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Lønn – VAB – turnus – mitt funn

HØSTNUMMERET



Et lett valg

•	 Ingen andre kombinasjonsp-piller har lavere østrogendose2

•	 God blødningskontroll1

Gestagenet drospirenon:
•	 ligner naturlig progesteron3

•	 Motvirker væskeretensjon (antimineralkortikoid effekt)4

•	 blokkerer androgenreseptorer, noe som reduserer
talgkjertelproduksjonen (antiandrogen effekt)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 μg + drospirenon 3 mg

En lavdosert p-pille 
med høy preventiv sikkerhet1
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med synspunkter.
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«Høsten er den beste arbeidstid!»  Dette 
er det eneste konkrete jeg husker fra 
engelsktimene med lektor Borse på 
ungdomsskolen. Han sa det mange ganger 
(aldri på engelsk), og resultatet ble at jeg 
fremdeles tror at jeg kan få gjort uendelig 
mye mer i løpet av fire høstmåneder enn 
seks vårmåneder hvis jeg ikke tuller det til 
og ender på sofaen med boller og kakao.

Dette har ført til at vi i Ylf sentralt har 
brettet opp ermene og startet arbeidet 
med det vi vurderer som våre viktigste 
saker akkurat nå: 

Faste	stillinger.	Landsrådet vedtok at 
Ylf skal arbeide for faste stillinger for alle 
leger i sykehus. Tiden er overmoden for å endre et system som baserer seg på 
ulovlig bruk av midlertidige stillinger. Det kommer stadig flere leger inn på 
arbeidsmarkedet, og den enkeltes stillingsvern blir svakere hvis vi ikke gjør noe 
med dette nå. Sverige har allerede skjønt det og har gjort endringene. Der er 
alle enige om at det er en suksess. 

Gravides	arbeidsvilkår.	Det er gått snart ti år siden president Torunn Janbu, da 
som tillitsvalgt ved Aker Sykehus, i samarbeid med en ung, gravid lege sørget 
for store avisoppslag om et arbeidsforhold som ble avsluttet fordi arbeidsgiver 
skulle spare penger. Den legen det gjaldt fikk tilbud om fireårsstilling, barnet er 
åtte år og man skulle tro at samfunnet vårt – vi liker å se på oss selv som fremst i 
verden på en rekke ting – hadde lagt dette dødt som tema.

Dessverre er det en økning i slike saker. Det har sannsynligvis sammenheng 
med en villet politikk om å spare penger på arbeidstakere generelt for å 
styrke samfunnsøkonomien. Jeg tror også problematikken i økende grad vil 
affisere menn, fordi det vil bli mer og mer vanlig at menn tar en økt del av 
foreldrepermisjonen.

Vi ønsker at alle slike saker meldes inn til oss via tillitsvalgte (selv om de løses 
lokalt). Dette er en uting som det egentlig er tåpelig at vi fremdeles må bruke 
tid og krefter på, men vi kommer selvsagt til å forstette så lenge det er behov 
for det. Det sier seg selv at dette også er et sterkt argument i diskusjonen om 
faste stillinger. 

Utvikling	av	tillitsvalgtsapparatet.	Dette er selvsagt alltid viktig, men det er 
ekstra viktig i perioder hvor arbeidsmarkedet strammer seg til, og det er der 
vi er nå. Det klokeste vi kan gjøre da, er å forberede oss godt. Slik jeg ser det, 
fungerer systemet best når det nesten er usynlig for den enkelte arbeidstaker, 
fordi det betyr at saker blir ordnet opp i uten å forstyrre vårt daglige arbeid i 
sykehusene. Ulempen med det er selvsagt at mange kan tro at det ikke finnes 
noe aktivt tillitsvalgtapparat og dermed ikke bruker det på riktig måte. 

Jeg er imponert over kolleger som tar seg tid til å være tillitsvalgte og som gjør 
strålende arbeid for fellesskapet. Jeg håper selvsagt at det er flere som kommer 
til å benytte seg av denne muligheten til å lære svært interessante ting om 
helsesystemet. Det gjør oss alle bedre. 

Denne høsten vil vi også bruke til på å forbedre nettsidene våre. Vi er klar 
over at de har vært litt slappe, og nå gjør vi noe med det. Hvis dere har 
innspill angående dette kan dere sende de direkte til meg:  hege.gjessing@
legeforeningen.no. Jeg gleder meg til å se gamle og nye tillitsvalgte på kurs 
utover høsten!

– Hege Gjessing
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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
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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

Børre Fevang
borre.fevang@medisin.uio.no

Astri Rege
astri.rege@rasyk.nl.no
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Det er mange veier inn i forskning for yngre leger. Noen 
har bakgrunn fra prosjekter eller forskerlinjer i studietiden, 
noen blir interessert i en problemstilling og utarbeider selv 
et doktorgradsprosjekt mens andre søker seg inn i aller-
ede eksisterende forskningsprosjekter. Uansett bakgrunn 
og uansett bekymring for finansiering, datainnsamling, 
statistikk og familieliv så vil den viktigste enkeltfaktoren 
for et vellykket stipendiat være veiledningen. 

Universitetene stiller krav til veiledningen i sine dok-
torgradsprogrammer og sentrale krav er at kandidat og 
veiledere skal ha jevnlig og individuell kontakt. Veilederne 
plikter å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens 
arbeid. Veilederne plikter også å følge opp faglige forhold 
som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerut-
danningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert 
tidsramme. Veilederne skal gi råd om formulering og avg-
rensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere 
hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av 
disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen 
(disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v.) og gi 
hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bib-
liotek, arkiv, etc.). Videre skal veilederne gi kandidaten 
veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhan-
dlingen. Veilederne skal sikre at doktorgradskandidaten 
deltar i et aktivt forskningsmiljø. 

Utarbeider du ditt eget prosjekt må du kanskje selv 
sørge for å finne en veileder, men hvis du går inn i et 
eksisterende prosjekt er veilederen ofte gitt. De fleste 
stipendiater har to veiledere; en hovedveileder og en 
biveileder. Arbeidsfordelingen mellom disse varierer. 
Hovedveilederen er den som har det øverste formelle ans-
varet, mens biveileder først og fremst bidrar med faglige 
innspill.

Kravene som stilles til veilederne burde sikre at alle 
stipendiater får den veiledning de har krav på, men det er 
vel ingen overraskelse at det ikke alltid skjer. Selv om det 
er mulighet for å bytte veileder hvis denne svikter så er 

Forskning og veiledning
Det er tre B’er ved boligkjøp – Beliggenhet, Beliggenhet og Beliggenhet – og det er 
tre V’ er ved doktorgradsforskning; Veiledning, Veiledning og Veiledning. Det å forsikre 
seg om at du får en veileder som følger opp kandidatene sine, legger grunnlaget for 
at stipendiat-tiden blir fylt med forskning og ikke frustrasjon.

BØRRe	FeVANG
Styret

det selvfølgelig en vanskelig og omstendelig prosess. Det 
beste er å velge riktig første gang, det nest beste å vite hva 
man går til.

I tillegg blir det selvfølgelig et spørsmål om «kjemi» 
mellom deg og veilederen selv om det ikke skal overvur-
deres. I et godt planlagt prosjekt med en veileder som er 
kjent for raske og konstruktive tilbakemeldinger på prob-
lemer som dukker opp, betyr det kanskje mindre.

«SjeKKLISTe»

•	 Snakk	med	veilederen	om		
prosjektet	–	forsøk	å	være	så		
konkret	som	mulig.
– Har du satt av nok tid til å bli ferdig? 

Er fremdriftsplanen realistisk? Har du 
finansiering lenge nok? 

– Hvilke problemstillinger vil kreve mye 
arbeid? Hvilke problemstillinger vil kreve 
mindre arbeid? 

– Skal dere sette opp faste veiled-
ningsmøter eller ta problemstillingene 
som de kommer?

•	 Hør	med	tidligere	kandidater.	
– Hvordan har veiledningen vært? 
– Har det tatt lang tid å få tilbakemelding 

på utkast til artikler? 
– Hvordan er tilgjengelighet for andre 

spørsmål?
– Sjekk veilederens liste over publikasjoner 

og stipendiater. 
– Hvor lenge er det siden den siste artik-

kelen ble publisert? 
– Hvor lenge siden den siste stipendiaten 

disputerte?
– Er ditt prosjekt knyttet til tema vei-

lederen tidligere har skrevet om?



Ved hjelp av legemiddelet CHAMPIX® og støtteprogrammet Life rewards®

har norske leger hjulpet nesten 40.000 røykere med å forsøke stumpe røyken*).

I Norge er det fortsatt rundt 800.000 dagligrøykere.2

En stor andel av disse har bestemt seg for å slutte røyke!

Pfizer ønsker å bidra til at mange flere røykere lykkes med å bli røykfri.
Derfor kuttet vi prisen på Champix 12-ukers kur

med 210 kroner den 1. april!
(Champix 12-ukers kur koster kr 2.292,-)

Hilsen Pfizer AS
*) siden lansering, desember 2006 (IMS salgstall mai 2008)

Referanser:

1. Fk-tekst

2. SSB 2007.
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Forløpet
Sentral del A – Felles avtale mellom 
Spekter og Akademikerne repre-
sentert ved utvalget Akademikerne 
Helse. Avtalen beskriver hvilke sen-
trale og lokale avtaler om lønn og 
arbeidsvilkår som skal forhandles, og 
setter regler for gjennomføringene 
av forhandlinger. Tidligere skilte vi 
ikke mellom A og A1, men fordi vi 
klarte å fremforhandle et eget system 
for sykehusene i hovedavtaleforhan-
dlingene før jul, er dette blitt to ledd. 
Avtalen ble underskrevet 8.april 
2008.

Sentral del A1 – Avtale som beskriver 
sosiale rettigheter. Også her er det 
Spekter og Akademikerne Helse som 
er parter i forhandlingene. Det er 
imidlertid slik at andre forbund med 
arbeidstagere i sykehus (LO, UNIO, 
YS, SAN) har tilsvarende avtaler. 

Det ble ikke gjort vesentlige 
endringer i bestemmelsene. Vi hadde 
heller ingen krav om det. Avtalen ble 
underskrevet 16.april 2008 og gjelder 
i 2 år.

Lønnsoppgjøret
Som alle vet kom vi til enighet i årets lønnsforhandlinger med Spekter. Jeg vil her 
forklare forløpet, hva vi oppnådde, hva vi ikke oppnådde og hvordan pengene vi har 
til gode skal utbetales. 

HeGe	GjeSSING
Leder, Ylf

YLF
Fra foreningen

Sentral del A2 – Legeforeningens 
avtale om lønn- og arbeidsvilkår. 
Legeforeningens forhandlingsdele-
gasjon bestod av president, visepresi-
dent, ledere for Of og Ylf, to juris-
ter og økonom. President Torunn 
Janbu er vår forhandlingsleder og 
fører ordet. Anne Kari Bratten 
er viseadministrerende direktør i 
Spekter og deres forhandlingsleder. 
Forhandlingsperioden var 29.april 
til 4.juni, med hovedvekt av møter i 
tiden etter Landsstyremøtet det vil si 
fra 23.mai.

Ylfs viktigste krav: Lønnsjustering 
på linje med sammenliknbare grup-
per for våre medlemmer, fortsatt friv-
illig ambulering, slutt på delingen av 
ledig vakt før og etter fire uker; mini-
mum 0,13% av basislønn/time på alle 
vakter som ikke står på tjenesteplan, 

gjeninnføring av helligdagstillegg og 
skikkelige vaktrom til alle som har 
tilstedevakt.

Resultat
Vi kom til enighet om 5,16 % 
økning for leger i spesialisering alene. 
Når vi tar hensyn til felleselementene 
– økning av doktorgradstillegget og 
økt avsetning til Utdanningsfondet 
III med 200 kr pr lege – kommer vi til 
5,24 % økning av den samlede lønns-
massen for leger i spesialisering. 

Lønnsøkningen ble i all hoved-
sak lagt på minimumslønnssatsene, 
som dermed øker noe mer enn den 
prosentvise økningen på totallønns-
massen. Dette skyldes blant annet 
at noen har personlige tillegg utover 
basislønn. I tillegg har medisinstu-
denter med lisens fått et noe lavere 
prosentvis tillegg denne gangen. 

Det er nå slutt på at arbeidsgiver 
kan betale forskjellige satser på ledige 
vakter – alle skal betales med 0,13 % 
per time. Dette har vært et irritasjon-
smoment mange steder i flere år, og 
det var derfor svært viktig for oss og 
få ordnet opp i dette nå.

NoeN	FoRBUNd	I	AKAdeMIKeRNe	HeLSe

– Legeforeningen

– Tekna

– Psykologforeningen

– Samfunnsvitere

– Siviløkonomer

– Juristforbundet

A1	–	SoSIALe	BeSTeMMeLSeR

– pensjon

– sykdom

– svangerskap 

– militærtjeneste 

– yrkesskade

– ferie

Avtale om rettigheter i forhold til:
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Sykehusledere fra flere steder i 
landet har uttrykt et behov for større 
forutsigbarhet rundt ambulerende 
tjeneste. Ambulerende tjeneste 
involverer først og fremst overleger, 
men det er også noen av oss yngre 
leger som deltar i slike ordninger. 
Arbeidsgiver har ønsket å lage ufriv-
illige ordninger. Resultatene av disse 
forhandlingene understreker nok en 
gang (og forhåpentlig en gang for 
alle) at ambulerende tjeneste skal 
være frivillig. 

Jeg synes det er betenkelig at 
arbeidsgiver ikke ser det som viktig 
at alle leger på vakt sikres gode vak-
trom. Det er for tiden så mange dis-
kusjoner om forhold i akuttmottak, 
potensielle helseskader ved nattarbeid 
etc, at det burde være i arbeidsgivers 
interesse at de som har ansvaret når 
viktige avgjørelser blir tatt, er i så god 
form som mulig.  

I forhandlingene fikk vi gjen-
nomslag for at vaktrom, så langt det 
er mulig, skal ha vindu, være utstyrt 
med seng som kan res opp og nød-
vendige kontorfasiliteter. Begrepet 
«så langt det er mulig» innebærer at 
det skal svært mye til for at arbeids-
giver ikke kan stille til rådighet vak-
trom med en slik standard.

Doktorgradstillegget ble økt 
med 5000 kr til 30 000 kr. Dette er 

gledelig fordi det gir et signal om at 
også arbeidsgiver ønsker å satse mer 
på forskning.

 

Det vi ikke oppnådde
Gjeninnføring av helligdagstillegg. 
Dette er et økende krav fra med-
lemmene, og det er lett å forstå 
hvorfor. Det ble forhandlet inn i 
basislønnen i 2002. Etter dette har 
lønnsutviklingen vært så svak at 
det ikke lenger er rimelig at vi skal 
arbeide uten ekstra kompensasjon på 
helge- og høytidsdager.  

Fire timer fordypning i sentral 
avtale. Dette er hovedregelen i 
lokale avtaler selv om det fremdeles 
er noen foretak som ikke har det. 
Det største problemet for oss i det 
daglige er likevel gjennomføringen i 
praksis. Der er det mange forskjel-
lige erfaringer. Jeg foreslår at dere i 
større grad bruker veilederne deres til 
å lage opplegg for fordypningstiden 
fordi det da vil bli vanskeligere å bare 
«trekke den inn».

