spesialistutdanningen
Sentralstyret  vedtok  i  2006  å  igang
sette et arbeid for å lage en utredning 
om spesialistutdanningen for leger. 

Ylf-delegatene møttes i blant for å notere, diskutere og klø seg litt i hodet.
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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.
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Det  foreligger  nå  en  høringsrap
port  som ble  lagt  frem på  landss
tyremøtet.    Prosjektleder  Frank 
Andersen  redegjorde  for  utvalgets 
mandat  og  deres  konklusjoner  i 
korte trekk. Deretter var det åpent 
for debatt.

Anders  Nordby,  fra  styret,  tok 
opp  at  Ylf  mener  at  endringer  i 
spesialisstrukturen ikke vil avhjelpe 
problemene innen rusmedisin. Det 
er viktig med helhetlig behandling, 
men foreningen ser ikke at løsningen 
er å opprette en egen spesialitet.

Fredrik Nomme, fra styret, trakk 
frem  at  tre  måneders  obligatorisk 
tjeneste innen geriatri eller aldersp
sykiatri for å bli godkjent spesialist i 
generell indremedisin eller psykiatri 
kan skape kødannelse i utdanningen 
og  gi  betydelig  rotasjon  da  mange 
sykehus ikke vil ha slik post tilknyt
tet.  Ylf  foreslo  å  sikre  rotasjon  til 
disse  avdelingene  ved  sykehus  der 
slike avdelinger er tilknyttet.

Kompetanseområder og 
spisskompetanse
Espen  MøllerHansen,  nestleder 
i  Ylf,  ønsket  utdypning  om 
kompetanseområder. 

–  Jeg  tror  ikke  at  dette  vil  gi 
bedret  pasientbehandling  eller  økt 

status  for  fagområdet  hvis  ikke  vi 
er  tydeligere på hvordan dette skal 
organiseres.

Det var mye fokus under møtet, 
og kanskje særlig i den helsepolitiske 
debatten,  på  breddekompetanse. 
Men at nok spesialisering er viktig 
ble heller ikke glemt.

–  Ja  til breddekompetanse, men 
spisskompetansen  må  også  ivare
tas, sa Espen Rostrup Ellingsen fra 
Hordaland  legeforening.  –  Den 
trues av det nye forslaget til turnus, 
som  vil  få  store  konsekvenser  for 
spesialistutdanningen.

Mye diskutert var også vaktkom
petanse i forhold til spesialistkompe
tanse, og at hvilke krav  som stilles 
til  vaktkompetanse  vil  variere  fra 
sykehus til sykehus. 

Obligatorisk  gruppe  II  var  en 
idé som høstet noe applaus i salen. 
Arnstein Grøtting fra Ylf pekte på at 
man må se på innholdet i tjenesten, 
og at for mange vil ikke gruppe II
tjeneste gi ytterligere breddekomp
etanse. Frank Andersen som repre
sentant  for  gruppen oppsummerte 
til slutt at de ser frem til høringsut
talelser og det videre arbeidet. 

Ylfs to medlemmer i Sentralstyret, Hege Gjessing og Kjersti Baksaas Aasen.
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Vaksinen som beskytter mot 
4 papillomavirustyper og som
skal forebygge livmorhalskreft**

Dokumentert effekt mot HPV 
6, 11, 16 eller 18-relaterte 
genitale sykdommer

Gardasil® skal forebygge:

For bred beskyttelse*

og tidlig nytte**
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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.
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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 33
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Forslaget fra Helsedirektoratet om ny og treårig modell for turnustjenesten har vakt mye debatt både i og uten
for Legeforeningen. Landsstyret ble enige om en resolusjon som tar sterkt avstand fra store deler av innholdet 
i forslaget.

Landsstyret i Legeforeningen vedtok onsdag 21. mai følgende resolusjon: 
Legeforeningen  går  sterkt  imot  innføring  av  treåring plikttjeneste  etter  grunnutdanningen  for  leger. Det  er 
uakseptabelt at det i Norge skal være ett–to års lengre tjeneste for å oppnå autorisasjon som lege enn det er i 
øvrige EU/EØSland.

Legeforeningen mener at rapporten fra Helsedirektoratet på et mangelfullt grunnlag foreslår å legge ned en 
turnustjeneste som stiller krav til  innhold og ferdighetsmål. Turnustjenesten har vært og er en sentral del av 
legers utdanning. Tjenestens innhold og kvalitet må stå i sentrum når tjenesten evalueres og videreutvikles. Bo 
og tjenestested i en treårsperiode skal i følge rapporten tildeles ved loddtrekning. Dette kan ikke Legeforeningen 
akseptere. 

Vi reagerer kraftig på at Helsedirektoratet foreslår å fjerne alle sosiale bestemmelser knyttet til dagens ordn
ing. Til sammen vil disse forholdene skape vanskelige sosiale situasjoner for nyutdannede leger, med risiko for 
splitting av familier i flere år. Forslaget fra Helsedirektoratet bærer preg av at man mener plikttjeneste i allmen
nmedisin, psykiatri og rus vil løse rekrutteringsproblemene. 

Legeforeningen mener rekrutteringsutfordringene må møtes med positive virkemidler, ikke beordring. I rap
porten  foreslås det også at plikttjenesten  skal være en del av  spesialiseringen. Legeforeningen kan  ikke  se at 
gjeninnføring av obligatorisk sideutdanning i spesialiseringen er faglig begrunnet. For å opprettholde dagens 
kvalitet på hovedutdanningen, vil dette forslaget måtte føre til en forlengelse av speisalistutdanningen.  

www.legeforeningen.no

Turnusresolusjon
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Trond Egil Hansen fra Sentralstyret redegjorde for mange 
av argumentene både for og mot en utvidelse av ordnin
gen før debatten ble åpnet, og viktigst her var den prin
sipielle avveiningen. Sentralstyret var tydelig på at tellende 
kurs i  legers videre og etterutdanning ikke på nytt skal 
kunne bli en markedsplass. Utstillinger på arrangementer 
med  tellende  kurs  skal  ikke  gi  inntekter  til  arrangøren. 
Begrunnelsen  for  å  åpne  opp  for  mulighet  til  utstilling 
skal være faglig.