Tillegg
Vi har ikke forhandlet personlige 
tillegg, rekrutteringstillegg eller 
andre eventuelle tillegg utenfor basis-
lønn bortsett fra doktorgradstillegget 

sentralt (A2). Med mindre dette 
er forhandlet lokalt eller personlig 
kan en altså ikke kreve prosentvis 
økning av disse og derfor heller ikke 
tilbakebetaling. 

Lokale forhandlinger
Det ble avtalt sentralt at lønnsregu-
leringen for Ylf var ferdig med A2-
forhandlingene. Dette skapte enkelte 
utfordringer lokalt, og enkelte steder 
hadde våre tillitsvalgte utarbeidet 
forslag til svært gode forbedringer 
av B-delsparagrafer som det ikke 
var mulig å bringe inn i de lokale 
forhandlingene på grunn av dette. 
Spesielt ble vi oppmerksomme på at 
UTA-satsene faller mellom to stoler 
med dette opplegget, og det må vi 
gjøre noe med. Imidlertid er sentral 
lønnsdannelse svært viktig for Ylf og 
det krever ryddighet også fra vår side. 
Det må imidlertid ikke bli sånn at 
mange av B-delsparagrafene ikke kan 
forhandles fordi det muligens kan 
innebære økonomi for Ylf.

De viktigste prinsippene inn 
i lokale forhandlinger ble derfor 
oppryddingen i forhold til 0,13 %-
satsene på ledige vakter og økning av 
fordypningstid. 

Jevnt over har det vært gjen-
nomført forhandlinger på en god 

NYe	SATSeR	oG	pRoSeNTVIS	ØKNING

Effekt/kostnad av Nåværende	 Økning	i	%	 Økning/	 Ny	mini- 
økning i minimumslønn minimumslønn	 på	sasten	 kostnad	 mumslønn

Med.stud. med lisens 325 500 4,6 % 15 000 340 500

Turnusleger 356 000 5,6 % 20 000 376 000

Leger i spesialisering A 390 000 5,4 % 21 000 411 000

Leger i spesialisering B 423 500 5,4 % 23 000 446 500

Leger i spesialisering C 457 000 5,5 % 25 000 482 000
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måte. Det er dessverre også en og 
annen dårlig historie som at forhan-
dlingsmotpart eller lokal Of-tillits-
valgt ikke har ønsket å ha med Ylf 
i hele eller deler av forhandlingene. 
Dette er heldigvis unntakene, og de 
aller fleste steder har man ønsket å 
utnytte hverandres ressurser. Vi har 
også eksempler på at Ylf-tillitsvalgte 
har ledet lokale forhandlinger med 
gode resultater. 

Spørsmål vedrørende de lokale 
forhandlingene kan best besvares av 
foretakstillitsvalgte.

Utbetaling
Oppgjøret gjelder fra 1. januar 2008 
og alle har krav på etterbetaling. 
Det skal beregnes etterbetaling av 
basislønn, utvidet tjeneste/arbeidstid 
(UTA-timer) og vakttimer etter 
tjenesteplan. Når det gjelder UTA, 
varierer det fra foretak til foretak hva 
som er prosent av basislønn pr time 
(0,06-0,09%), men det er vanligvis 
0,08 %. Vaktlønn er 0,025 % av 
basislønn pr time med mindre annet 
er avtalt lokalt.

Dette skal etterbetales: 
• Økning i basislønn
• Effekten på UTA-timene     
• Effekten på vakttimene

Se egen boks til høyre for eksempel.

LoKALe	AVTALeR

Finn veien til din lokale 
avtale!

www.legeforeningen.no 
– «jus, avtaler og  
arbeidsforhold» – «fast 
ansatte leger» – «sykehus»

YLF
Fra foreningen

Om tidsfristene
Det har de siste årene vært mye 
funderinger rundt om vi klarer å bli 
ferdige innen de fristene som er satt 
eller ikke. Dette skyldes blant annet 
at vi tidligere har opplevd trenering 
som virkemiddel. Denne gangen har 
vi hele tiden kunnet forholde oss 
til avtalte møtetidspunkt. Når det 
likevel kan sees ut som om fristene 
skifter hele tiden og alt er relativt 
planløst, skyldes det blant annet at vi 
tar hensyn til det som skjer i andre 
forhandlinger. Dette fører til at vi må 
gjøre en del avveininger underveis, 
og derfor kan det av og til se tilfeldig 
ut fra utsiden. For de av dere som 
skal jobbe med forhandlinger lokalt 
er det greit å ha som utgangspunkt 
at forhandlingene holder på omtrent 
til St. Hans.

Alt i alt
Som jeg skrev i forrige nummers leder 
var dette en positiv opplevelse. For 
første gang på fem år har vi kommet 
til enighet sentralt og det er viktig. 
Resultatet kunne med fordel vært 
enda bedre, spesielt siden vi har flere 
år bak oss med svært dårlige erfa-
ringer og lav lønnsvekst. Imidlertid 

vurderte og revurderte vi hele tiden 
hva det var mulig å oppnå i forhold 
til hva vi eventuelt måtte betale for 
ikke å komme til enighet. 

Det som er spennende nå er 
selvfølgelig hva som skjer fremover. 
Det har vært ønsket fra politisk hold 
å senke legelønninger. Det er aldri 
klokt å sende slike signaler. Det er 
spesielt uklokt når det kommer fra de 
samme som ønsker bedre resultater 
fra sykehusene. Vi har i dag mye 
kunnskap om hva som stimulerer til 
økt ytelse, og jeg håper derfor at det 
vi nå har opplevd skyldes et genuint 
ønske om at legers forhandlinger 
ikke lenger skal bli gjort til et for-
styrrende element i utviklingen av 
helsesystemet. 

Og helt til slutt
Akkurat nå er den økende inflas-
jonen økonomenes største kilde til 
bekymring. I Norge er den nå cirka 
4 % mot ønsket 2,5 %. Det det betyr 
for oss er at reallønnsveksten er på 
noe over 1 %. Altså; vi kan kjøpe èn 
ny bukse, men ikke to …

eTTeRBeTALING

Konstruert	eksempel*:

Kat. A   21000 /12 x 8 = 14 000 kr

Tjenesteplan 46 t/uke = 8 t à 0,08%     4 623 kr

Én vakt à 19 t pr uke                    3 192 kr

Lønn til gode pr 1. sept                21 815 kr

*summene vil variere med lønnskategori, antall UTA-timer og antall 
vakter. I regnestykket er tillegg etter gammel basislønn trukket fra 
tillegg etter ny basislønn.



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 34
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KjeTIL	KARLSeN
Styret

2008-oppgjøret 
– Etterlengtet lønnsløft?

YLF
Fra foreningen

Lønnsoppgjøret i 2002/2003 endte opp med en sentral forhandlingsløsning. Ingen meg-
lingsmann var inne i bildet. Partene klarte selv å finne løsninger. Da man skulle avslutte 
oppgjøret med lokale forhandlinger endte det likevel i svært mange lokale forhandlings-
brudd. Etter dette har lønnsoppgjørene vært magre. Alle sentrale forhandlinger har endt 
i brudd og megling. 2007-oppgjøret endte til og med opp med streik. De fleste steder 
har det lokale forhandlingsklima vært like kaldt som det sentrale. Våren 2008 skimtet vi 
et lys i enden av tunnelen. Var det dagslys eller motgående kjøretøy?

Vi er nå på slutten av en høykonjunktur. 
Mange av de gruppene det er naturlig 
å sammenligne seg med har hentet ut 
høy lønnsvekst i denne perioden. Særlig 
gjelder det langtidsutdannede i privat 
sektor. Legegruppen har blitt hengende 
etter. Slik sett var oppgjøret 2008 siste 
sjanse til å hente ut lønnsvekst i det som 
burde ha vært en god periode også for 
legers lønninger.

Fra et hospital i distrikts-Norge
Resultatet av de sentrale forhandlin-
gene er grundig redegjort for annet 
sted i bladet, Jeg deltok i de lokale 
forhandlingene på St. Olavs hospital 
HF høsten 2007 og våren 2008. De to 
forhandlingsløpene var som natt og dag. 
Hovedgrunnen til det er at forhandlin-
gene høst 2007 (som var lønnsjustering 
for overlegene) var uten konfliktrett. 
Våren 2008 hadde vi derimot konflik-
trett noe som gav et helt annet trykk i 
forhandlingene.

Forhandlingstema var revisjon av B-
dels avtalen for både leger i spesialisering 
og overlegene. I tillegg ble det forhan-
dlet lønnsjustering for overlegene.

Bedring av et  
tøft forhandlingsklima
De siste årene har det lokale forhan-
dlingsklimaet på St. Olavs hospital vært 
mildt sagt krevende. En av de viktig-
ste årsakene til det har vært uenighet 
om gjennomføringen av det lokale 
lønnsoppgjøret i 2005. Partene har, for 
å si det enkelt, ikke vært enige om hva 
man ble enige om. Samme dag som de 
lokale forhandlingene startet inngikk 
partene et forlik rundt gjennomførin-
gen av lønnsoppgjøret i 2005. For Ylf 
gruppen innebar det at halve legestaben 
fikk et lønnstillegg på 7200 kr. i basis-
lønn. Dette var et tillegg vi mente å ha 
oppnådd ved forhandlingene i 2005. 
I tillegg avklarte partene uenigheter 
rundt fordypning, kurs og konferanser 
for overleger som har vært en uavklart 
uenighet etter 2005-oppgjøret. Dette 
ble ryddet av veien i forkant av forhan-
dlingene for å gå et bedre klima under 
forhandlingene. Dette var noe begge 
parter var innstilt på å få ryddet opp i.

Det mest krevende området var å få 
inn forpliktende formuleringer i avtalen 
knyttet til rettigheter til permisjoner for 
kurs, konferanser og kongresser samt 
faglig fordypning for overlegegrup-
pen. Her sto arbeidsgivers ønske om 
mest mulig styringsrett mot vårt ønske 

mest mulig forpliktende formuleringer. 
Detaljer rundt dette skal få forbli i 
forhandlingsrommet. Men forhandlin-
ger er alltid tøffe – selv om forhandling-
sklimaet oppleves som godt. 

Tiden for lokale forhandlinger var 
knapp. Det kan man oppfatte som en 
ulempe, men kanskje det likevel er en 
fordel – for begge parter. Man slip-
per å bruke for mye til på innledende 
”stiløvelser” og kan gå mer rett på 
viktige forhandlingstema der det er 
reelle motsetninger. Dårlig tid gjør at 
man kommer raskere inn i det reelle 
forhandlingsrommet.

Rammen på vårt lokale oppgjør ble 
beregnet til 5,68 % for legegruppen 
samlet. Den lokale B-delsavtalen ble 
styrket tekstmessig.

De foregående år  
– en dårlig periode
Og hva måtte vi så ha i bakhodet når vi 
forhandlet denne gangen?

Perioden 2003-2007 var preget av 
svært dårlig lønnsutvikling for med-
lemmene i Ylf (og for leger i helsefore-
tak for øvrig). Lønnsoppgjøret i 2008 
er imidlertid et oppgjør der man havner 
«på rett spor». Jeg har tidligere skrevet at 
våre medlemmer må få samme lønnsut-
vikling som sammenlignbare grupper. 
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YLF
Fra foreningen

Det har vi fått i dette oppgjøret. Rundt 
5,4 % i snitt for våre medlemmer er 
akseptabelt. Det vi ikke har fått kor-
rigert er etterslepet etter flere år med 
dårlige oppgjør. Etterslep er vanskelig å 
korrigere. Derfor er det viktig å hindre 
at etterslep oppstår. 

Endringer i oppgjørene
Dette oppgjøret har vi sett følgende 
mønster i offentlig sektor: Det er større 
og større aksept for at lønnsøkning 
skal vurderes i prosent ikke i nominelle 
kronetillegg. I offentlig sektor er det en 
tendens til at prosentvis lønnsvekst er 
noe lavere hvis lønnen er høy (riktignok 
med en mengde unntak)

Vårt tillegg er gitt på basislønn. Det 
gjør at alle medlemmer nyter godt av 
oppgjøret. Ingen av våre medlemmer 
stikker av med en større del av kaka: For 
oppgjøret vårt er sentralt. 

Ellers tror jeg dårlige overlegeoppgjør 
er en bremse for våre oppgjør også. 
Overlegene må ha god lønnsutvikling 
for at vi skal få god lønnsutvikling.

På slutten av en høykonjunktur
Hva kan man regne med i årene frem-
over? Ikke godt å si, men det som 
er sikkert er at Norge er en tett vevd 
inn i verdensøkonomien og at norsk 
økonomi uansett størrelse på oljefond 
og oljesmøring forøvrig påvirkes av de 
internasjonale konjunkturene.

– Uansett lønnstilleggenes størrelse 
blir kjøpekraften svekket for unge 
arbeidstakere med store lån (en stor 
andel av våre medlemmer er der).

– Inflasjonen øker og vil spise oppre-
allønnsvekst selv om lønnstilleggene 
skulle bli gode.

Men er det slik at gode tider i økon-
omien, tut og kjør på børsen og utbyt-
tefest og høy lønnsvekst i privat sektor 
egentlig gagner oss som arbeider i det 
offentlige? 

På 30-tallet under depresjonen sank 
reallønnen i privat sektor mens den økte 
i offentlig sektor. Tidlig på 90-tallet 
var det høy arbeidsledighet som særlig 
rammet privat sektor for eksempel bygg 
og anlegg. Universitetene og høysko-
lene ble fylt opp av studenter (som 
delvis kamuflerte den reelle arbeidsl-
edigheten). Vårt beste lønnsoppgjør 
(96) kom tidlig i en ny høykonjunktur 
etter at den norske økonomien hadde 
vært på frysepunktet tidlig på 90-tallet.

Lavkonjunktur  
– ikke i offentlig sektor
Det er ikke sikkert at høykonjunktur er 
vår beste venn – da må myndighetene 
styre budsjettene stramt for å hindre 
overoppheting. Og det er de offentlige 
budsjetter som er kilden til vårt lev-
ebrød. Det er heller ikke sikkert at en 
periode med lavkonjunktur kommer 
til å være vår fiende. Lønnsoppgjørene 
trenger ikke å være så gode for at vi som 
gruppe skal kunne holde tritt. I en situ-
asjon (og den kan godt komme) med 
stigende arbeidsledighet i privat sektor 
tror jeg ikke at man vil skru ned syssel-
settingen ytterligere ved å stramme inn 
overfor helseforetakene. Tvert i mot vil 
det da oppstå et behov for å stimulere 
offentlig sektor.

Fortsatt sentral  
lønnsdannelse for Ylf
En viktig grunn til at oppgjøret denne 
gang har gått bedre er grundig forarbeid 
fra sekretariatet, Ylf-leder, OF-leder og 
president. De har brukt enormt mye tid 
på relasjonsbygging samt å skape tillit 
mellom partene før forhandlingene.

Bør så Ylf endre sin politikk etter et 
oppgjør der man har hatt tilfredsstillende 
forhandlingsløp også lokalt? Svaret på 
det er nei. Vår politikk er at vår gruppe 
skal forhandle lønn sentralt. Det prin-
sippet bør vi holde beinhardt på, og jeg 
er overbevist om at sentral lønnsdan-
nelse er det som vil gi oss som gruppe 
best uttelling. 

For overlegegruppen er svaret mer 
nyansert. Er fire mislykkede (vurdert 
ut fra antall lokale forhandlingsbrudd) 
og et vellykket lokalt forhandlingsløp 
godt nok til å fortsette med den lokale 
forhandlingsmodellen? Ut fra en sta-
tistisk betraktning burde svaret være 
nei. Men forhandling er ikke statistikk 
og den mest vellykkede forhandling-
srunden var den siste. Kanskje skal man 
da la være å skue til tidligere meritter, 
men i stedet konstatere at den lokale 
forhandlingsmodellen har en stigende 
formkurve.

Illustrasjonsfoto: St. Olavs hospital. Foto ved artikkelforfatteren



Min første synkope

Det ordner seg alltid.

Det finnes flere jobber.

Så finnes det også noe mellom vikariater: 

De kalles synkoper. 

Under telemetriovervåkning 

så jeg min egen rytme. 

Skopet viste bradycardi, 

men episoden forløp uten tegn til svikt eller sjokk.

Det var ikke like skummelt

som alle hadde sagt:

Jeg var arbeidsledig, men lykkelig.

Uten lønn, men for én gangs skyld: fri.

Så ville ihvertfall vært sant, 

hvis det ikke hadde vært for hjemmets vedvarende, 

men kjærkomne, hierarki. 

Anonym assistentlege

G48.0 Forbigående, godartet synkope i hverdagen
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Overtidsarbeid
Å arbeide med pasienten i fokus gjør det for mange vanskelig å ende dagens arbeide 
til oppsatt tid. Pasientene og legene vil gjøre det beste ut av oppholdet i avdelingen 
og oppmøtet på poliklinikken, og mange kolleger har blitt sittende med arbeid langt 
ut over egentlig endt arbeidstid for å få gjort arbeidet skikkelig og samvittighetsfullt. 

eSpeN	MØLLeR	HANSeN
Styret

Alle er tjent med at legenes oppgaver 
utføres skikkelig og at den tiden 
som trengs brukes. Likevel må leger 
ha i bakhodet at kanskje ikke alle 
gjøremål må utføres denne aktuelle 
ettermiddagen. Problemet vi da står 
overfor blir gjerne slik at utredningen 
kan bli forlenget, pasientens hjemreise 
utsatt eller epikrisetiden i avdelingen 
lengre. Leger er en gruppe ansatte 
som samvittighetsfullt utfører sine 
oppgaver og plikter, men erfaringen 
er at de aller færreste fører overtid 
over den egentlig utførte tiden utover 
avtalt arbeidstid. 

Nylig fremkom en rapport 
fra Noa (Nasjonal overvåking av 
arbeidsmiljø- og helse) som påpeker 
at hver tredje arbeidstaker i Norge 
synes de har for liten tid til å gjøre 
jobben sin skikkelig. Blant yrker i 
helsesektoren var det opp mot 40 % 
som klaget over manglende tid til 
arbeidsoppgavene. Resultatet blir da 
enten at oppgavene ikke blir utført 
skikkelig eller at man arbeider utover 
avtalt arbeidstid.

Hva er overtid?
All arbeidstid som ikke er alminnelig 
arbeidstid er overtid. 

Legers alminnelige arbeidstid er 
38t/u(35,5+2,5t PUA) eller 40t/u 
(37,5+2,5t PUA). 

Samlet overtid = Fast utvidet 
arbeidstid (FUA) + tilfeldig overtid + 
utrykning på vakt + vakansvakter. 

Utrykning fra hjemmevakt eller 
passiv vakt, samt vakanstimer ses 
ofte ikke på som overtid, men det er 
et vesentlig poeng at de skal med i 
regnskapet.

Sjefen sier …
Mange av oss får beskjed fra våre 
ledere at det ikke er akseptert å skrive 
overtid, til tross for at det er klare 
retningslinjer for håndtering av over-
tidsarbeide. Andre får beskjed om at 
man skal få gå litt tidligere en dag det 
passer mot at man ikke skriver opp 
overtidsarbeidet. Som regel dukker 
ikke muligheten for å gå tidligere 
en dag opp i nær fremtid. Dette er 
et tydelig problem for alle leger, kan 
hende enda større for overlegegrup-
pen. De fleste leger er mer lojale over-
for pasientene og sykehusets budsjett 
enn arbeidsmiljøloven og hensynet 
til seg selv. Det er flere grunner til 
at leger bør bli flinkere til å føre opp 
utført overtidsarbeid.

Vi har krav på å få betalt for den 
tiden vi tilbringer i aktivt arbeid.

Det er viktig alle parter at tal-
lene for overtidstimer stemmer når 
arbeidstilsynet skal kunne følge 
virksomhetene

Å tallfeste overtidsbruken og 
derved begrense den ytterligere kan 

forhindre at leger brenner sitt lys i 
begge ender.

Ledelsen kan bruke høy overtids-
bruk som argument for å synliggjøre 
knappheten på personell som finnes 
i mange sykehusavdelinger, eller res-
sursmangel i budsjettkampen. Leger 
i sykehus opplever nesten hver dag at 
de egentlig skulle vært ytterligere ett 
eller to steder samtidig. 

Dersom ledere uttaler at det ikke 
er anledning til å føre opp overtids-
arbeide, burde vi synliggjøre kon-
sekvensen av dette og forlate arbeidet 
til arbeidstids slutt. Konsekvensen er 
det til sist ledelsen som må ta, dersom 
slike uttalelser blir stående. Unntak 
må riktignok kunne gjøres dersom 
oppgavene av medisinske årsaker 
ikke kan utsettes til neste arbeidsdag 
eller utføres av vakthavende leger. 
Likeledes er det svært ubehagelig, og 
føles ofte umulig for legen som sitter 
med pasienten, å fronte at arbeids-
tiden egentlig er over. Leger har et 
spesielt ansvar for å få utført sine 
oppgaver til pasientenes beste, og tar 
dette ansvaret selv om arbeidsgiver 
ikke gjør det samme. De plikter til 
å legge opp arbeidet slik at man får 
redusert overtidsarbeidet til det mini-
male. Ikke alle opplever det slik. 

A2 & AML
Overtidsarbeid omtales både i 
Arbeidsmiljøloven (AML) og i 
overenskomsten mellom Spekter 

YLF
Fra foreningen
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og Legeforeningen (A2 samt B-
delsavtalene). AML setter de ytre 
begrensningene for arbeidstiden og 
A2 sier noe om kompensasjonen for 
overtid samt om de avtalte unntak-
ene fra AML § 10-4. Det synes å 
være mange yngre og eldre legers 
– og da gjerne lederes – oppfatning 
at arbeidsmiljøloven ikke gjelder 
for leger, men det er heldigvis feil. 
Legeforeningen og Spekter har avtalt 
unntak fra deler av loven, men altså 
kun vedrørende arbeidstidens lengde 
og plassering (AML § 10-4 og § 10-
8).  Disse avtalte unntakene omtales 
i A2s vernebestemmelser § 3.5.3 og 
setter også grenser for arbeidstiden. 
Et viktig moment er at det i overens-
komsten uttrykkelig er fastslått at 
overtidsarbeid anvendes i overens-
stemmelse med arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om overtid, jf A2 § 
3.6.1.  Det betyr altså ikke på noen 
måte fritt frem. Alle andre bestem-
melser i AML gjelder også for leger. 
Likevel er det relativt hyppig man 
som FTV får spørsmål som omhand-
ler dette. 

–  Hvordan skal overtid avspaseres? 
–  Kan arbeidsgiver pålegge noen 

overtidsarbeide? 
–  Har man lov til å nekte å jobbe 

overtid?
Spørsmål som disse besvares 

direkte av paragrafene. Da må man 
ta et dykk i AML § 10 som ligger 
lett tilgjengelig på www.lovdata.
no. Vernebestemmelsene er omtalt 
tidligere og dere oppfordres til å ta en 
titt på nettopp disse, samt AML § 10 
ved neste ledige mulighet.

Må vi påta oss arbeidet?
Vakansvakter er også overtid. Man 
har ofte fullt og helt rett til å nekte 
å arbeide overtid. Begrunnelse for 
dette kan være vektige sosiale årsaker 

som f.eks. omsorg til barn, egen 
sykdom e.a. En annen begrunnelse 
for å nekte pålagt overtid kan være at 
man allerede har arbeidet de timene 
overtid arbeidsmiljøloven åpner for 
(se tabellene under). Disse grensene 
fremkommer i AML § 10-6 i fjerde 
ledd: 

Maks	overtid	per	tidsenhet
Tidsperiode Grense for overtid
7 dager  10 timer
4 uker  25 timer
52 uker  200 timer

 
Av AML § 10-6 åttende ledd frem-
kommer grensen for hvor mye man 
kan jobbe en dag som også inne-
holder overtidsarbeid:

Maksimal	lengde	på	samlet	arbeid	
=	alminnelig	arbeidstid	+	overtid
  Grense, samlet
Tidsperiode arbeidstid
1 dag   13 timer
7 dager  48 timer
(kan gj.snittsberegnes på 8 uker)

 
Hensikten med disse grensene er å 
verne arbeidstakeren og sikre arbeids-
miljøet. Overtidsarbeid utover disse 
rammene må egentlig hver gang 
godtas av den enkelte arbeidstaker 
og kan aldri pålegges eller beordres.  
Det arbeidsgiver har anledning til, 
er å pålegge overtid når vilkårene for 
dette slik de er beskrevet i arbeids-
miljøloven, er oppfylt – aldri ellers. 
Arbeidsgiver har simpelthen ikke 
anledning til å beordre til overtid, 
med mindre man står overfor en 
helt ekstraordinær situasjon. Den 
tragiske Åsta-ulykken var i sin tid en 
slik ekstraordinær situasjon.  Med de 
lengdene på vaktene som leger ofte i 
dag har, vil disse bestemmelsene være 
sterkt begrensende for arbeidsgivers 

mulighet til å pålegge leger ytterligere 
mer arbeide.

En annen svært begrensende 
faktor er våre allerede utvidede 
arbeidsplaner med gjennomsnittlig 
ukentlig arbeidstid på opp mot øvre 
grense for maksimal lengde for samlet 
arbeid. Har du en tjenesteplan på 
43 timer per uke har lov til å nekte 
pålagt overtid – ledere bruker gjerne 
ordet beordring – utover 5 timer per 
uke. Det utgjør oftest kun en liten 
del av en vakansvakt. 

Oversikt
Et problem vi ser i en del helsefore-
tak er at man ikke alltid har en presis 
oversikt over antall arbeidede timer. 
Dette er egentlig et krav ut ifra AML 
§ 10-7 som skal gi mulighet for å 
kontrollere at ikke helseforetakene 
driver rovdrift på sine ansatte. Denne 
oversikten skal være tilgjengelig for 
arbeidstilsynet og for de tillitsvalgte. 
Det er egentlig ganske bekymrings-
fullt at ikke helseforetakene tar dette 
mer alvorlig, og vi bør som tillitsvalgte 
ha en viss innsikt i overtidsbruken i 
egen avdeling. FTV på større foretak 
kan ha vanskelig ha denne oversikten 
på alle avdelinger og avdelingstillits-
valgte bør hjelpe til med å skaffe disse 
oversiktene i eget område. 

Overtidspause
Et annet moment i AML som kan 
være nyttig å vite om, er at dersom 
man har jobbet mer enn to timer 
overtid, har man mulighet til å ta en 
pause på minst ½ time som skal ink-
luderes i overtiden.(§10-9). Utsetter 
man pausen til etter arbeidstidens 
egentlige slutt, regnes pausen som 
overtid, men skal tas ikke med i over-
tidsregnskapet. Dette betyr at man 
skal ha betalt også for den halvtimen 

YLF
Fra foreningen



Ylf-forum 4–2008 17

pausen representerer, men den teller 
ikke med når man beregner hvor 
mange timer det er lovlig adgang til å 
jobbe overtid.

Avspasering
Man kan velge å avspasere overtid-
sarbeidet, helt eller delvis. Dette 
forutsetter imidlertid at både legen 
selv og arbeidsgiver synes det er 
hensiktsmessig at overtidstimer 
avspaseres. I utgangspunktet skal 
man da avspasere hver time mot 
time og få utbetalt overtidstillegget 
– altså differensen mellom 0,08 % 
av basislønn og ordinær timelønn. 
Overtidstillegget – altså differensen 
mellom 0,08 % av basislønn og 
ordinær timelønn skal imidlertid 

alltid utbetales. En av fordelene med 
denne nøkkelen for avspasering er at 
den gjør det enkelt å holde regnskap 
over avspaseringstiden. Man har også 
mulighet til å avtale seg til bedre bet-
ingelser om det lar seg gjøre. Det er 
mange som avtaler slike betingelser 
for arbeidede vakanstimer og dermed 
får betydelig mengde avspasering, 
men det finnes ikke noen fast avtalt 
formel slik omregning og den varierer 
derfor en del fra Hf til Hf (og faktisk 
fra avdeling til avdeling).

Hvorfor PUA? 
Pliktig utvidet arbeidstid (2,5t/u) 
kom inn som begrep på 90-tallet 
da det var en betydelig legemangel 
i Norge. Det var da kompensert 

YLF
Fra foreningen

med 200 såkalte T-trinn. Fra 2002-
oppgjøret ble denne kompensasjo-
nen innbakt i grunnlønnsøkningen 
som trengtes sårt den gangen (også). 
At man fortsatt har PUA innen vårt 
avtaleverk er nok mer et resultat av 
flere år med svært dårlig bevilgnings-
villighet fra myndighetene og tilsvar-
ende varierende økonomisk kontroll 
i de enkelte helseforetakene enn, noe 
egentlig legeunderskudd. Det har 
likevel vært ansett som et svært van-
skelig punkt å få endret noe på ved 
de siste overenskomstrevisjonene. 
Likevel er kanskje disse pålagte over-
tidstimene innbakt i alminnelig over-
tid noe vi i fremtiden bør jobbe for å 
få fjernet, eller i alle fall få betalt for.

Det er ikke så lett å gå fra en operasjon selv om arbeidstiden din strengt tatt er over.
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Hege Gjessing tar i sin leder opp hva Ylf skal 

jobbe med fremover. Det er viktige og store 

saker. Det er rart at de fleste av oss ikke har 

faste stillinger. Det er rart at gravide leger 

fremdeles står i fare for å miste jobben (eller ikke 

å få forlenget sitt vikariat, som det også heter). 

Andre jeg kjenner tar en fast stilling etter lang 

utdanning nærmest for gitt. Men arbeidsgiverne 

våre argumenterer for å holde legene gående i 

en evig runddans av vikariater til de har hatt 40-

årslag og vel så det.

Det er ikke bare for utenforstående (de som 

ikke jobber i helsevesenet) det er vanskelig å 

forstå. Selv sykepleierne hever øyebrynene når 

de innser at du tre år etter endt utdanning går i 

fortløpende vikariater hos samme arbeidsgiver. 

Og når de spør deg hvem du er vikar for, blir du 

ofte svar skyldig. Sykehuslegers arbeidsgivere er 

godt vant.

Fast jobb
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En gravid lege i spesialisering fikk en e-post fra 

arbeidsgiver om at hun jo selvfølgelig (og det 

måtte jo hun forstå) ikke fikk forlenget vikariatet 

nå som hun var blitt gravid. En slik skriftlig 

ulovlig oppsigelse er en gavepakke man ikke 

kan forvente. Arbeidsgiver innså det når dette 

ble påpekt, og saken fikk en minnelig løsning. 

Men det sier skremmende mye om hvordan 

arbeidsgivere tenker om unge leger som 

arbeidskraft. Det rapporteres fra flere og flere 

sykehus at gravide skvises ut av jobb. Mer om 

dette i neste utgave av forum.