Sentralstyret  foreslo  at  den  enkelte  fagmedisinske 
forening gis  tillatelse  til  at det  arrangeres utstillinger  av 

Medisinskteknisk 
utstyr inn i varmen
Mange var spent på utfallet av debatten om utstilling av medisinsk teknisk utstyr. 
Temperaturen ble litt høyere i landsstyremøtesalen da saken skulle opp til diskusjon.

MARiT	TVEiTO
Redaktør

medisinsk teknisk utstyr i tilknytning til ett av sine årlige 
møter som også gir tellende kurstimer (høstmøte, årsmøte 
og  lignende).  I  forslaget  lå det også en forutsetning om 
at utstillingen plasseres  slik at kursdeltakerne  ikke nød
vendigvis må forholde seg til utstillingene. Alle arrange
menter  innrapporteres  til  sekretariatet  slik at ordningen 
kan evalueres til landsstyret 2010. Andre foreninger kan 
søke Sentralstyret særskilt.

Selv om flere fremholdt forsiktighet med å myke opp 
regelverket, var det også representanter som ønsket å åpne 
døren  for  den  farmasøytiske  industrien  på  nytt.  Størst 
enighet var det allikevel om medisinskteknisk utstyr, og 
forslaget fra sentralstyret ble vedtatt mot et klart mindre
tall stemmer.
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Høstens store happening finner sted 15.–17. 
oktober på Vettre hotell i Asker.

Her får du lære mer om avtaleverk, lønn og 
forhandlinger, og kanskje blir det tid til et 
etikettekurs også.

Husk å pakke både badebukse, dress og slips 
eller badedrakt og kjole,  alt ettersom hva som 
passer deg best.

Det ble derfor ved innledningen til årets landsmøte stilt 
spørsmål fra leder Hege Gjessing om innkallingen kunne 
godkjennes. Hun oppsummerte  at  representasjonen må 
være  ivaretatt  til  neste  landsstyremøte.  Ylf  kunne  god
kjenne innkallingen for dette møtet, men forandring frem 
mot neste års møte var helt nødvendig. Generalsekretær 
Terje Vigen redegjorde så for mulige løsninger, og saken 
ble diskutert som egen sak på Landsstyremøtet.

Den pragmatiske løsningen, at FaMegruppen midler
tidig  utvides  med  to  representanter  fra  leger  i  spesiali
sering  til  landsstyremøtet  2009  ble  enstemmig  vedtatt. 

Det er viktig å holde stilen på kurs

Få leger i spesialisering  
i FaMe
Blant de 20 delegatene fra FaMe til landsstyremøtet var det kun én lege i spesialisering, 
denne fra allmennmedisin. Alle delegatene er lovlig valgt hver for seg, men til sammen 
ble det allikevel brudd på legeforeningens lover om representasjon til landsstyremøtet.

MARiT	TVEiTO
Redaktør

Dette  var  en  engangsløsning  for  å  ivareta  alle  gruppers 
representasjon på en best mulig måte. Det jobbes videre 
med hvordan valgordningen i FaMe også skal sikre del
takelse fra leger i spesialisering.

Meld deg inn!
Ferdige spesialister meldes automatisk inn i sin fagmedi
sinske forening. Så er ikke tilfelle for leger i spesialisering, 
hvor du aktivt må melde deg inn i den fagmedisinske fore
ningen du ønsker å være medlem i. Dette er spennende 
foreninger med høy aktivitet, og medlemsskap gir deg en 
unik mulighet til  selv å være med å påvirke  innholdet  i 
spesialistutdanningen.  Ylf  og  FaMe  oppfordrer  herved 
alle leger i spesialisering til å melde seg inn. I dag!

HUSK!
Sett av tid til Trinn II-kurs i høst!
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Styret svarer!?

I  et  innlegg  i  Forum  2/08  kommenterer  Frank  Becker 
mine  to  artikler  om  legelønn  fra  Forum  6/07  «Så  du 
tror du tjener godt?» og fra nr 1/08 «Lege i Norge = dårlig 
kjøpekraft». Budskapet i artiklene mine har vært å slå hull 
på noen myter om legers lønninger. Mine artikler om lønn 
har vært spissformulerte slik at hovedpoenget skal komme 
klart frem: Norske leger tjener dårligere enn de fleste tror. 
Jeg har aldri nektet for at  leger er en høyinntektsgruppe, 
men mine to artikler gir viktige forklaringer til hvorfor det 
er slik, og den viktigste forklaringen er arbeidstimer. 

Frank Becker  kritiserer  at  jeg  kaller  legene  for  fattige  og 
for et proletariat. Blant annet skrev  jeg  følgende setning: 
«Norske leger har ikke fått ta del i den velstandsutvikling store 
deler av det norske samfunn ellers har hatt», «Sykehuslegene er 
det nye proletariatet i helseNorge». Fattige har jeg ikke kalt 
norske leger, tvert i mot har jeg poengtert at leger fortsatt 
er  en  høyinntektsgruppe.  Men  lønnsveksten  for  legene 
har vært betydelig lavere enn for arbeidstakere generelt og 
langtidsutdannede i privat sektor spesielt. Legene har hatt 
reallønnsnedgang og har derfor ikke tatt del i de siste års 
velstandsutvikling. Det  fordrer nemlig  reallønnsvekst  slik 
de fleste arbeidstakere (vel fortjent!) har fått. Jeg skal ikke 
kjede  leserne med sosiologiske betraktninger om sykehu
slegene er det nye proletariatet i helseNorge, og innrøm
mer at dette er satt på spissen. Men legene er den eneste 
gruppen som henger igjen i et arbeidstidsmønster fra Karl 
Marx’ tid. «Åtte timers arbeidsdag – NÅ!» var den viktigste 
1. mai parolen helt fra dagen ble innstiftet i 1889. Etter lang 
kamp fikk alle nasjonale tariffavtaler 8 timers arbeidsdag. 
Det var allerede i 1919. Legene har ikke kommet dit ennå. 
Vår største seier var da vi fikk gjennom parolen «19 timers 
vakt  –  NÅ!»  i  1976.  Riktignok  med  rikelig  adgang  til  å 
avtale unntak – for å jobbe mye mer. Og hva kjennetegner 
proletariatet bortsett  fra at de er avhengige av å selge sin 
egen  arbeidskraft?  Proletariatet  produserer  merverdi:  En 
økonomisk gevinst som går ut over verdien av deres lønn. I 
sykehusene heter merverdien DRG og ISF. 