Men det hjelper ikke at vi alle går rundt og 

er opprørte, oppbrakte og misfornøyde med 

tingenes tilstand. Det endrer ikke på noe. Endring 

krever handling. Vi kan ikke bare ønske oss faste 

stillinger, det er noe vi må jobbe for, og vi må 

trekke i den retningen sammen. 

Svenskene har fått det til. Der har leger i 

spesialisering stort sett faste stillinger, og 

folkevandringen for billig kyllingkjøtt har vist at 

det slett ikke er langt til over grensen. Vi bør se på 

hva de har fått til, la misunnelsen vike og få til det 

samme selv.  

– Marit Tveito

«En gravid lege i 
spesialisering fikk en e-
post fra arbeidsgiver om at 
hun jo selvfølgelig (og det 
måtte jo hun forstå) ikke fikk 
forlenget vikariatet nå som 
hun var blitt gravid»



TURNUSTJENESTEN

Bilaget:
Alt du bør vite om 

turnustjenesten
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Legeforeningen	
Legeforeningen er fagforening og 
faglig forening for alle landets leger. 
Legeforeningen har nå over 25 000 
medlemmer og er sammensatt av 
mange underforeninger. Yngre legers 
forening er av syv yrkesforeninger 
i legeforeningen. Ylf har over 6000 
medlemmer. Vi er fagforening for 
turnusleger, sykehusleger som går i 
utdanningsstillinger, vernepliktig befal 
og stipendiater. 

Ylf har eget kontor i Legenes hus,  
Akersgt. Oslo. Du finner e-postadresser 
til oss på vår hjemmeside.

Vi anbefaler alle å bruke lokale tillits-
valgte først og la de ta kontakten inn 
til oss når det er behov. Dette er fordi vi 
ser at det har stor betydning at vi klarer 
å utvikle et best mulig tillitsvalgtap-
parat.

Turnusrådet
Turnusrådet er Legeforeningens faglige 
organ for turnustjenesten for leger. 
Spørsmål vedrørende faglige sider ved 
turnustjenesten tas opp med turnus-
rådet. 

Henvendelser rettes til Legeforenin-
gens sekretariat som vil hjelpe deg 
videre. 

Avtaleverket	–	dine	rettigheter!
Det inngås avtaler mellom arbeidsgiv-
ers og arbeidstakernes organisasjoner. 
Disse avtalene omtaler forhold og 
rettigheter angående arbeidstid, lønn, 
vakttjeneste osv.

De avtalene legeforeningen har med 
helseforetakene kalles A2 og B.

A2 er en felles nasjonal avtale for 
alle sykehusleger, mens B er  lokale 
versjoner som fremforhandles på det 
enkelte foretak.  Innholdsmessig er mye 
likt, men med lokale varianter av en del 
temaer.  Vi vil senere i dette heftet flette 
inn paragrafer fra A2 som har betydn-
ing for de forskjellige temaene. 

Hovedtemaer som er avtalefestet; Ar-
beidstid: definisjoner og muligheter for 
utvidet arbeidstid. Vernebestemmelser- 
som beskriver maksimumsgrenser for 
arbeidstid, rett og plikt til å jobbe vak-
ter, lønnsnivåene, forhold som angår 
turnusleger (§8)

Disse avtalene skal ligge på intranettsi-
dene til foretaket. De ligger også på 
legeforeningens hjemmeside.

Hvem	er	din	tillitsvalgte?
 Hvis du trenger hjelp bør du kontakte 
din tillitsvalgte. Det skal være Ylf-
tillitsvalgte ved henholdsvis kirurgisk, 
medisinsk og psykiatrisk avdeling og 
disse fungerer også som turnuslegenes 

tillitsvalgte. Over dette finnes det en 
hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt for 
sykehuset/foretaket.  Personalavde-
lingen skal hele tiden ha oversikt over 
hvem de tillitsvalgte er. Ofte ligger  
opplysningene også på intranett. Hvis 
du ikke finner din tillitsvalgte kan du 
sende e-post til Ylfs kontor. 

Autorisasjon
Når du er ferdig med tjenesten på den 
enkelte avdeling, må du selv sørge for å 
få avdelingsoverlegens underskrift på 
tjenestebeviset (søknad om autorisas-
jon) som du får tilsendt fra Helsetil-
synet. Din autorisasjon vil bli datert 
etter den dato Helsetilsynet mottar din 
søknad. 

evaluering	av	turnustjenesten
En rekke endringer i rammebet-
ingelsene for turnustjenesten re-
iser spørsmål om tjenesten fortsatt 
oppfyller hensikten og hvilke en-
dringer som eventuelt er påkrevet. 
Legeforeningen gjennomfører en 
kontinuerlig standardisert nasjonal 
evaluering av turnustjenesten basert 
på spørreskjemaundersøkelser. Spør-
reskjemaundersøkelsene skal måle 
kvaliteten i turnustjenesten og tjene 
som informasjonsgrunnlag i arbeidet 
med å utvikle tjenesten. De skal danne 
grunnlag for beslutninger vedrørende 
turnustjenesten både for turnusrådet, 
arbeidsgivere og myndigheter. Under-
søkelsen gjennomføres anonymt, og 
det er viktig at du benytter anlednin-
gen til å gi uttrykk for din vurdering av 
tjenesten. 

Flytting
Sykehusturnus og distriktsturnus:

Flytteutgifter
Enkelte foretak/kommuner dekker 
flytteutgifter for turnusleger. Dette kan 
undersøkes ved å kontakte personal-
kontoret eller lokale tillitsvalgte hos 
den arbeidsgiveren du skal begynne 
hos.

Utover det som eventuelt dekkes av 
ny arbeidsgiver, er SAFH fra 1. januar 
2005 delegert oppgaven med tilskudd 
til reise og flytting for turnusleger. Reg-
lene for tilskudd til reise og flytting for 
turnusleger finnes på denne linken: 
http://www.shdir.no/publikasjoner/
rundskriv/tilskudd_til_reise_og_flyt-
ting_for_turnusleger_og_turnusfysiot-
erapeuter_2006_36009

Skjema for søknad om slikt tilskudd 
finnes her: 
http://www.safh.no/skjema/reiseutg.
pdf

Flyttedag
Flyttedager reguleres av personalhånd-
bøker. Vanligvis har man krav på inntil 

2 dager velferdspermisjon for flytting. 
Det er den nye arbeidsgiveren som 
eventuelt skal dekke dette.

Bolig
Sykehusturnus: 
Overenskomstens del A2 § 8.3.2: Turnu-
sleger skal tilbys tilfredsstillende bolig-
forhold. Se for øvrig http://www.lege-
foreningen.no/index.gan?id=11604

Distriktsturnus:
Særavtalen § 11.6: Turnuslegen skal 
tilbys tilfredsstillende boligforhold i 
samsvar med de normer som gjelder 
for turnusleger i sykehus. Turnusleger 
har plikt, med mindre særlige grunner 
tilsier noe annet, til å bo i den anviste 
bolig eller dekke kommunens even-
tuelle husleietap hvis boligen ikke 
kan leies ut midlertidig til andre, se 
særavtalen 11.7. Særavtalen finnes her: 
http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=111867&subid=0

Felles for sykehus- og distriktsturnus:
Turnusforskriften § 19: Turnusstedet 
skal skaffe turnuslegen bolig. Det 
foreligger ingen sentral regulering av 
husleien. 

Statens helsetilsyn har gitt følgende 
retningslinjer om turnuslegenes bolig-
forhold: 
Dersom man ikke blir enige om hva 
som er tilfredsstillende boligforhold, 
kan følgende retningslinjer gi veiledn-
ing: 
1. Den frie gulvflate bør ikke være min-

dre enn 70m2 og utgjøre minimum 
3 rom (1 oppholdsrom, 2 soverom) 
ent., kjøkken, bad og WC.

2. I kjøkken skal være installert: Komfyr 
med minst 3 kokeplater og steke-
ovn. Kjøleskap. Skapplass til kjøkke-
nutstyr og mat. Kjøkkenbenk med 
oppvaskkum og utslagsbenk.

3. I soveværelse skal være: Dobbelt-
seng med tilhørende madrasser. 
Nattbord og klesskap.

4. I bad skal være installert: Kar med 
eller uten dusj. Håndvask. Hylle med 
speil. Det må være rimelig adgang 
til klesvask (vaskemaskin eller lett 
adgang til fellesvaskeri)

5. I tilfelle hvor kandidaten ønsker det 
forutsettes det at sykehuset også er 
behjelpelig med møblering for øvrig

Arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven § 14-5 stiller 
krav om at det skal inngås skriftlig 
arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. 
Avtalen skal inneholde bestemmelser 
om partenes identitet, arbeidsstedet, 
tittel, tidspunktet for arbeidets oppstart 
og forventet varighet. I tillegg er det 
vanlig, eventuelt som en henvisning 
til tariffavtalene, at arbeidsavtalen 
gir opplysninger om rett til ferie og 
feriepenger, oppsigelsesfrister, lønns-
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vilkår og arbeidstidsregler. Det er 
vanlig at det henvises til tariffavtaler 
som regulerer arbeidsforholdet.  Vi ser 
at flere arbeidsgivere tar inn formul-
eringer i arbeidsavtalene som strider 
mot gjeldene kollektive avtaler. Dette 
ser vi særlig i forhold til bestemmelser 
om arbeidssted, og det vil ha betyd-
ning for deg etter at du er ferdig med 
turnustjenesten og evt. søker stilling 
ved sykehus. Arbeidsavtalen vil gjelde 
foran avtaleverket. Hvis du er i tvil om 
formuleringer i arbeidsavtalen vil vi 
gjerne at du kontakter Ylf slik at vi kan 
gi deg råd.  

Arbeidstid
Sykehusturnus
Arbeidstiden for leger i sykehus skal 
beskrives i en tjenesteplan. Leger er 
unntatt fra arbeidsmiljølovens bestem-
melser om daglig og ukentlig arbeids-
tid, og daglig og ukentlig fritid. Vi har 
tariffavtalt vernebestemmelser som 
innebærer at man innenfor rammene 
i en tjenesteplan kan arbeide inntil 
19 beregnede timer per vaktdøgn, at 
ingen arbeidsuke skal overstige 60 
timer, at hver enkelt arbeidsuke skal in-
neholde minimum 28 timers sammen-
hengende fritid, og at det mellom to 
arbeidsperioder skal være en arbeidsfri 
periode på minimum 8 timer.

Turnusleger i sykehus kan i gjennom-
snitt bli pålagt å arbeide 38 timer i 
uken (dersom man har vakttjeneste 
mellom kl 2000 og 0600), eller 40 timer 
i uken (uten vakt i nevnte tidsrom). Ar-
beid utover denne tid kan avtales med 
den enkelte, så lenge man holder seg 
innenfor vernebestemmelsene. Denne 
tiden kalles utvidet tjeneste/arbeidstid 
(UTA).

Overtidsarbeid
Det er ikke avtalt unntak for over-
tid i tariffavtalen. Det er uttrykkelig 
sagt i A2 § 3.6.1 at overtidsarbeid 
anvendes i overensstemmelse med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser 
om overtid. Adgangen til å pålegge 
overtidsarbeid er begrenset til 10 timer 
pr uke, 25 timer pr 4 uker og 200 timer 
pr år. Disse bestemmelser knytter seg 
til overtidsarbeid isolert sett. Overtids-
arbeid vil være alt arbeid som ikke 
står på den enkeltes tjenesteplan. I 
tillegg til dette kan man ikke pålegge 
overtid som sammen med alminnelig 
arbeidstid overstiger 13 timer pr døgn 
eller 48 timer pr uke. 

Turnus i kommunehelsetjenesten
Turnusleger i kommunehelsetjenesten 
har en arbeidstid på 37,5 timer. I tillegg 
kommer legevakter. Organisering 
av legevakt er kommunens ansvar. 
Arbeidsmiljøloven § 48 stiller krav til 
at det skal utarbeides en arbeidsplan 
i slike tilfeller. Planen skal være forut-

sigbar for den enkelte arbeidstaker 
både hva gjelder arbeidstid og fritid. 
Det er fast praksis at slike arbeidsplaner 
rullerer mellom de legene som er med 
i vaktsjiktet etter et bestemt møns-
ter. Turnuslegene skal inngå i denne 
vaktordningen på samme måte som de 
andre legene; det vil si de skal verken 
komme bedre eller dårligere ut enn de 
øvrige legene. 

Tjenesteplan i sykehus
Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller krav om 
at dersom arbeidstakerne arbeider til 
ulike tider av døgnet skal det utarbei-
des en arbeidsplan som viser til hvilke 
uker, dager og tider den enkelte skal 
arbeide. Det er vanlig å kalle denne 
planen for tjenesteplan. Tjenesteplanen 
skal utarbeides i samarbeid med de 
tillitsvalgte. 

Tjenesteplanen utarbeides med 
utgangspunkt i hvor mange leger det 
er i vaktsjiktet. Dersom det arbeider 7 
leger i vaktsjiktet blir tjenesteplanen 
7-delt, og vil rullere hver 7 uke. I løpet 
av denne 7-ukers perioden vil det 
variere hvor mange timer i uken man 
arbeider avhengig av hvordan vak-
tene fordeles. Det kan være uker på 
opptil 60 timer, og det kan være uker 
med null timer (såkalt nulltimersuke) 
på tjenesteplanen. Det er gjennom-
snittet av timene i tjenesteplanen 
som er avgjørende for hvor lang 
tjenesteplanen sies å være. Et vanlig 
gjennomsnitt i tjenesteplanen er ofte 
42-43 timer. 

Endring eller oppsigelse av tjenestep-
lan som inneholder UTA (utvidet 
tjeneste/arbeidstid) skal gjøres 
med de frister som er avtalt mellom 
partene lokalt. Normalt er det 4 uk-
ers frist for endring. «Endring» vil si 
justeringer hvor avtalt antall timer i 
tjenesteplanen ikke forandres. Hvis det 
er behov for å avtale flere eller færre 
timer i tjenesteplanen må det foretas 
oppsigelse, og da er varslingsfristen 2 
måneder. I utgangspunktet vil dette 
også gjelde for endringer av oppstart 
i turnustjenesten, men her bør man 
være noe mer pragmatisk.

Hvem har ansvar for tjenesteplanene?
Det er uten tvil arbeidsgivers ansvar 
å organisere arbeidet. Om dere som 
turnusleger finner det hensiktsmessig 
kan dere selvsagt være behjelpelige 
i så henseende. Noen ganger kan det 
være en fordel fordi dere i større grad 
kan organisere tiden deres selv. 

Vi vil uansett be dere hjelpe til i forhold 
til de som kommer etter dere ved at 
dere følger med på at det lages et opp-
legg som er klart når de nye ankommer. 

Vakt
Vaktplikt
A2 § 3.5.2  (...) arbeidsbelastningen skal 
som hovedregel foredeles jevnt på det 
antall leger som omfattes av ordnin-
gen. 

Paragrafen beskriver at alle har rett 
og plikt  til å jobbe vakt der det er 
etablerte vaktordninger. Videre skal 
vaktene fordeles jevnt på de som er 
med i ordningen.

Døgnvakt eller ikke døgnvakt?
Ylf mener at det er viktig at man 
har nattevakter også i løpet av tur-
nustjenesten, fordi man i vaktsituasjo-
nen får testet evnen til å gjøre selvsten-
dige vurderinger som lege. 

I forbindelse med at det ble opprettet 
stillinger for turnusleger ved Ullevål 
Sykehus i sin tid, ble det fra syke-
husledelsens side besluttet å min-
imere turnuslegenes tjenesteplaner. 
Turnuslegene ble derfor ikke tilbudt 
vakttjeneste på natt. Dette ble klaget 
inn for fylkeslegen i Oslo og Helsetil-
synet, som etter vurdering kom til at 
tjenesten måtte godkjennes. Det er 
flere som mener at resultatet ikke var 
faglig basert, men bar preg av behovet 
for å ha mange turnusplasser. 

Dermed kan man si at prinsippet er 
godtatt av myndighetene, men at Ylf 
aldri har akseptert den faglige begrun-
nelsen for dette.

Hvor mange vakter må jeg ha for å få 
godkjent tjeneste?
Det er ikke laget bestemmelser på 
hva som er det minste antall vakter du 
må ha for å få godkjent tjenesten, og 
i praksis vil det derfor være den som 
godkjenner tjenesten din som skriver 
under på at du har hatt en fullverdig 
tjeneste. 

Vaktrom i sykehusturnus
Det følger av A2 § 8.4.1 at sykehuset 
skal stille velegnet vaktrom til disposis-
jon for vakthavende lege.

Formuleringen er identisk med den 
som fantes i tidligere tariffområder. Da 
de sentrale parter drøftet innholdet i 
dette ble det vist til tidligere vedlegg 
som beskriver standarden. Vedlegget 
er ikke tatt med som vedlegg til A2, 
men det har ikke på noe tidspunkt vært 
anført at en annen standard enn dette 
skal gjelde. Vedlegget må derfor brukes 
som utgangspunkt for innholdet i vak-
trommet. Det er selvsagt ikke til hinder 
for at partene lokalt definerer en bedre 
standard enn dette. Standarden er som 
følger (neste side):



Vedlegg 1
VAKTROM FOR SYKEHUSLEGER  MED 
VAKT PÅ ARBEIDSSTEDET (TIL STEDE-
VAKT)

Vaktrom nyttes som kjent av leger som 
pga vaktarbeidets art ikke kan opphol-
de seg i hjemmet under vakten.

Partene er enige om følgende ret-
ningslinjer for hvilken standard vak-
trommene skal ha:
1. Vaktrom for leger skal være utstyrt 

med sove-, lese- og skriveplass samt 
skapplass av tidsmessig standard.  
Vaktrommene skal ha telefon med 
forbindelse utenfor sykehuset (bylin-
je), samt være utstyrt med radio. Om 
dagen skal vaktrommene normalt 
ikke benyttes til andre formål, og så 
vel selve rommet som skapene må 
kunne låses. Fra vaktrommene må 
det være lett adkomst til toalett og 
bad.

2. Vaktrom bør ha et areal på minst 
10 kvadratmeter og dessuten være 
plassert slik at det har vindu.  Rom-
met bør ha hensiktsmessig adgang 
til toalett og dusj.

3. Med mindre varm drikke og enkle 
måltider kan ordnes også på tider 
da sykehusets kantine er stengt, bør 
det være mulighet for å lage eller 
varme mat og drikke i tilknytning til 
vaktrommet.

4. Hvor sykehuset har 5 eller flere leger 
med tilstedevakt samtidig, bør det 
dessuten stilles oppholdsrom til 
rådighet med adgang til TV, dags-
aviser etc. 

Fravær	som	ikke	resulterer	i	rest-
tjeneste
Sykehusturnus
Feriefravær: 
Maks 5 uker, fordelt likt på minimum to 
avdelinger.

Sykefravær/annet fravær: 
Inntil 4 uker, men maks 2 uker ved en 
enkelt  avdeling

Fravær utover dette resulterer i rest-
tjeneste. 

Distriktsturnus 
Feriefravær: 
Maks 2 ½ uke

Sykefravær/annet fravær: 
Inntil 2 uker

Fravær utover dette resulterer i rest-
tjeneste. 

Ferie
Rett til ferie med lønn?
Hvor mye ferie med lønn du har krav 
på i 2008, avhenger av opptjeningen 
i 2007. Dette betyr at feriepenger 
beregnes på grunnlag av arbeidsveder-
lag utbetalt året før man tar ut ferie. 

Dette skyldes at opptjeningsåret for 
feriepenger er det forutgående kalend-
erår, se ferieloven § 4. Full opptjening 
utgjør 30 virkedager ferie med lønn (5 
uker). Dvs. at du opptjente rett til 2,5 
virkedager ferie med lønn i 2008 pr 
hele måned du arbeidet i 2007.

Kan jeg ta ferie uten lønn?
Selv om du ikke har opptjent rett til 
ferie med lønn, har du likevel rett til 
feriefritid (altså du kan ta ferie uten 
lønn.). Dersom du har begynt hos 
arbeidsgiver senest 30. september i 
ferieåret (inneværende år), har du rett 
til full feriefritid (5 uker) i år forutsatt 
at ferie ikke allerede er tatt ut hos an-
nen arbeidsgiver tidligere i ferieåret, jf 
ferieloven § 5 nr 3. 

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ferie 
uten lønn?
Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge deg 
å ta ferie uten lønn. Unntak fra dette 
er hvis du jobber et sted hvor driften 
innstilles i forbindelse med ferieav-
viklingen (fellesferie). Da må ferien 
avvikles uansett, se ferieloven § 5 nr 6. 

Kan du overføre  
feriepenger til ny arbeidsgiver?
Det følger av ferieloven § 11 nr 3 at 
alle opptjente feriepenger utbetales 
siste vanlige lønningsdag før fratreden. 
Kriteriet for utbetaling av feriepenger 
er at arbeidsforholdet opphører. Dette 
betyr at du får utbetalt alle opptjente 
feriepenger når du slutter hos den 
arbeidsgiveren der opptjeningen har 
funnet sted. 

Merk: Selv om du etter ferieloven har 
rett til å ta ut 5 uker feriefritid, må du 
for å unngå resttjeneste likevel fordele 
den årlige ferien slik det fremkommer 
ovenfor om fravær som ikke resulterer i 
resttjeneste. 

Svangerskap	og	foreldrepermisjon
Sykehusturnus
Overenskomstens del A2 § 8.3.3: Turnu-
slege som får avbrutt turnustjenesten 
pga svangerskaps- eller fødselsper-
misjon, skal ha rett til å fortsette sin 
turnus ved samme tjenestested etter 
endt permisjon. Se forøvrig Overens-
komst mellom Spekter og Den norske 
legeforening. 

Folketrygdloven § 14-4: For å ha rett til 
fødselspenger etter folketrygdloven 
må barnets mor ha vært yrkesaktiv 
med pensjonsgivende inntekt i minst 
seks av de siste ti månedene før 
stønadsperioden starter.

Overenskomstens del A1 § 1.2, jf § 
1.1: Den som er ansatt og har tiltrådt 
stilling i virksomheten og har rett til 
fødselspenger, svangerskapspenger 
mv. etter folketrygdloven, har rett til full 
lønn uten hensyn til bestemmelsene 

om inntektsbegrensning. Full lønn er all 
godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. 
Se for øvrig Overenskomst mellom 
Spekter og Akademikerne-Helse. 

Se for øvrig artikkel i Ylf Forum nr 9 for 
2003.

Distriktsturnus
Turnuslege som får avbrutt tur-
nustjenesten pga svangerskaps- eller 
fødselspermisjon, skal ha rett til å fort-
sette sin turnus ved samme kommune 
for gjennomføring av resttjeneste i 
kommunehelsetjenesten etter endt 
permisjon. Dette synet støttes også av 
Likestillings- og diskrimineringsombu-
det. 

Folketrygdloven § 14-4: For å ha rett til 
fødselspenger etter folketrygdloven 
må barnets mor eller far ha vært yrke-
saktiv med pensjonsgivende inntekt i 
minst seks av de siste ti månedene før 
stønadsperioden starter.

Hovedtariffavtalen i KS, fellesbestem-
melsene § 8.3.1, jf § 8.2.2.1: Det ut-
betales full ordinær lønn, faste årsbeløp 
og faste variable tillegg etter oppsatt 
turnusplan.

Se hovedtariffavtale i KS-området. 
Hovedtariffavtalen finner du her: 
http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=101175&subid=0

Se for øvrig artikkel i Ylf Forum nr 9 for 
2003

Legevakt	i	kommunehelsetjenesten
Refusjoner fra folketrygden: 
For legevaktsarbeid får turnuslegen re-
fusjoner fra folketrygden. Disse inntek-
ter regnes som næringsinntekt, og det 
må avsettes penger til skatteoppgjøret. 
Det kan lønne seg å ha en regnskaps-
fører som fører legevaktregnskapet. 

Legevaktskoffert: 
Kommunen plikter å holde lege-
vaktskoffert med faglig forsvarlig 
utrustning. Medisiner og forbruksvarer 
dekker turnuslegen selv.

Fri dag etter legevakt:
Man har krav på fri dag etter legevakt 
uten trekk i lønn dersom legen etter 
en konkret vurdering av belastningen 
finner at arbeid neste dag blir uforsvar-
lig, se særavtalens punkt 7.6

Saksgang	når	det	oppstår	problemer
Felles for sykehus- og distriktsturnus:
Se pkt 5.4 under målbeskrivelse for tur-
nustjenesten for leger. Målbeskrivelsen 
finner du her: http://www.legeforenin-
gen.no/asset/25700/2/25700_2.pdf
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–  Hva var bakgrunnen for prosjektet? 
–  Bekymring for at nikking og små hodeskader kunne 

føre til kognitive svekkelser hos fotballspillere. Mens kon-
trollert nikking nærmest er avskrevet som en risikofaktor 
for å utvikle slike skader, er følgene av gjentatte milde 
hodeskader med eller uten hjernerystelse som resultat 
ikke avklart. Vi ønsket derfor å undersøke om det er tegn 
til nedsatt hjernefunksjon etter små hodetraumer i en 
Tippeliga-kamp.

–  Hva er ditt viktigste funn?
–  At fotballspillere kanskje får flere hjernerystelser enn 

de selv erkjenner! Testene våre viste at reaksjonstiden var 
redusert dagen etter kamp hos spillere som hadde fått en 
smell mot hodet i en duell e.l. i løpet av kampen. De 
44 spillerne som ble testet, representerte riktignok de 
mer alvorlige hendelsene innenfor spektrumet av milde 
hodeskader, men likevel var kun 6 av disse rapportert som 
hjernerystelser, og 60 % fortsatte å spille etter hodeskaden. 
Videre var reaksjonsevnen redusert fra det ene året til det 
neste hos de spillerne hvor man hadde registrert én eller 
flere smeller mot hodet i løpet av sesongen. Men alle disse 
testene var innenfor normalområdet, og betydningen av 
dette funnet er dermed usikkert.

MITT	FUNN
Truls Straume-Næsheim

Er dette farligere enn du tror?

Truls Straume-Næsheim disputerte 9. mai i år for graden Ph. D. ved Universitetet i Oslo 
med avhandlingen «Head Impacts in Football».

–   Hvordan ble du engasjert i dette prosjektet?
–  Jeg søkte på en utlyst stipendiatstilling ved Senter for 

Idrettsskadeforskning på et annet prosjekt. Der ble jeg 
veid og funnet for lett, men kort tid etter dukket dette 
prosjektet opp som de mente det stod mitt navn skrevet 
med store bokstaver på. Og jeg måtte i grunnen si meg 
enig i det. Og etter 14 dager med blodslit for å koke i 
hop en vettug prosjektbeskrivelse, så satt jeg på flyet til La 
Manga for å starte testing. 

–  Hadde du dette som fulltidsstilling og hadde du 
eventuelt noe annet arbeid ved siden av?

–  I utgangspunktet var dette en full stilling. Jeg ønsket 
å holde klinikken litt ved like, så jeg jobbet litt ekstra ved 
UUS og skadelegevakten i Oslo.

–  Hva har du tenkt til å gjøre videre?
–  Jeg har begynt å spesialisere meg innenfor ortopedi, 

men forskningen og ikke minst forsknings- og fagmiljøet 
ved Senter for Idrettsskadeforskning gav absolutt mers-
mak. Jeg har fortsatt en del data som ikke har fått de 
riktige artikkelbeina å gå på, og jeg har i tillegg noen 
ambisiøse tanker om å utføre en oppfølgingsstudie. Men 
jeg har allerede erfart at det er lettere å forske og jobbe litt 
på si enn å jobbe og forske litt på si!

BØRRe	FeVANG
Styret
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Dum av å spille fotball?
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Eitt år som VAB-lege.  Det opne landskapet synast å ha 
forsvunne som dogg for sola. Du ser for deg det neste året 
i ein militærleir.  Sveitte 18-åringar med ryggvondt og 
fotsopp – og du som hadde tenkt deg litt meir action og 
stabile økonomiske forhold. Naturleg nok. Ei mengd med 
spørsmål rasar gjennom deg. Men kan det vere å ille som 
rykta tilseier? Kva ventar deg eigentleg dette året?  

Turnustenesta går mot slutten. Tankane 
sirklar kring spesialisering, familie, flyt-
ting, kva skjer vidare i livet?  Kanskje ei 
lengre utanlandsreise?  Livet ligg der som 
eit ope landskap, fullt mogelegheiter . 
Men så ein dag ligg det der i postkassa. 
Brevet du i underbevisstheita har visst 
skulle kome, men har fortrengt. Beord-
ring frå det militære til verneplikt. 

Store sterke norske karar

ASTRI	ReGe
Styret

Litt om VAB
Vernepliktig akademisk befal (VAB) er legar, prestar, 
psykologar, tannlegar, farmasøytear og veterinærar som 
avtener delar av førstegongstenesta med grad som utskreven 
befal. Dei vernepliktige er menige under informasjonsveka, 
korporal under offiserskurset, og offiser for resten av tenesta.  
Offiserskurset er frå 5-12 veker, avhengig av sivil utdanning. 
Total tenestetid for VAB er 365 dager.

Forsvarsinfo
Dette er ei veke på Sessvollmoen med introduserande infor-
masjon til medisinstudentar i første og andre årstrinn som 
har fått utsatt verneplikta. I tidligere år har denne introduk-
sjonen bestått av ein 5-vekersperiode medisinsk rekruttskole 
(”medrek”) med til dels mykje fokus på militær disiplin.

Offiserskurset
Førebuingskurs til offisersperioden. Sjå Kalstad sin artikkel 
for nærare utdjuping.

Offisersperioden 
VordandeVAB-legar tildelast tenestestad i høve til ei priori-
teringsliste som vert utsend eit halvt år før innrykk. Legane 
fordelast mellom hæren, sjøforsvaret, og luftforsvaret, samt 
forsvarets sanitet.

I hæren er det hovudsakleg tre stader med VAB-
legar, Garnisonen i Porsanger, indre Troms (Setermoen/ 
Bardufoss/Skjold), og Rena leir i Østerdalen. I Porsanger 
har VAB-legene vore tilknyttet grensejegerane. I indre 
Troms finn ein etterretningsbataljonen, sanitetsbataljonen, 
panserbataljonen, artilleribataljonen, og 2.bataljon. I Rena 
leir er ein anten tilknytt Telemarks bataljon, eller hærens 
jegerkommando.

I Sjøforsvaret har ein anten teneste på marinefartøy som 
seglar ut fra Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, eller i 
kystvakta som seglar ut fra Sortland. Seglingsaktiviteten er 
ofte høg, og på grunn av dette kan ein rekne med ein del 
opptent avspasering eller utbetalte tillegg. Dei landbaserte 
oppgåvene i marinen har vore i kystjegerkommandoen 
og marinejegerkommandoen i henholdsvis Harstad og 
Ramsund. 