Becker skriver at det kanskje er på tide med en realitets
sjekk, for eksempel ved å sjekke lønnsslipper. Men hvem 
skal vi sjekke lønnslipper med? Skal vi sammenligne syke
pleiernes  lønnslipper  preget  av  både  frivillig  og  ufrivillig 
deltid? Skal vi sammenligne lønnslipper med grupper som 

Om legelønn og hva man fortjener
ikke har utdanning? I så fall er Frank Becker på linje med 
viseadministrerende direktør Anne Kari Bratten i Spekter 
som  mener  at  legers  lønnsnivå  må  tilnærmes  lønnen  til 
kjøkken og renholdsassistenter. Mitt utgangspunkt i artik
lene har vært at vi må sammenligne lønnslipper med andre 
grupper  med  høy  utdanning,  og  da  blir  legene  frakjørt 
fordi lønnsveksten har vært lav. 
 
Frank  Beckers  samboer  er  professor  og  har  flere  tusen 
mindre utbetalt per måned. Som professor i offentlig sektor 
lønnes hun  ikke  etter utdanning, kompetanse og  ansvar. 
Hun fortjener mer enn hun får i dag. Sammenlignet med 
andre langtidsutdannede i offentlig sektor har legene bedre 
totallønn. Offentlige arbeidsgivere har ikke drevet forhan
dlinger ut fra sitt behov for arbeidskraft. Deres agenda har 
vært inntektsutjevning. Og slik har de langtidsutdannede 
i offentlig  sektor  sakket  akterut  i  tiår  etter  tiår. Men det 
er  ikke legenes  lønn som skal ned. Det er  lønnsnivået til 
øvrige langtidsutdannede i offentlig sektor som må løftes 
betydelig. 

Becker skriver at jeg trikser med tall når jeg sammenligner 
norsk og amerikansk lønnsnivå, og at jeg korrigerer dobbelt 
opp for kjøpekraft. Tallene i artikkelen er kjøpekraftjusterte 
inntekter  regnet  i  amerikanske  dollar. Tallene  er  fra  den 
tyske legeforeningen og kjøpekraftsreferansen er USA. Det 
vil si at inntekten for leger i de andre landene regnes om 
til amerikansk kjøpekraft. Det hevdes at amerikanske leger 
i  spesialisering  tjener  svært  dårlig.  I  artikkelen  imøtegår 
jeg  dette  og  argumenterer  for  at  lave  levekostnader  gjør 
at deres nominelt  lave lønn antagelig er på nivå med det 
norske leger i spesialisering har. At lavere priser på bolig, 
transport og mat gjør at lønna rekker lenger i USA enn i 
Norge trodde jeg var udiskutabelt. 

«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.»

Skriver  Frank  Becker.  En  viktig  del  av  det  store  sam
funnskonsensus  i Norge har vært ansvarlig opptreden fra 
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Medlemsfordeler på bank- og forsikring. 
Alt på ett sted! Ring oss på telefon 04700 
eller se www.medlemsradgiveren.no

både  arbeidstaker  og  arbeidsgiverorganisasjonene.  Som 
forening skal vi alltid opptre ansvarlig. Men Akademikernes 
grunnholdning  har  vært  at  fordelingspolitikk  tilhører 
den  politiske  arena.  Arbeidsgiverne  skal  ikke  drive  med 
fordelingspolitikk,  de  skal  forhandle  med  partene. 
Fordelingspolitikk drives best av politikere som er demok
ratisk valgt. Og de har tilgang til et bedre virkemiddel for 
rettferdig  fordeling: Skattseddelen. Og så  får den enkelte 
bruke sin stemmerett, og for eksempel  la være å stemme 
på partier som gir de superrike skattefritak på aksjeutbytte. 
Og jeg og Frank Becker får med stemmeseddelen gi støtte 
til partier som støtter «Det store samfunnskonsensus.»

Vi krever ikke mer enn det som er rimelig. Det vi krever 
er  å  ha  en  lønnsutvikling  på  linje  med  sammenlignbare 
grupper i samfunnet. Og som jeg skriver i artikkelen 1/08 
«Det er bra at lønnsforskjellene ikke er for store. Det er bra at 
lavtlønte kan leve av lønna si.»

Vi er  ikke  lutfattige og vi  er  ingen  lavlønnsgruppe, men 
mange leger tror at de tjener svært godt. Det gjør de ikke, 
og artiklene har vært skrevet for å nyansere bildet av legeløn
ninger. De siste fem årene har det vært lønnsfest i Norge, 
og  legene har  ikke vært  invitert. Og den  lønnsveksten vi 
har tapt i disse årene (det tariffteknikerne kaller etterslepet) 
er antagelig borte for alltid. 

Men Frank Becker og jeg er i hvert fall enig om en ting. 
Vi vil  ikke ha nulloppgjør. Og da er vi også enige om at 
også leger skal ha lønnsvekst. Uenigheten mellom oss går 
på hvor stor denne lønnsveksten bør være. Jeg setter stor 
pris på at artiklene jeg skrev har engasjert Frank Becker til 
å løfte sin penn. Slikt blir det et bedre blad av. 

– Kjetil A. H. Karlsen
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Kjetil A. H. KArlsenStyret

Leger tror de har god lønn. Det har de ikke. Legene er i ferd med å miste sin posisjon 

som en høyinntektsgruppe. Den gruppen som leder an i denne utviklingen er under-

ordnede leger i sykehus som oppnådde kr 0,– i sentrale justeringsforhandlinger, og 

har den svakeste lønnsutviklingen av samtlige yrkesgrupper i Norge.

Så du trodde 
du tjente godt?
– det gjør du ikke, du tjener dårlig, men jobber godt

Sykehuslegene er det nye proletari-atet i helse-Norge.  Så du trodde du tjente godt? Det gjør du ikke, og ditt helseforetak presser DRG-poeng fra deg 24 timer i døgnet. Du er for sliten til orke å engasjere deg. Og tar du noen vakansvakter ekstra kan du greit kjøpe leilighet på 36 kvadrat i sentrum. For det er i den delen av boligmarkedet du leter etter at forhol-det røyk. Du var jo aldri hjemme… Du blir utbyttet, og ditt helseforetak ler hele veien til banken.