Luftforsvaret/Forsvarets sanitet har VAB-lege på 
Bodø hovedflystasjon, Ørlandet, Rygge, samt i Kongens 
garde på Huseby, og på Sessvollmoen leir utanfor Oslo. 

YLF
Fra foreningen
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Arbeidsoppgåvene her består av sjukestovearbeid, vaktbe-
manning (såkalt crashberedskap for jagerflya), øvingar og 
sanitetsundervisning. I tillegg har forsvarets sanitet ei VAB-
legestilling på kirurgisk poliklinikk ved Troms militære syke-
hus på Setermoen. Dette er den einaste stillinga for VAB-
legar som gjev tellande spesialisering (generell kirurgi).

Økonomi
Økonomiske forhold som menig 
Alle får eit jublande tenestetillegg på kr. 140,- per dag. 
Tenestetillegget er meint å dekke utgifter til nødvendige for-
bruksartiklar som ikkje leverast ut frå Forsvaret, for eksem-
pel toalettsaker. Under offiserskurset får ein eit svimlande 
tillegg til tenestetillegget på kr. 17,70 per dag.

Under informasjonsveka/offiserskurset kan ein også søke 
om forsørgartillegg og behovsprøvde bu- og sosiale stønader 
fram til offisersperioden. 

Ektefelletillegg: Utbetalast til ektefelle, sambuar med 
felles born og sambuarar med registrert partnerskap. Satsen 
er 3750 kr per mnd.

Barnetillegg: Barnetillegget utbetalast til den som har 
omsorga for barnet ditt. Satsen er 4260 kr per mnd for det 
første bornet, og 1755 kr per mnd for kvart av dei øvrige 
borna. Forsørgaransvaret må bekreftast med vielsesattest, 
sambuarkontrakt eller attest for inngått registrert partner-
skap og fødselsattest.

Om ein opprettheld bustad, kan ein også søke om å få 
dekka husleige, og andre faste utgifter for denne perioden 
(forsikring, NRK-lisens, strøm osv).

Renta på studielånet frysast kun så lenge du mottek 
dagpengar. Så fort du går over på normal løn vil dette 
opphøre.

Økonomiske forhold under offisersperioden 
VAB lønast slik frå og med 15. februar 2008: 

LR 36, alt 8, med 0 år ansiennitet med løytnants grad 
(Ltr. 36), og dette tilsvarar  ca 292.000 kr per år.

Ein får tillegg for spesiell teneste, mellom anna for 
vakt, øving og fartøysteneste. Desse tilegga utbetalast iht. 
«Arbeidsavtale for militære arbeidstakere (ATM)». 

Løn som VAB skal utløyse pensjonsopptjening (2,5 G) 
på lik line med dei andre vernepliktige, når vedtaket i pens-
jonsforliket trer i kraft frå og med 2010.

Dekking av flytte-, bustad- og reiseutgifter 
Flytteutgifter
VAB-legar kan søke om å få dekka flytteutgifter under 
førstegongstenesta. Vilkår for å få innvilga dette er skifte 
av sjølvstendig bustad pga beordring til ny tenestestad. 
Flytting til tenestestaden kan tidligst utførast 2 månader 
før offiserskurset og seinast 6 månader før endeleg dimis-
jon. VAB-legen forvaltast tilsvarande kontraktsbefal med 
pliktteneste, der det stillast krav til skifte av sjølvstendig 
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bustad.  Ved dimisjon innvilgast dekking av flytteutgifter, 
under forutsetnad at befalet har fått dekka flytting ved til-
treding. Merk at for VAB settast tidsfristen for slik flytting 
til seinast ein månad etter dimisjon. VAB, som ikke har krav 
på dekning av flytteutgifter, kan ha krav på forsendelse ved 
tiltreding/dimisjon.

Ein må ha fått innvilga flytting for å kunne søke om dek-
king av meirutgifter til sivil husleige.

Bustad
Som hovudregel skal VAB skal ha prioritet på Forsvarets 
kvarter (forsvarsbustad). Forsvaret har ofte mangel på bus-
tader. VAB som får innvilga flytting, men som får avslag på 
søknad om forsvarsbustad, får dekket meirutgifter til leige 
av sivil bustad med inntil kr 7.000,- pr mnd. Søknad send-
ast  saman med bekrefting på flyttegodkjenning, avslag på 
søknad om forsvarsbustad, kopi av sivil husleige (størrelse 
og ant rom), bustadsattest (for alle i husstanden) og kopi av 
evt vielsesattest om buforholdet har vart under 9 mnd.

Meirutgiftene til husleige bereknast ut i frå differansen 
mellom sivil husleige og leige for tilsvarande forsvarsbustad 
som utgjer dekningsbeløpet, men max inntil kr 7.000,- 
pr mnd. Kostar den sivile bustaden 7000 kr per mnd, og 
tilsvarande forsvarsbustad 3000,- kr, får ein dekka 4000,- kr 
per mnd.

Befal som beordrast til ny tenestestad, får dekka flytting 
fra sjølvstendig til sjølvstendig bustad. Om sivil bustad må 
leigast fordi militær bustad ikkje kan skaffast i den nye ten-
estestaden sitt naturlege buområde, får ein dekka meirut-
gifter til husleige. 

Ein får ikkje dekka meirutgifter til bustad om ein velger 
å kjøpe bustad!

Pendlarstatus
Om ein til dømes i offisersperioden vert beordra til KV 
Nord og har bustad Oslo, så kan ein velge anten å flytte 
eller bli pendler. Antal pendlareiser ein då får dekka, avheng 
av om ein er einsleg eller ikkje. Vilkåret for å oppnå pend-

larstatus er beordring til ny tenestestad, og at ein må ha vore 
registrert med sjølvstendig bustad før beordringa.

Det fins her to typar reiser:
Stønadsreiser:  Dekker reiseutgifter frå «dør til dør».
 Får dekka transportutgifter med rute-

gåande transportmiddel mellom heim og 
ny tenestestad.

 Einsleg:  0,31 enkeltreiser pr veke 
   (16 enkeltreiser pr kalenderår)
 Andre:  0,88 enkeltreiser pr veke 
   (46 enkeltreiser pr kalenderår)
Pendlarreiser:  Kun flyutgiftene dekkast.
 Einsleg:  1 enkeltreise pr 4. veke 
   (12 enkeltreiser pr kalenderår)
 Andre:  1 enkeltreise pr 3. veke 
   (18 enkeltreiser pr kalenderår)

I tillegg kan VAB-legen og husstanden få dekka inntil to 
besøksreiser per kalenderår, dvs 2 enkeltreiser, som kan 
benyttast fritt innan Noreg, samt 1 tilknytningsreise, som 
må brukast til tilknytningsstaden.

Behovsprøvde reiser er flyreise t/r for hovedperson og 
husstand når det i nær familie oppstår kritiske situasjoner, 
som alvorleg akutt sjukdom eller dødsfall, og begraving.

Permisjonar
Permisjon opptent som menig/korporal vert avvikla som 
overføringsperm før ein tiltrer ved avdelinga som offiser. 
VAB opptener 2,08 permisjonsdager per måned fra 
beskikkelsesdato, og avviklast i løpet av tenestetida etter 
avtale med lokal forvaltingsmyndighet. 

Permisjon i forbindelse med fødsel 
I forbindelse med innføring av sjølvstendig rett til fød-
sels- og adopsjonspengar for fedre, henvisast det til 
«Lov om endringer i Folketrygdloven kap. 14», ref. 
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Stipend for lederutdanning 
To stipender på 60 000 kroner til tillitsvalgte.

Stipendene skal benyttes til kompetansegivende lederopplæring. Stipendene er 
forbeholdt leger som tar vekttallsgivende lederutdanning. Stipendet er åpent for 
alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsvalgte etter hovedavtalen, 
og tillitsvalgte sentralt i foreningen vil bli prioritert. 

Søknad om tildeling av stipend sendes til Ylfs styre, postboks 1152 Sentrum, 0107 
Oslo. Styret vil vurdere søknadene og tildele stipender.

Utbetalingen av stipend vil bli innberettet som trekkfri utgiftsgodtgjørelse. Utbe-
talingen vil ikke medføre noen skatteplikt, forutsatt at det dokumenteres ovenfor 
skattemyndighetene at beløpet er benyttet til utgifter knyttet til utdanningen.

Søknadsfrist: 15. oktober 2008

YLF
Fra foreningen

Permisjonsdirektivet for befal og menige under førstegangs-
tjenesten og repetisjonsøvelser (Permisjonsdirektivet). 

Lønna fedrepermisjon er fra 1. juli 2006 6 veker, som 
kjem i tillegg til 14 dagers permisjon i forbindelse med 
eget barns fødsel. Ytelser fra Forsvaret fell bort under lønna 
fedrepermisjon.

Ei forsvars-gressenkes betraktingar
Har du klart å følge med hit i artikkelen, har du vore flink!  
No har eg attpåtil utelatt alle forkortingane som forsvaret 
har ei enorm forkjærleghet for. Ingen stader har eg støtt 
på så mange forkortingar som når eg skulle skrive denne 
artikkelen. På heimesida fins det ei eiga side kun med fork-
laringar på forkortingar! Dette er jo vel og bra, men ei enkel 
sjel har like store vanskar med å forstå forklaringane på 
forkortingane, som forkortingane sjølve – men for deg som 
søker utfordringar her i livet:   
 http://www.mil.no/fakta/start/om/#6

Forsvaret har for skribenten alltid stått for noko som 
verkar velordna og systematisert. Gjennom media har ein 
høyrt kva mangel det er på legar i forsvaret, og skulle då 
tru at ein ville arbeide enno meir systematisk for å utnytte 
dei sparsame ressursane. Men når det sit ein lege i vekesvis 

om bord på eit skip som ligg på land i Spania, med fullt 
mannskap, som bur på båten som ligg på land … då vert 
ein med sin sivile legebakgrunn noko betenkt. Det viser seg 
å vere litt ugreie i sysakene, også i forsvaret. Ein lærer fort 
at ein utdelt plan vert endra med superkort varsel. Ei tildelt 
friveke blir fort gløymt av dei som tildeler. Og brått oppstår 
det akutt behov for legedekning på ei øving som har vore 
planlagd i minst eit år i førevegen. Sjølv om ein er offiser, er 
ein også vernepliktig! Om ein ønsker seg eit år med mange 
utfordringar, seglingar utanlands og varierte oppgåver, kan 
dette bli eit heilt fantastisk år for deg. Om du vil ha eit 
velordna år, der du planlegg i god tid, evt i tillegg vil ha eit 
familieliv, kan VAB-tenesta by på endå fleire utfordingar og 
mange grå hår.  

Lønsmessig kan ein kome svært variert ut av det. Vel du 
ein tenestestad med normal åtte til fire-arbeidsdag, kjem du 
økonomisk betrakteleg mykje dårlegare ut av det, enn dine 
landsmenn som tek til i ei stilling som Lege i spesialisering 
i kategori A. Vel du ein tenestestad med mykje reising eller 
har du høve til å delta på øvingar på kort varsel, kan du 
kome opp i same løn som ein lege i spesialisering.

Lukke til for deg som i desse dagar nett har motteke det 
berømmelege brevet frå forsvaret!
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Forsvaret opplever en stadig synkende legedekning. Dette 
er i høy grad påvirket av tidligere VAB-legers erfaringer fra 
egen tjeneste, hvor tilbakemeldingene har vært at tjenestens 
innhold ikke bidrar til faglig utvikling, og i flere tilfeller 
består av opplæring og arbeidsoppgaver som anses fjernt fra 
legearbeid. Forsvaret har i tillegg feilet i å rekruttere kvin-
ner, som nå utgjør hovedgruppen av medisinstudenter. I 
tillegg må det påpekes at grunnlønn for VAB, nå 296 000 
kroner, ikke er i nærheten av konkurransedyktig lønn.

På grunn av disse rammevilkårene er det lite som inspir-
erer yngre leger til frivillig tjeneste, og VAB-gruppen består 
derfor av menn som har fått utsatt verneplikten for medi-
sinstudiet. Denne gruppen har med årene blitt mindre på 
grunn av økende kvinneandel på studiet, og flere mannlige 
leger som enten har avtjent verneplikt på forhånd, eller 
velger å søke siviltjeneste.

Da disse momentene i fjor ble påpekt besluttet fors-
varsdepartementet å beholde løytnants grad for VAB, og 
nedsatte en arbeidsgruppe for å vurdere forbedringer av 
VAB-ordningen for å snu den synkende rekrutteringen. 

Undertegnede har tidligere tjenestegjort som VAB, og 
har i ettertid arbeidet i forsvarets sanitet med ovennevnte 
problemstilling i forsvarsdepartementets arbeidsgruppe.

Følgende endringer er nå satt i gang:
– Initiell kursperiode, utvidet til tre måneder.
Sanitetsoffiserkurset:

VAB- 
ordningen

I 2007 ble det fra forsvarsdepartementet foreslått å degradere leger i verneplikt, 
såkalt vernepliktig akademisk befal (VAB) fra løytnant til fenrik. Denne degraderingen 
resulterte i en kritisk gjennomgang av hvordan VAB-ordningen fungerer, og hvorvidt 
en degradering ville påvirke ordningen i fremtiden.

– Fem ukers grunn-/fagperiode på Sessvollmoen leir. 
Innholdet i sanitetsoffiserkurset (VAB-legenes første 5 
kursuker) har i tilbakemeldingene fra tidligere VAB-
kull vært svakt. Dette ble primo -08 gjennomgått og 
kraftig revidert. Kurset evalueres og oppdateres nå av et 
skoleråd to ganger årlig. Tilbakemeldingene fra VAB-
kullet i etterkant av disse endringene har vært positive, 
og kurset er nå godkjent for 35 kurspoeng i spesial-
iteten allmennmedisin, 20 timer i arbeidsmedisin og 
10 timer i anestesi.

– Kursperioden videre er utvidet til å inkludere full 
kursportefølje for alle VAB-leger uansett forsvarsgren. 
Dette gir samtlige VAB-leger grunnleggende fer-
digheter innen følgende områder: 

1. Flymedisin 
 To uker, Flymedisinsk institutt, Oslo
2. Navalmedisin og Sjøfartsmedisin 
 To uker, Haakonsvern orlogsstasjon, Bergen
3. Sikkerhetskurs IMO-60
 To uker, Haakonsvern orlogsstasjon, Bergen
4. Helikopterevakuering
 Dagskurs på Falck Nutec, Bergen.
5. Dykkermedisin 
 En uke, Haakonsvern orlogsstasjon, Bergen
6. Transportmedisin
 To dagers kurs på Bardufoss, for grunnleggende 

helikoptertrening

ANTe	M.	KALSTAd
Kapteinløytnant og lege Fo
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 Etter de tre månedene med kurs er legene godkjente 
flyleger, sjømannsleger og dykkerleger, noe flere drar 
nytte av i senere sivil praksis. Denne kursrekken åpner 
i tillegg for at VAB-leger kan hospitere i andre forsvar-
sgrener, for eksempel kan leger i hæren få tilbud om å 
seile på tokt med kystvakten i løpet av tjenesten.