Man blir ikke rik av lønn, men av å utbytte
Norge har i etterkrigstiden vært et samfunn med relativt små forskjeller i lønn mellom høyinntektsgrupper og lavinntektsgrupper. Man har kalt den norske lønnsstrukturen for «sam-menpresset». Dette faktum kombin-ert med høy sysselsetting har bidratt til en høy grad av likhet mellom lønnstakerne. Bemerk at jeg skriver likhet mellom lønnstakerne for det er to grupper som skiller seg ut. Disse 

gruppene har inntekt, men denne inntekten kommer ikke fra lønnsar-beid. For det første de som er utenfor arbeidslivet og lever av en trygdeytelse eller sosial stønad. Denne gruppen har gjennomgående lavere levestand-ard, dårligere helse og levekår enn resten av befolkningen. Så har vi den raskt økende gruppen av mennesker som lever av kapitalinntekter – de rike og de superrike. I 2005 ble det tatt 243 milliarder kroner i utbytte fra norske selskaper. Skattefritt. En 

del av utbyttet gikk til Staten som er en stor eier. Mesteparten gikk til de rike og superrike. Derfor trenger ikke de å tenke på lønn. Å bli rik på lønnsarbeid er det bare fotballspillere og næringslivets fallskjermjegere som blir.

Mange arbeids-
timer = høy lønn
Legeyrket er fortsatt et høylønnsyrke. Ethvert yrke der man arbeider en dag 

ekstra per uke i gjennomsnitt vil gi en lønn godt over det norske gjen-nomsnittet. Alle arbeidstakere som arbeider 45 timer per uke og har mye arbeid på helg og natt vil tjene bra enten man er sykepleier, kjører drosje, snekrer hus eller er lege. En spesial-sykepleier med 10 års ansiennitet med grunnlønn på 355 000 kroner og 45 timers arbeidsuke arbeider 9,5 

timer overtid per uke. Totallønna blir 560 000 kroner i året. Da er vi på gjennomsnittet til leger i utdan-ningsstilling. En fisker på en tråler drar glatt inn 800 000 kroner i året. Han (for det er alltid en mann) får kompensert for ugunstig arbeidstid, lange arbeidsøkter og risiko. Har du en lønn som kompenserer for ugun-stig arbeidstid, lange arbeidsøkter og 

i tillegg belønner deg for kompetanse og ansvar? Hvis ikke månedslønnen din er sekssifret så har du ikke det.De 10 prosent høyest lønnede arb-eidstakerne hadde i 2006 en måneds-lønn på i gjennomsnitt 58 600kroner. Overlegene med 64 000 lig-ger litt over, LiS-legene ligger langt under.
Så du trodde du tjente godt? Tenk om igjen.

Legene blir frakjørtOg hvem er det vi skal sammenligne oss med? Tidligere sammenlignet man seg med advokater, tannleger eller ledere i det private næringsliv. Til nød med siviløkonomer og siv-ilingeniører til tross for at de hadde kortere utdannelse. Alle disse grup-pene løper raskt i fra oss. Skal man sammenligne med disse gruppene må man ta hensyn til at leger arbeider flere timer per uke og til ubekvemme tider. Så selv om årsinntekten er brukbar, er timelønnen lav sammen-lignet med relevante yrkesgrupper. Ledere i aksjeselskap med mer enn 250 ansatte hadde en lønnsvekst på 20,3 prosent fra 2005 til 2006. 2006 var gjennomsnittslønnen for denne gruppen 1,7 millioner per år. Overlegenes lønnsvekst var i samme periode på 2,8 prosent. Det vil si at overlegenes kjøpekraft har falt svakt i denne perioden. Og det i en peri-ode der det er lønnsfest i resten av samfunnet. Det går altså dårlig med overlegenes lønnsutvikling, hvordan er da stillingen for vår egen gruppe, leger i utdanningsstilling (LiS)?

Dårligst lønnsvekst av alleEn kollega av meg sa: «Det er det samme med assistentlegelønn og boligpriser. Alle vet at de vil falle.» 

tAbell 1
Månedslønn og timelønn for sammenlignbare yrkesgrupper
Yrkesgruppe

Lønn 2006 Timelønn
Ledende stilling oljebransjen 75 000 462
Ledende stilling i industri 49 200 303
Ledende stilling finansnæring 61 000 376
Akademiker finansnæring 49 000 302
Leger i sykehus

56 800* 234
Piloter

71 000 438
* Som eneste yrkesgruppe bortsett fra flygeledere har leger utvidede 

tjenesteplaner. Det er årslønn inkludert vakttillegg og utvidet arbeidstid som 
ligger i årslønn for legene. Avtalt lønn (uten utvidet tjenesteplan og vaktlønn) er 

40 500 kr. Avtalt lønn inkluderer også 2,5 timer pliktig utvidet arbeidstid.
SSBs lønnstatistikk (www.ssb.no)

YlF
Fra foreningen

Det hjelper ikke at du er ferdig med ukens epikriser hvis du må pakke legekofferten og flytte til en ettroms 

i sentrum.
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Penger er lapper av papir – du 

lever av kjøpekraft

Målt i bruttonasjonalprodukt (BNP) 

per innbygger er Norge verdens 

nest rikeste land etter ministaten 

Luxembourg. 79 000 dollar per innby-

gger var tallet i 2007 (tall fra IMF 

– det internasjonale pengefondet), og 

det gjør norske innbyggere til klodens 

desiderte overklasse. Tror vi. I USA 

og Storbritannia, som også er meget 

rike land, var BNP 45 000 dollar per 

innbygger. I et mellominntektsland 

som Polen var BNP per innbygger 11 

000 dollar og aller nederst på IMFs 

liste ligger Burundi med 127 dollar. Er 

det da slik at Ola og Kari Nordmann er 

1,8 ganger rikere enn briter og ameri-

kanere? Kan vi forbruke syv ganger mer 

enn polakker? Nei, slik er det selvsagt 

Lege i Norge 

= dårlig kjøpekraft

Når Spekter vil at legers lønn skal tilnærmes lønnen til kjøkken- og renholdsas-

sistenter nikker du forståelsesfullt.  Vi lever i verdens rikeste land, og nyter godt av 

den høyeste velferd og den fremste materielle velstand som finnes noe sted på 

kloden. Å være lege i et slikt land må vel være den sikreste veien til den globale over-

klassen? Litt av denne umåtelige velstanden du som lege nyter godt av må du da 

kunne dele med lavtlønnsgrupper. I hvert fall vil politikerne at du skal det. 