– Forsvarets sanitet har søkt om iverksettelse av en hospi-
teringsordning ved utenlandsoppdrag for interesserte 
VAB-leger etter seks måneders gjennomført tjeneste. 
Hospiteringen vil foregå i to ukers deployeringer etter 
en initial oppsetting på minimum to uker. Flere av VAB-
legene har fremmet interesse for utenlandstjeneste og 
ønsker å benytte noe av vernepliktsåret på å få en bedre 
forståelse for slikt legearbeid med tanke på deltagelse 
i påfølgende kontingenter. Hospiteringsordningen 
gjennomgås for tiden av fellesoperativt hovedkvarter 
(FOHK) for endelig godkjenning.

Nødvendige fremtidige endringer:
– Rammevilkårene for VAB medfører at de første åtte 

ukene gjennomføres med korporals grad og lønn, 
tilsvarende 140 kr/dag. Avhengig av individuell sivil-
status/forsørgeransvar/faste utgifter kan noen søke om 
tilleggsytelser i denne perioden, slik at netto inntekt 
i denne perioden varierer fra svært lite til tilsvarende 
senere månedslønn som løytnant. Dette skaper mis-
nøye for VAB-gruppen og har tradisjonelt bidratt til 
å gi VAB-tjeneste et negativt stempel utad. I tillegg 
signaliserer vernepliktsverket at denne midlertidige 
stønadsperioden med menige vilkår og påfølgende 
endring til løytnants lønn og vilkår medfører betydelig 
ekstraarbeid i deres ende. Det er derfor foreslått for 
forsvarsdepartementet å fjerne den åtte uker lange 
stønadsperioden og erstatte den med fast lønn som 
løytnant fra første dag.

– Lønnen ligger per dags dato på lønnstrinn 36, som er 
under minstelønn for medisinstudenter, og betydelig 
lavere enn grunnlønn i turnustjeneste. Turnustjeneste 
er i likhet med verneplikten en pliktig tjeneste for nyut-
dannede leger. Det vil være umulig å rekruttere kvin-
ner til førstegangstjeneste som leger dersom lønnen i 
Forsvaret er lavere enn det man tjener som turnuslege. 
En harmonisering av lønn tilsvarende startlønn for lege 
i spesialisering etter gjennomført turnus vil heve status 
på VAB-ordningen og således øke rekrutteringen.

– Det er et generelt ønske om mer veiledning og et 
standardisert krav til hvilken klinisk virksomhet VAB-
legearbeid skal inneholde. Det eksisterer for store for-
skjeller i hvordan tjenesten gjennomføres på de enkelte 
tjenestestedene. Et slikt kompetanseløft vil være helt 

nødvendig dersom VAB-tjenesten skal kunne bli merit-
terende i spesialistutdanning.

– Dersom interesserte VAB-leger skal ha mulighet til å 
midlertidig hospitere i andre forsvarsgrener, internas-
jonale operasjoner, eller dra på relevante kurs i løpet 
av tjenestetiden er forsvaret avhengig av en fungerende 
koordineringsmekanisme. Nå tilhører hver VAB-lege 
sin avdeling, og kan kun frigis av sin lokale sjef. Dette 
medfører ujevnheter blant de forskjellige tjenestest-
edene, da enkelte opplever svært fleksibel ledelse, mens 
andre sjeldent frigis til relevante oppgaver.

– Det er foreslått for forsvarsdepartementet å utrede 
muligheten for 50 prosent stilling som VAB i kom-
binasjon med 50 prosent sivil stilling i allmennprak-
sis. Dette harmoniserer med spesialitetskravene for 
allmennmedisin, og leder til spesialisering på normert 
tid, ettersom inntil halvparten av virksomheten i all-
mennmedisin kan erstattes av militær legestilling (side-
stilles med kommunale oppgaver eller fengselslegear-
beid).  En slik 50 prosent VAB-tjeneste vil i et slikt 
tilfelle gå over to år, og vil kunne være en start på veien 
mot spesialisering under vernepliktstiden. 

Konklusjon
Forsvaret har i den senere tid begynt å fokusere på VAB-
leger som en fremtidig rekrutteringsressurs til faste leges-
tillinger og internasjonale oppdrag. En slik rekruttering 
kan kun skje dersom tidligere VAB-leger har opplevd sin 
tjenestetid som meningsfull og interessant. Flere tiltak er 
nå iverksatt for å styrke VAB-ordningen, men det er fort-
satt behov for betydelige endringer dersom VAB-tjeneste 
skal kunne oppleves som konkurransedyktig med sivile 
legestillinger.
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«Det vil være umulig å rekruttere 
kvinner til førstegangstjeneste 
som leger dersom lønnen i 
Forsvaret er lavere enn det man 
tjener som turnuslege»
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Du har hørt det før. At før i tiden var folk snillere og 
høfligere, mer arbeidsomme og trivelige. Hverdagen var 
mindre stressende og mer oversiktlig. Jo, det var bedre før 
i tiden.

Vel og merke var det forunderlig nok også mye verre 
før. Man jobbet lengre, sov mindre og var sulten støtt. 
Ferie var for feiginger og ved sykdom gikk man på jobb 
likevel. Man klagde ikke før i tiden.

Det er funnet pergamentruller fra det gamle Egypt der 
det tydelig fremkommer liknende klaging over datidens 
ungdom. De gamle grekerne jamret også over tenårin-
gene. Dette er altså ingen nyhet. Gjennom hele historien 
har det blitt klaget over ungdom, endring og forandring.

Det heter seg at man blir mer konservativ med alderen. 
Det er kanskje naturlig, men ikke nødvendigvis sam-
funnsutviklende. Konservatisme kan referere til en mod-
erat og forsiktig oppførsel, en konvensjonell livsstil, en 
frykt eller vegring mot endring. Konservative har tradis-
jonelt sett også en tendens til å ha en klarere oppfatning 
av hva de er imot, enn hva de er for. Konservatisme blir 
derfor ofte sett på som en negativ ideologi. Selv vil de 
nok heller hevde de er forkjempere for en mer forsiktig 
endring for å bevare det eksisterende best mulig. 

Medisin er jo på mange måter et konservativt fag selv 
om det florerer av nyvinninger. Også enkelte eldre kol-
leger kan til tider oppfattes som håpløst konservative og 
gammeldagse. De glorifiserer fortiden, samtidig som de 
beskriver en arbeidshverdag ingen misunner dem. Det 
hele kan virke litt selvmotsigende; den heroiske beskrivel-
sen av å slite seg helt ut på jobben, ikke-eksisterende 
arbeidstidsbestemmelser og fullstendig fravær av fritid. Å 
ønske nye kolleger tilbake til en slik arbeidshverdag, må 
vel være en logisk brist?

Heldigvis er det ikke så mange av disse kollegene. Derimot 
virker det som om vår arbeidsgiverorganisasjon, Spekter, 
i perioder ønsker seg tilbake til 60-tallet. Flere av dere 
husker sikkert «Spekters» avisoppslag tidligere i år om at 

«Alt var bedre før»
ANdeRS	NoRdBY

Styret

finske leger var 80 % mer effektive enn norske og at de 
tok ekstrajobb i Norge for å slappe av. Arbeidshverdagen 
i Finland ble beskrevet som et helvete preget av «blood, 
sweat and tears». I ettertid innrømmet Spekter at rap-
porten var mangelfull og fremstilte norske leger feilaktig. 
Likevel, det er betenkelig at Spekter forsøker å fremstille 
norske leger som late og ønsker «slavedriften» velkommen 
tilbake i det 21. århundre.

 
Så hva med oss selv? Er vi Ylf-ere også blitt gamle og 
konservative? Vegrer vi oss mot forandring?  Det vil 
sannsynligvis komme endringer i organiseringen av helse-
vesenet som vi ikke nødvendigvis ser på som kun positive. 
Arbeidstiden er fremdeles meget spesiell for leger sam-
menliknet med andre arbeidstakere. Det er mulig at vi i 
fremtiden ikke vil jobbe så mange timer som nå. Det er 
også mulig at våre fremtidige kolleger vil se på oss som 
konservative «tullinger» som ønsket å jobbe 19 eller enda 
flere timer i strekk. 

Ingen andre enn leger må flytte rundt i landet i 1,5 år 
basert på et lotteri for å bli ferdig utdannet. Turnustjenesten 
er viktig, men organisert på prinsipper fra etterkrigstiden. 
Mye av den fungerer ikke tilfredsstillende. Trenger vi virke-
lig turnustjenesten? Og trenger vi den slik den er nå?

Ingen annen gruppe det er naturlig å sammenlikne seg 
med har så få faste stillinger som yngre leger i spesiali-
sering. Heldigvis har Ylf i 2008 gått inn for at alle skal 
ha faste stillinger. Det er litt vanskelig å forstå at vi ikke 
har ønsket dette tidligere. Hvem ønsker seg egentlig et 
vikariat?

Jeg vil påstå at det ikke er mye gammeldags eller kon-
servativt over yngre leger. De jeg møter i min arbeidsh-
verdag er tvert imot både innovative og nytenkende. Det 
er likevel viktig å minne om at vi ikke må bli sendrektige. 
Det er lettere å influere prosesser i den retning man vil 
om man selv er villig til forandring. Søker vi kun å verne 
om det eksisterende blir vi lett konservative og negative. 
Endringer skjer hele tiden. Det er viktig å tenke nye 
tanker. Vi må være i forkant. Vi er fremtidens helse-Norge 
og vår fremtid vil vi være med på å utforme.

YLF
Fra foreningen



På barneskolen blir alle godt kjent, og når det blir inter-
essant vet alle hvem som er forelsket i hvem. Det er få 
virkelige hemmeligheter på ungdomsskolen og vide-
regående. Heller ikke på studiet kan du kline med noen 
på kullet og regne med at det forblir en privatsak. Men 
når du skal begynne å jobbe på et sykehus som ørtende 
turnuslege i rekken, føler du deg trygg, uviktig, kanskje litt 
ensom og liten i sykehusmaskineriet. Det faller deg ikke 
inn at noen vil interessere seg for hva du gjør på fritiden, 
om du har kjæreste og hvilken av fysioterapeutene du 
synes er søtest. Der tar du feil.

Sykepleierne	ser	deg
Selv om du ikke kjenner dem så godt, har de snart oversikt 
over deg. De vet raskt hvem av turnuslegene som er single 
og ikke, og har nokså raskt skapt seg en mening om hvem 
du er (og ikke minst hvordan du gjør jobben din). Hvert 
halvår når det går mot bytte av turnuskull gruer pleierne 
i akutten seg litt ekstra, og nevner for turnuslegene som 
snart skal slutte at de har blitt flinke. De snakker mer 
om deg enn du tror. Og ryktene går fort.  En turnuskol-
lega opplevde å ha samboerstatus blant sykepleierne 
på en medisinsk avdeling, faktisk med en av de andre 
turnuslegene. 

Feller	(og	dette	er	historier	fra	virkeligheten):
det	er	(kanskje)	greit	å	være	usikker	på doseringen av 
paracetamol på første nattevakt. Det er ikke greit å ringe 
og vekke overlegen som har bakvakt klokken halv to om 
natten. 
Løsning: Felleskatalogen er din venn.

Ikke	skryt	av	sykepleieren	som har samme etternavn 
som sjefen for å gjøre inntrykk. Sjansen er ganske stor 
for at hun er eks-kona, og at forholdet mellom dem ikke 

TURNUS  
– en overlevelsesguide
Du har lært om mitokondrier, har skjønt og glemt greia med sitronsyresyklus, tatt 
opp mange journaler og står på dørterskelen til voksenlivet. Du har hatt forelesin-
ger om det meste du både trenger og ikke trenger å vite. Du kan det meste for å 
håndtere pasienter med deres skader og plager. Men det er en forelesning ingen har 
holdt – om hvordan du skal greie deg på sykehuset i alle andre settinger enn med 
en pasient å konsentrere deg om.

er så bra etter at han dumpet henne for en av de unge 
sykepleierne på overvåkningen.
Løsning: Ikke anta noe om relasjoner på et sykehus.

det	er	alltid	faste	plasser	selv om det ikke er åpenbart 
når du kommer inn i rommet. Rekkefølgen langs et mor-
genmøtebord følger en egen orden, som ikke er intuitiv. 
Ikke stol på noen som sier du kan sette det hvor som helst 
– de vil deg ikke vel.
Løsning: Kom passelig sent, det som er ledig (og langt unna 
 sjefen) er alltid greit.
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Det er dumt å måtte
sykmelde hele kroppen hvis det
bare er armen som er vond
Betennelse i armen, vond rygg, psykiske problemer eller andre lidelser, 
er ikke nødvendigvis til hinder for å være i jobb. Ny sykmeldings-
blankett gjør det lettere for lege, arbeidsgiver og arbeidstaker å få
fram muligheter til å være i jobb på tross av helseplager:

Lege/sykmelder: Ny blankett 
gjør det lettere å beskrive hva 
som medisinsk sett er mulig. Gir 
klar melding om arbeidstakeren 
kan  være i aktivitet eller ikke i 
sykdomsperioden. Kan be arbeids-
giveren gi tilbakemelding.

Arbeidsgiver: Får bedre informasjon
om arbeidstakerens muligheter til å 
jobbe, men ikke diagnosen. Skal 
sammen med arbeidstaker tilret-
telegge arbeidet med hensyn til 
de rådene som er gitt. Kan gi 
tilbakemelding til lege/sykmelder.

Arbeidstaker: Står i sentrum
for kommunikasjonen. Bruker 
blanketten til å utveksle infor-
masjon mellom lege/sykmelder
og arbeidsgiver. Bidrar til at lege/
sykmelder og arbeidsgiver ser 
mulighetene for at arbeidstaker 
fortsatt kan være i jobb. 

Ny sykmeldingsblankett
1. september 2008.
Les mer på
nav.no/raskeretilbake.

KF6
2
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Raskere tilbake-telefonen
for arbeidsgivere: 75 42 64 06

du	er	ikke	ferdig	før	operasjonen	er	over.	Kanskje har 
du jobbet som pleieassistent, og blitt lært opp til at du går 
når vakten er over. Forhåpentligvis har du lært og skjønt 
at operasjoner ikke er over når vakten er over. En turnu-
slege holdt på å påføre overlegen hjerneblødning da 
hun meldte fra midt i en karkirurgisk operasjon at vakten 
hennes var over og hun måtte gå. Og gjorde det.
Løsning: Ikke bli med på operasjoner hvis det ikke er sikkert 
 at du kan være med til the bitter end. 

Leger	er	spreke.	Overleger også. Hvis du kommer i en 
situasjon hvor du har sagt ja til å bli med en av overlegene 
på joggetur, har du satt deg i en umulig situasjon. Hvis du 
knuser overlegen som til slutt stuper over av melkesyre, 
blir det dårlig stemning på morgenmøtet neste dag. Men 
sjansen er stor for at det gjemmer seg en seig atlet under 
frakken, og at du blir knust ned i joggeskoene – hvilket 
alle overlegene kommer til å more seg med resten av året. 
Løsning: Unngå å komme i denne situasjonen.

Grønt	tøy	er	ikke	turnuslegetøy	(utenom på operasjons-
stua). Og det hjelper ikke å ha hvit frakk utenpå. Du kan 
være sikker på at overlegene registrerer det, ler av deg, 
og ikke lengre tar deg helt seriøst. Det er en snakkis, men 
ingen kommer noen gang til å si det til deg.
Løsning: Hvitt er din farge. 