Så gå da ut av din 36 kvadrats leilighet, eller stans dieselmotoren på din 1997 modell 

Volkswagen dieselpurke som du kjøpte etter at barneflokken ble alt for stor. Du drøm-

mer om hus, men du har ikke råd. Ditt foretak tilbyr deg sykehusleilighet. Det er lurt. 

Den har du råd til. For foretaket trekker leien rett fra lønna, og da slipper du å tenke 

på det. Du slipper å forklare banken hvorfor du bare er vikar selv om du snart er førti. 

Hadde du bodd slik hvis du var lege i et annet land? Kanskje, kanskje ikke.

Hadde du kjørt slik bil hvis du var lege i USA? Helt sikkert ikke.

Kjetil A. H. KArlsen

Styret

ikke, og forklaringen er kjøpekraft: Det 

høye kostnadsnivået i Norge svekker 

vår kjøpekraft. Og det er ikke sant at vi 

er syv ganger rikere enn polakker. Målt 

etter kjøpekraft er vi tre ganger rikere. 

Deres kjøpekraft er omtrent som den 

var i Norge i 1980, og vi sultet ikke 

da heller. Så inntekten per innbygger i 

Norge er meget høy både når man ser 

på nominelle tall og kjøpekraftjusterte 

tall. Men forskjellene til andre OECD-

land blir mye mindre når man justerer 

for kjøpekraft og altså tar hensyn 

til det høye norske kostnadsnivået. 

Hvordan er det da med legene? Også 

kjøpekraftjustert skulle man forvente 

at Norge hadde verdens rikeste leger.

Norge og Tyskland 

– Europas lavtlønte leger

Tabell 1 forklarer hvorfor ikke leger 

fra hele verden strømmer til vårt kalde 

land. Sett fra Tyskland og Øst-Europa 

er det brukbare lønnsvilkår i Norge. På 

den internasjonale toppen troner legene 

i USA. Den kjøpekraftjusterte lønna er 

267 tusen dollar, mot magre 61 tusen 

dollar i Norge. De britiske legene 

ligger også godt an. Her har lønna i det 

offentlige sykehusvesenet (NHS) økt 

med 16 prosent på to år. Norske leger 

ligger langt etter. Sammenlignet med 

leger i mange andre land er legene i 

Norge lavtlønnet. Norske leger har ikke 

fått ta del i den velstandsutvikling store 

deler av det norske samfunn ellers har 

hatt. Når hørte du sist leger argumen-

tere på samme måte som næringslivsle-

dere: At lønna må opp fordi den er 

høyere i utlandet. Det er altså ingen 

økonomisk kompensasjon for dårlig 

klima og perifer beliggenhet… Men 

legene er ikke alene: Man kunne 

sett på tilsvarende tabeller for andre 

akademikergrupper, jurister, lektorer, 

sivilingeniører, og tabellene ville vært 

nokså like. De norske akademikerne 

har dårlig kjøpekraft. Og den norske 

middelklassen er lavt lønnet i europeisk 

sammenheng. 

Hvem er det da som har pengene? 

Ikke legene i hvert fall. En ting er 

sikkert: Det er lurt å være rik i Norge og 

hente sin inntekt fra kapital i stedet for 

arbeid. Det er 65 000 dollarmillionærer 

i Norge, mot 50 000 i Sverige og 35 

000 i Danmark. (VG 18/6-2002). 

Og de tyske legene? Finner de seg i 

dette? Tabellen viser at situasjonen slett 

ikke er lys for dem. Kjøpekraften deres 

er til og med lavere enn for norske 

leger. I Tyskland har det vært en rekke 

streiker blant legene som har fått stor 

sympati i befolkningen. Men de tyske 

legene gjør mer enn å streike: De 

tyske legene flytter. I følge Der Spiegel 

10/11-2006 begynner nå bare litt over 

halvparten av nyutdannede leger i hel-

sevesenet. De andre går til toppjobber 

innen industri, ledelse og forskning. Av 

de som begynner i helsevesenet, flytter 

halvparten til et annet land. Og hva 

er det tyske medier har kalt de tyske 

legene, med sine lange arbeidsdager og 

dårlige lønn som til og med er lavere 

enn det leger har i Norge?  Kalles de 

grådige? Nei, de kalles Slaver i hvitt!

Leger i spesialisering og lønn 

– et lyspunkt?

Norge har en sammenpresset lønns-

struktur. Det er liten avstand mellom 

de lavest og høyest lønnede. For leger 

ansatt i offentlige sykehus har dette 

fått konsekvenser for lønnsforskjellene 

innbyrdes mellom leger. I Norge er 

det liten avstand mellom overlegelønn 

og lønn til leger i spesialisering. 

Sammenlignet med andre land tjener 

Leger i spesialisering i Norge brukbart, 

560 000 kroner i følge Spekter. Det 

er imidlertid vanskelig å få tak i gode 

lønnsdata for leger i spesialisering i 

andre land. I Danmark er snittlønna 

for leger i spesialisering 490 000, men 

de har ikke det fenomenet som heter 

utvidet tjenesteplan. I Danmark arbei-

der de normalarbeidsuke. Punktum. 

Imidlertid er det slik i mange land at 

leger i spesialisering har dårlig lønn 

og dårlige arbeidsforhold. Enkelte 

steder ingen lønn overhodet. Mange 

hevder at aller verst er det i USA der 

spesialistene har høy lønn, mens leger 

i spesialisering nærmest får ingen ting. 

Men er det slik?

Snittlønna for amerikanske utdan-

ningskandidater er 50 000 dollar i 

året. Lønna varierer lite og er lik fra 

spesialitet til spesialitet. Sett med 

øynene til norske leger i spesialisering 

er lønna dårlig. Med dagens rekordlave 

dollarkurs blir det ca. 300 000 kroner. 

Men la oss stoppe opp et øyeblikk: 

Korrigert for kjøpekraft er den norske 

overlegelønna 61 000 dollar. Da er 

ikke femti tusen dollar for amerikan-

ske leger i spesialisering (som der heter 

Residents and Fellows) så dårlig lenger. 

Antagelig gir det en kjøpekraft på linje 

med det norske leger i spesialisering 

har, kanskje bedre. Og lønna 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. Og så 

kan man se frem til den dagen slitet 

som underordnet er slutt, og man kan 

ta fatt som karrieren som spesialist. Og 

det er fett … i USA.

De rikeste legene i verden

De amerikanske spesialistene tjener best 

i verden (tabell 2). Forsikringspremier? 

tAbell 1

Kjøpekraftsjustert inntekt, sykehusleger (UsD)

Tallene gjelder for spesialister ansatt ved sykehus

Rangering Land

Årslønn (USD)* 

1
USA 

267 000

2
Australia 

203 000

3
Nederland 

170 000

4
Storbritannia 

127 000

5
Frankrike 

116 000

6
Italia 

81 000

7
Danmark 

73 000

8
Spania 

68 000

9
Norge 

61 000

10
Tyskland 

56 000

* Kjøpekraftjustert.
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Dette er tall som er fratrukket forsikringskostnader (USA).

Norge er ikke med i opprinnelig tabell. Norges plassering beregnes med utgangs-

punkt i dansk overlegelønn (814 000 NOK) og norsk overlegelønn (770 000 

NOK) som så justeres for standard kjøpekraftspariteter (PPP Danmark=122, PPP 

Norge=138, gjennomsnittlig kostnadsnivå for EU=100)



Verdens beste medisin: 
– behandler både lege og pasient

Verdens beste medisin 

Er raskere enn toget

Tøffere enn en Ferrari

Den gir decelerasjon 

Fra to hundre til åtti

på under åtte sekunder

Den er klar og blank 

Uten en ripe i lakken

Den er billig, stilig og villig 

Bruken gir følgende konklusjon  

En smak av det akutte

En umiddelbar kurasjon

Det er derfor Adenosin

er verdens beste medisin

Et ekteskap med Adenosin

Ville vært kort 

Men fullbrakt og intenst

Adenosin!

Bli min!
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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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Viagra Pfizer
Middel mot erektil dysfunksjon. ATC-nr.: G04B E03
TABLETTER 25 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sildenafilsitrat tilsv. sildenafil 25 mg,
resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171). Filmdra-
sjeringen inneholder små mengder laktose. Indikasjoner: Behandling av menn med erektil dys-
funksjon, som er manglende evne til å få eller beholde en ereksjon som er tilstrekkelig for
tilfredsstillende seksuell aktivitet. For at Viagra skal ha effekt kreves seksuell stimulering. Sildena-
fil er ikke indisert hos kvinner eller personer under 18 år. Dosering: Høyeste anbefalte dose er 100
mg. Høyeste anbefalte doseringsfrekvens er 1 dose daglig. Samtidig inntak med mat kan forsinke
virkningen. For å minimalisere potensialet for å utvikle postural hypotensjon skal pasienter først
være stabile på alfablokkerbehandling før start av sildenafilbehandling. I tillegg skal oppstart av dose
på 25 mg vurderes. Leger skal gi råd til pasientene om hva de skal gjøre ved symptomer på postural
hypotensjon Voksne: Anbefalt dose 50 mg tatt ved behov ca. 1 time før seksuell aktivitet. Dosen kan
økes til 100 mg eller reduseres til 25 mg. Pasienter med nedsatt leverfunksjon samt pasienter med
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt): Første dose bør være 25 mg. Kan
økes til 50 mg og 100 mg. For pasienter som samtidig behandles med CYP 3A4-hemmere (unntatt
ritonavir): En startdose på 25 mg bør overveies. Kontraindikasjoner: Samtidig inntak med alle for-
mer for nitrater eller NO-donorer (som amylnitritt) er kontraindisert. Bør ikke brukes av menn hvor
seksuell aktivitet ikke er tilrådelig (f.eks. pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom som usta-
bil angina eller alvorlig hjertesvikt). Hos pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arte-
rittisk ischemisk fremre optikusneuropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var
forbundet med tidligere bruk av en PDE5-hemmer. Skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig
nedsatt leverfunksjon, hypotensjon (blodtrykk <90/50 mmHg), nylig gjennomgått slag eller hjer-
teinfarkt, eller pasienter som har kjent medfødt degenerativ retinasykdom, som retinitis pigmentosa
(et mindretall av disse pasientene har genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase).
Hypersensitivitet for aktiv substans eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Anamnese
og klinisk undersøkelse skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon samt fastslå mu-
lige underliggende årsaker, før farmakologisk behandling overveies. Før behandling av erektil dys-
funksjon initieres, skal legen bedømme pasientens kardiovaskulære status, da det finnes en viss
kardiell risiko assosiert med seksuell aktivitet. Før forskrivning av sildenafil bør det overveies nøye
hvorvidt pasienter med spesielle underliggende tilstander kan få alvorlige bivirkninger av vasodila-
terende effekt, særlig i kombinasjon med seksuell aktivitet. Pasienter med økt følsomhet for vasodi-
latorer inkl. de med venstre ventrikkel «outflow»-obstruksjon (f.eks. aortastenose, hypertrofisk
obstruktiv kardiomyopati) eller de med sjeldne syndromer med multippel systematrofi manifestert
som alvorlig svekket autonom kontroll av blodtrykket. Preparatet potenserer den hypotensive ef-
fekten av nitrater. Alvorlige kardiovaskulære hendelser er rapportert etter bruk av preparatet. Fleste-
parten av disse pasientene, men ikke alle, hadde preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer.
Mange av hendelsene ble rapportert å ha oppstått i løpet av eller kort tid etter seksuell aktivitet. Noen
få hendelser ble rapportert å ha oppstått rett etter bruk av preparatet uten seksuell aktivitet. Skal bru-
kes med forsiktighet hos personer som bruker alfablokkere, da samtidig administrering kan føre til
symptomatisk hypotensjon hos noen pasienter. Dette vil mest sannsynlig inntre innen 4 timer etter
dosering med sildenafil. Sildenafil (>25 mg) skal derfor ikke brukes i perioden 4 timer før eller
etter inntak av en alfablokker. Sildenafil skal brukes med forsiktighet til pasienter med anatomiske
deformasjoner av penis (som skjevstilling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom), samt pasien-
ter med tilstander som kan predisponere for priapisme (som sigdcelleanemi, multiple myelomer
eller leukemi). Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av sildenafil med andre behandlinger for erek-
til dysfunksjon er ikke undersøkt, og slike kombinasjoner anbefales derfor ikke. Synsforstyrrelser
og NAION er rapportert. Pasienten bør rådes til å slutte å ta sildenafil og umiddelbart kontakte lege
dersom plutselige synsforstyrrelser skulle oppstå. Samtidig administrering av sildenafil sammen
med ritonavir anbefales ikke. Studier med humane blodplater indikerer at sildenafil potenserer den
antiaggregerende effekt av natriumnitroprussid in vitro. Sildenafil skal derfor gis til pasienter med
blødningssykdommer eller aktivt mavesår kun etter nøye vurdering av fordel/risiko. Siden svim-
melhet og synsforstyrrelser kan forekomme, bør pasientene gjøre seg kjent med hvordan de reage-
rer på sildenafil før de kjører bil eller bruker maskiner. Skal ikke gis ved sjeldne arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, en spesiell form for arvelig laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller
glukose-/galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Reduksjon av sildenafilclearance er observert
ved samtidig administrering med CYP 3A4-hemmere (som ketokonazol, erytromycin, cimetidin).
Ved samtidig bruk av CYP 3A4-hemmere, bør en startdose på 25 mg overveies. Ritonavir er vist å
gi en sterk økning i konsentrasjonen av sildenafil og maks. dosen av sildenafil bør ikke i noe tilfelle
overstige 25 mg i løpet av 48 timer. Sakinavir er vist å gi en økning i konsentrasjonen av sildenafil.
Sterkere CYP 3A4-hemmere som ketokonazol og itrakonazol forventes å ha større effekt. Grape-
fruktjuice kan gi en moderat økning av konsentrasjonen av sildenafil i plasma. Nicorandil har poten-
siale til å gi alvorlige interaksjoner med sildenafil pga. nitratkomponenten. Samtidig behandling med
alfablokkere kan føre til symptomatisk hypotensjon hos noen pasienter. Bivirkninger: Svært hyp-
pige (>1/10): Hodepine og rødme. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi. Luftveier: Nese-
tetthet. Nevrologiske: Svimmelhet. Sirkulatoriske: Palpitasjoner. Syn: Synsforstyrrelser (økt
lysfølsomhet eller tåkesyn), kromatopsi (mild og forbigående, hovedsakelig fargeforvrengning). Min-
dre hyppige eller sjeldne: Brekninger, utslett, neseblødning, hypotensjon, hypertensjon, synkope, ce-
rebrovaskulær blødning, transitorisk iskemisk attakk, takykardi, ventrikulær arytmi, hjerteinfarkt,
ustabil angina og plutselig hjertedød. Øyesmerte og røde/blodskutte øyne. Forlengelse av ereksjon
og/eller priapisme, hypersensitivitetsreaksjoner. Det er rapportert muskelsmerter når sildenafil ble ad-
ministrert oftere enn anbefalt doseringsregime. Insidensen og alvorlighetsgraden av bivirkningene
økte med dosen. Etter markedsføring er det sett bivirkninger med ukjent frekvens: Non-arterittisk is-
kemisk fremre optikus-nevropati (NAION), retinal vaskulær okklusjon, synsfeltsutfall. Etter mar-
kedsføring og i studier: Plutselig døvhet, plutselig nedsatt hørsel, eller tap av hørsel, er rapportert hos
et fåtall. Svimmelhet og ørhet (ikke synkope) er sjeldent sett ved samtidig administrering av sildena-
fil og doxazosin hos pasienter stabilisert på doxazosinbehandling. Overdosering/Forgiftning: 200 mg
resulterte i økt insidens av bivirkninger. Ved overdose gis standard støttende behandling. Dialyse antas
ikke å øke clearance ettersom sildenafil i høy grad er proteinbundet og ikke utskilles i urin. Egen-
skaper: Klassifisering: Potent og selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5)
som hovedsakelig finnes i corpus cavernosum. Seksuell stimulering er nødvendig for at sildenafil skal
gi effekt. Ereksjon tilstrekkelig for samleie er sett etter ca. 25 minutter og 4-5 timer etter dosering. Sil-
denafil gir milde og forbigående blodtrykksfall som i de fleste tilfeller ikke fører til klinisk effekt. Sil-
denafil har ingen effekt på synsskarphet eller kontrastsensitivitet. Forbedret ereksjon er sett hos 62%
(25 mg), 74% (50 mg) og 82% (100 mg). Effekt av sildenafil er sett hos pasienter med psykogen,
blandet og organisk erektil dysfunksjon, diabetes mellitus, ischemisk hjertesykdom, hypertensjon,
TURP (transuretal reseksjon av prostata), radikal prostatektomi, ryggmargsskade, depresjon og hos
eldre. I langtidsstudier ble sikkerheten og effekten av sildenafil opprettholdt. Absorpsjon: Raskt. Ved
faste oppnås maks. plasmakonsentrasjon etter 30-120 minutter. Absolutt biotilgjengelighet ca. 41%.
Proteinbinding: Sildenafil og dets hovedmetabolitt bindes begge ca. 96% til plasmaproteiner uav-
hengig av total legemiddelkonsentrasjon. Fordeling: Distribusjonsvolum ved «steady state» er 105
liter. Halveringstid: 3-5 timer. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4 og noe via CYP 2C9. Den
viktigste sirkulerende metabolitten har en tilsv. selektivitet overfor fosfodiesterase som sildenafil, og
en in vitro-aktivitet overfor PDE5 på ca. 50% av modersubstansen. Utskillelse: Ca. 80% i feces, ca.
13% i urin. Clearance av sildenafil og dets hovedmetabolitt er redusert hos pasienter med alvorlig
nedsatt nyrefunksjon, mild til moderat nedsatt leverfunksjon og hos eldre (over 65 år). 
Pakninger og priser: 25 mg: Enpac: 4 stk. kr 291,20. 12 stk. kr 805,20. 50 mg: 4 stk. kr 342,60.
12 stk. kr 959,00. 100 mg: 4 stk. kr 382,90. 12 stk. kr 1045,60.                  Sist endret: 24.04.2008 

Referanser:
1. Mulhall JP et al. Erectile dysfunction: monitoring response to treatment in clinical practice
recommendations of an international study panel. J Sex Med 2007;4:448-64
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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
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Gode opplevelser er personlige. Vi kan ikke vite hva du har

opplevd, men vi vet hvor godt det kan føles. I 10 år har vi bedret

livskvaliteten til menn med erektil dysfunksjon over hele verden1.

Takk for 10 harde år. Vi håper de neste blir like harde.

Viagra ann 1helside YLF juni08:Layout 1 02.06.2008 14:51 Side 1



B-Economique
Utgiversted: Oslo
Returadresse: Yngre legers forening
  Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Ca 140.000 kvinner og 90.000 menn over 
50 år har forandringer i ryggen som skyldes 

kompresjonsbrudd. Slike brudd er oftest 
en følge av osteoporose. 1

Calcigran Forte® “Nycomed Pharma”
ATC-nr.: A12A X

TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat 1,25 g, tilsv. kal-
sium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 µg, tilsv. 400 IE, sorbitol 390 mg, sak-

karose 1,5 mg, aspartam, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.  
Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos
eldre. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsi-
ummangel.
Dosering: Voksne og eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. Nedsatt nyrefunksjon:
Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Tablettene kan tygges eller svelges hele. Kan også røres ut i vann.
Kontraindikasjoner: Høyt kalsiuminnhold i blod eller urin, nyresten, D-hypervita-
minose, overfølsomhet overfor soya, peanøtter, kalsium, vitamin D eller noen av
hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges og
nyrefunksjon bør monitoreres med serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig
viktig hos eldre pasienter som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diure-
tika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på
nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Vitamin D
skal brukes med forsiktighet til pasienter med nedsatt nyrefunksjon og kalsium- og
fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for kalsifisering av bløtvev må vurderes. Hos
pasienter med kraftig nedsatt nyrefunksjon metaboliseres ikke vitamin D i form av
kolekalsiferol normalt og andre former for vitamin D bør brukes. Preparatet skal bru-
kes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme
av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig med
hensyn på kalsiuminnholdet i serum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immo-
biliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Ved forskrivning
av andre legemidler som inneholder vitamin D, skal det tas hensyn til D-vitamindo-
sen (400 IE). Administrering av ytterligere doser kalsium eller vitamin D skal følges
grundig opp av lege. I slike tilfeller er det nødvendig å kontrollere kalsiumnivået i
serum og kalsiumutskillelsen i urin ofte. Preparatet inneholder aspartam (en fenyla-
laninkilde). Kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet innehol-
der sorbitol og sakkarose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med frukto-
seintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel
bør ikke ta dette legemidlet. Preparatet anbefales ikke til barn.
Interaksjoner: Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko for
hyperkalsemi, bør serumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig
bruk. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjonen. Det kan være
nødvendig å øke dosen av Calcigran Forte ved samtidig bruk. Samtidig behandling
med ionebytterresiner, slik som kolestyramin, eller laksativa, f.eks. flytende parafin,
kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Kalsiumkarbonat kan påvir-
ke absorpsjonen av samtidig administrerte tetracykliner. Tetracykliner skal derfor
administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsium.
Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digitalis. Dersom bisfosfonater eller
natriumfluorid administreres samtidig, bør disse preparatene tas minst 3 timer før
inntak av Calcigran Forte pga. risiko for redusert absorpsjon. Oksalsyre (finnes i spi-
nat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i hele korn) kan danne uløselige forbindelser
med kalsiumioner og dermed hemme kalsiumabsorpsjonen. Kalsiumpreparater og
mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre bør tas med 2 timers mellomrom.

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det daglige inntak av kalsium og vitamin
D ved graviditet må ikke overstige 1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D. Preparatet
kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kalsiummangel. Overgang i mors-
melk: Preparatet kan brukes ved amming. Kalsium og vitamin D går over. Dette må
det tas hensyn til dersom det gis tillegg av vitamin D til barnet.
Bivirkninger: Mindre hyppige: Metabolske: Hyperkalsemi og hyperkalsuri. Sjeldne
(<1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, oppblåsthet, kvalme, mavesmerter og
diaré. Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: Kløe, utslett og urticaria.
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose og hyperkal-
semi. Symptomer: Anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, mavesmerter,
muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i benvev,
nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi
kan føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel
nyreskade og kalsifisering av bløtvev. Behandling: Behandlingen med kalsium og
vitamin D må opphøre. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A, vitamin D
og hjerteglykosider må også opphøre. Mavetømming hos pasienter med nedsatt
bevissthet. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert
behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider.
Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og
CVP (sentralt venetrykk) overvåkes.
Egenskaper: Klassifisering: Mineralpreparat med D-vitamin. Virkningsmekanisme:
Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for nydannelse av ben og vil antagelig
undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere bennedbryt-
ning. Vitamin D er viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon:
Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen. Fordeling:

99% av kalsiumet i kroppen er konsentrert i den harde strukturen i ben og tenner.
1% finnes i intra- og ekstracellulærvæskene. Ca. 50% av det totale kalsiuminnhol-
det i blodet er i fysiologisk aktiv ionisert form og ca. 10% er kompleksbundet til
sitrat, fosfat eller andre anioner. De resterende 40% er proteinbundet, hovedsake-
lig til albumin. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et
spesifikt globulin. Lagres i muskel- og fettvev. Metabolisme: Kolekalsiferol omdan-
nes i leveren ved hydroksylering til den aktive formen 25-hydroksykolekalsiferol.
Videre skjer omdanning i nyrene til 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsi-
ferol er metabolitten som er ansvarlig for å øke kalsiumabsorpsjonen. Utskillelse:
Kalsium utskilles via fæces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glomeru-
lær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D utskilles i fæces og
urin.
Pakninger og priser: 100 stk. kr 135,50.

Referanser
1. Folkehelseinstituttet: www.fhi.no
2. Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteo-
porotiske brudd, SHDir 2005; www.shdir.no
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