Gipsing	av	brudd	er	ganske	greit,	og at ferske turnu-
sleger ikke får til perfekt reponering av håndleddsbrudd 
aksepteres. Men røntgenbilder – også primære – med 
ringer på eller kontrollbilder med gips der klokken sitter 
under gipsen er vanskelig å forklare seg bort fra.
Løsning: Ta av klokke og ringer på alle skadede armer. Hvis 
 du har glemt det: Selvutslettende ydmykhet.

– Ragnhild Øydna Støen og Marit Tveito



C Yasminelle Bayer Schering Pharma AG
Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A A12
TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Drospirenon 3 mg, eti-
nyløstradiol (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: Antikonsepsjon.
Dosering: 21 tabletter: Medikasjonen begynner på menstruasjonsblød-
ningens første dag. Det skal tas 1 tablett daglig i 21 etterfølgende dager. 
Etter 7 tablettfrie dager startes et nytt brett. I løpet av de tablettfrie dagene 
inntrer vanligvis en bortfallsblødning. Med dette doseringsregime oppnås 
full beskyttelse fra første tablett. 28 tabletter: Medikasjonen begynner på 
menstruasjonsblødningens første dag og fortsetter med 1 tablett hver dag 
i 28 dager. Den første tabletten tas fra feltet merket start på riktig uke-
dag. Etiketter med dagsmarkering ligger i pakningen. 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 tabletter 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 
tidligere (f.eks. myokardinfarkt) eller prodromal-tilstander (f.eks. angina 
pectoris og forbigående ischemisk hjertesykdom). Ved eksisterende cer-
ebrovaskulær hendelse eller med en slik hendelse i sykehistorien. Tilst-
edeværelse av en alvorlig eller flere risikofaktorer for arterietrombose: Dia-
betes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon, alvorlig 
dyslipoproteinemi. Arvelig eller ervervet predisposisjon for vene- eller arteri-
etrombose, f.eks. APC-resistens, antitrombin-III-mangel, protein C-man-
gel, protein S-mangel, hyperhomocysteinemi og antifosfolipidantistoffer 
(antikardiolipinantistoffer, lupusantikoagulanter). Eksisterende pankreatitt 
eller pankreatitt i sykehistorien når det er forbundet med alvorlig hyper-
triglyseridemi. Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge 
leverfunksjonsverdiene ikke er normale igjen. Alvorlig nyreinsuffisiens eller 
akutt nyresvikt. Tidligere eller nåværende levertumorer (god- eller ondar-
tede). Kjente eller mistanke om maligne tilstander i genitale organer eller 
brystene, hvis disse er påvirkelige av seksualsteroider. Ikke-diagnostisert 
vaginal blødning. Tidligere migrene med fokale neurologiske symptomer. 
Overfølsomhet overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Bruk av kombinasjons p-piller er assosiert 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 medisinsk un-
dersøkelse, inkl. familieanamnese, blodtrykksmåling og en gynekologisk 
undersøkelse der graviditet utelukkes. Senere kontroller avgjøres ut fra eta-
blert praksis og tilpasses den enkelte kvinne. Risiko for venøse tromboem-
bolier øker ved positiv familiehistorie (venøs tromboemboli hos søsken eller 
foreldre i relativt ung alder), økt alder, fedme, langvarig immobilisering, store 
kirurgiske inngrep, kirurgiske inngrep i bena eller alvorlige 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, mi-
grene, røyking, dyslipoproteinemi, hypertensjon, valvulær hjertesykdom, 
atrieflimmer. Kvinner over 35 år rådes til ikke å røyke. Ved mistanke om 
eller bekreftet trombose må preparatet seponeres. Andre medisinske til-
stander som har vært assosiert med karkomplikasjoner omfatter diabetes 
mellitus, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom og 
kronisk inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) og 
sigdcelleanemi. Økning i hvor ofte migreneanfall inntreffer og hvor kraftige 
anfallene er (kan være prodromalstadiet for en cerebrovaskulær hendelse), 
kan være en grunn til å seponere preparatet umiddelbart. Hos kvinner med 
arvelig angioødem kan eksogene østrogener indusere eller forverre symp-
tomene 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 blødn-
ing forekommer. Preparatet seponeres ved unormale leverfunksjonsprøver. 
Noe økt risiko for brystkreft. 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 glu-
kosetoleranse, og diabetikere må stå under streng legekontroll. Pasienter 
med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, Lapp-laktase-
mangel, eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, og som har et laktosefritt 
kosthold, bør ta hensyn til laktosemengden i tablettene. Oppkast eller diaré 
kan føre til ufullstendig absorpsjon. Hvis tablettene tas mer enn 12 timer 
for sent, kan dette redusere antikonsepsjonsbeskyttelsen. I slike tilfeller 
bør annen prevensjon anvendes i tillegg i 7 dager. For mer informasjon 
om forholdsregler 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 opphold. 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 metabolis-
men av bestemte andre virkestoffer. Dermed kan plasma- og vevskon-
sentrasjonen enten øke (f.eks. ciklosporin) eller gå ned (f.eks. lamotrigin). 
Hos pasienter uten nedsatt nyrefunksjon viste ikke samtidig bruk av dros-
pirenon og ACE-hemmere eller NSAIDs noen signifikant effekt på serum-
kalium. Men samtidig bruk av aldosteronantagonister eller kaliumsparende 
diuretika er ikke undersøkt. I slike tilfeller bør serumkalium 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 an-
tikonsepsjonssteroider og/eller metabolitter kan utskilles med melken. 
Disse mengdene kan påvirke barnet. Bør ikke anvendes under amming.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Endokrine: Brystsmerter, forstørrede bryst. 
Gastrointestinale: Abdominal smerte. Hud: Akne. Neurologiske: Hodepine. 
Psykiske: Emosjonell labilitet. Urogenitale: Dysmenoré, metroragi. Øvrige: 
Vektøkning. Mindre hyppige: Endokrine: Brystneoplasi, fibrocystisk bryst-
sykdom, galaktoré, hetetokter. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, gas-
troenteritt, diaré, konstipasjon, gastrointestinale lidelser. Hud: Angiødem, 
alopesi, pruritus, utslett, tørr hud, seboré, hudlidelser. Luftveier: Faryngitt. 
Neurologiske: Parestesi, vertigo. Psykiske: Depresjoner, nervøsitet, søvn-
problemer, nedsatt libido. Sirkulatoriske: Ekstrasystoler, takykardi, lun-
geemboli, hypertensjon, migrene, varikøse vener. Syn: Synsforstyrrelser. 
Urogenitale: Ovariecyster, menstruasjonsforstyrrelser, amenoré, menoragi, 
vaginal candidiasis, vaginitt, utflod, vulvovaginal sykdom, vaginal tørrhet, 
bekkensmerter, mistenkelig Papanicolaou-utstryk, cystitt. Øvrige: Can-
didiasis, Herpes simplex, allergisk reaksjon, økt appetitt, nakkesmerte, 
smerte i ekstremiteter, muskelkramper, ødem, asteni, smerter, ekstrem 
tørste, økt svetting, vekttap.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger G03A.
Egenskaper: Klassifisering: Østrogen-gestagen monofasisk kombinasjon-
spille. Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjonen og forandringer 
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%. Forde-
ling: Distribusjonsvolum: Drospirenon: Ca. 3,7 liter/kg. Etinyløstradiol: 5 
liter/kg. Halveringstid: Drospirenon: 31 timer. Plasmaclearance for dros-
pirenon er 1,3-1,7 ml/minutt/kg. Halveringstiden for metabolittutskillelsen 
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, mesteparten i tynntarmens mu-
cosa og i leveren. Utskillelse: Drospirenon: Via urin og fæces. Etinyløstra-
diol: Via urin og galle.
Pakninger og priser: 3 × 21 stk. kr 259,70. 3 × 28 stk. kr 260,30.
Sist endret: aug. 2008

Bayer AS Postboks 14, 0212 Oslo, 
Telefon: 24 11 18 00, Faks: 24 11 19 90

www.bayerscheringpharma.no 
www.femalelife.no

For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no/spc 1

C 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. Sukkerholdig. Appelsin-
smak.

T SMELTETABLETTER 10 mg og 15 mg: Hver smeltetablett inneh.: Aripiprazol.
10 mg, resp. 15 mg, aspartam. 2 mg, resp. 3 mg, const. q.s. Fargestoff: 10 mg: Rødt
jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).

T 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, con-
st. q.s. Fargestoff: 5 mg: Indigotin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172).
15 mg: Gult jernoksid (E 172).
Indikasjoner: Alle formuleringer: Schizofreni. Tabletter, smeltetabletter, mikstur:
Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar lidelse og forebygging av tilbake-
fall med nye maniske episoder hos pasienter som i hovedsak tidligere har hatt ma-
niske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling.
Injeksjonsvæske: Hurtig kontroll av agitasjon og atferdsforstyrrelser hos pasienter
med schizofreni, når oral behandling ikke er egnet.
Dosering: Voksne: Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Schizofreni: Anbefalt start-
dose er 10 mg eller 15 mg 1 gang daglig (dvs. 10 eller 15 ml mikstur), med en ved-
likeholdsdose på 15 mg 1 gang daglig, uten hensyn til måltider. Aripiprazol er ef-
fektivt 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. Maniske episoder: Anbefalt startdose er 15 mg 1 gang
daglig (dvs. 15 ml mikstur) uavhengig av måltider, som monoterapi eller kombina-
sjonsbehandling. Enkelte kan ha nytte av høyere doser. Forebygging av tilbakefall
av maniske episoder ved bipolar lidelse: Fortsett med samme dose. Dosen kan se-
nere justeres, ev. reduseres etter klinisk vurdering. Injeksjonsvæske: Settes i deltoid
eller dypt i gluteus maximus-muskelen. Må ikke administreres i.v. eller s.c. Anbe-
falt startdose er 9,75 mg (1,3 ml) som 1 i.m. injeksjon. Effektivt doseringsområde er
enkeltinjeksjon på 5,25-15 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 akuttbehandling. En ny injek-
sjon 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 ari-
piprazol er indisert, se tabletter, smeltetabletter eller mikstur. Maks. døgndose 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 fak-
torer 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 nødven-
dig ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for aripiprazol eller noen av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Effekten av aripiprazol injeksjonsvæske hos pasienter med
agitasjon og adferdsforstyrrelser ved andre tilstander enn schizofreni, er ikke fast-
slått. Samtidig administrering av antipsykotika i injeksjonsform og parenterale ben-
zodiazepiner kan føre til eksessiv sedering og kardiorespiratorisk depresjon. Der-
som parenteral benzodiazepinbehandling anses som nødvendig i tillegg til aripipra-
zol injeksjonsvæske, bør pasientene overvåkes mht. overdrevet sedasjon og ortosta-
tisk hypotensjon. Pasienter som får aripiprazol 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 legemiddelintoksikasjon. Ved antipsy-
kotisk behandling kan forbedring av pasientens kliniske tilstand ta fra flere dager til
noen uker. Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Suicidal adferd er rappor-
tert raskt etter oppstart eller endring av behandling. Nøye overvåking av høyrisiko-
pasienter anbefales. Bør brukes med forsiktighet ved kjent hjerte-karsykdom (tidli-
gere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrel-
ser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon eller
hypertensjon, inkl. malign hypertensjon, samt ved forekomst av forlenget QT-inter-
vall i familien. Dosereduksjon eller seponering bør vurderes dersom tegn eller
symptomer på tardive dyskinesier oppstår. Symptomene kan forbigående bli svake-
re 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 forsik-



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.

CHAMPIX «Pfizer»
Røykeavvenningspreparat.                       ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg,
resp. 1 mg. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminium-
lake (E 132), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. 
Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag
8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Pasienten bør fastsette en dato for røy-
keslutt. Dosering bør igangsettes 1-2 uker før denne dato. Pasienter som ikke tole-
rerer bivirkningene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 2
ganger daglig. Bør svelges hele med vann. Tas med eller uten mat. 12 ukers be-
handling anbefales. For pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan til-
leggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes. Ved høy
risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Mild til moderat nedsatt ny-
refunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan dosen redu-
seres til 1 mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolereres. Alvorlig nedsatt
nyrefunksjon: 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig.
Anbefales ikke til pasienter med nyresykdom i siste stadium. Nedsatt leverfunksjon:
Dosejustering ikke nødvendig. Bør ikke brukes til barn eller ungdom <18 år. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for vareniklin eller noen av hjelpestoffene. 
Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, med
eller uten vareniklinbehandling, kan endre farmakokinetikken eller farmakodynamik-
ken til enkelte legemidler, og gjøre det nødvendig med dosejustering (gjelder f.eks.
teofyllin, warfarin og insulin). Røykeavvenning kan resultere i økte plasmanivåer av
CYP 1A2-substrater. Røykeavvenning med eller uten farmakoterapi, er assosiert med
forverring av underliggende psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Varsomhet bør ut-
vises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen. Nedstemthet kan oppleves ved nikotin-
avvenning. Hos pasienter som forsøker å slutte å røyke er det sett symptomer på
depresjon, men sjelden med selvmordstanker og selvmordsforsøk. Dette er også sett
ved forsøk på røykeavvenning med vareniklin. Behandlende lege bør være opp-
merksom på ev. utvikling av depressive symptomer og pasienten bør rettledes der-
etter. Ingen klinisk erfaring hos pasienter med epilepsi. Seponering ved
behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug, depresjon og/eller søvnløshet. Va-
reniklin kan forårsake svimmelhet og døsighet, og påvirke evnen til å kjøre bil og
bruke maskiner. Forsiktighet må utvises. 
Interaksjoner: Ingen kjente legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Ved al-
vorlig nedsatt nyrefunksjon bør samtidig bruk av cimetidin unngås. 
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet. Over-
gang i morsmelk: Ved amming må fordeler avveies mot potensiell risiko for barnet. 
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, forstoppelse,
diaré, abdominal distensjon, ubehag i maven, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Meta-
bolske: Økt appetitt. Nevrologiske: Hodepine, søvnighet, svimmelhet, nedsatt smaks-
sans. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre hyppige:
Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt, gastroøsofageal refluks-
sykdom, abdominalsmerter, endret tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs
stomatitt, tannkjøttsmerter, belegg på tungen. Hud: Generelle utslett, erytem, kløe,
akne, hyperhidrose, nattesvette. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Dyspné, hoste, heshet,
hals- og strupesmerter, halsirritasjon, tett luftrør, tette bihuler, dryppende nese, snue,
snorking, bronkitt, nasofaryngitt, sinusitt. Metabolske: Anoreksi, nedsatt appetitt, sterk
tørste. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen,
costokondritt. Nevrologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hypertoni, rast-
løshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt
libido. Psykiske: Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsving-
ninger. Sirkulatoriske: Atrieflimmer, palpitasjoner, forhøyet blodtrykk, ST-segmentde-
presjon og redusert T-bølgeamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme. Syn: Skotom,
skleral misfarging, øyesmerter, mydriasis, fotofobi, myopi, forhøyet tåreproduksjon.
Urogenitale: Glukosuri, nokturi, polyuri, menoragi, vaginal utflod, seksuell dysfunk-
sjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni,
døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfek-
sjon, vektøkning. Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av myokardinfarkt, de-
presjon og selvmordstanker hos pasienter som tar vareniklin. Laboratorieverdier:
Unormale leverfunksjonstester, nedsatt antall blodplater, forhøyet C-reaktiv protein,
nedsatt blodkalsium. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte tilfeller av overdosering
før markedsføring. Behandling: Støttende behandling. Ved nyresykdom i siste sta-
dium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose. 
Egenskaper: Klassifisering: Middel ved nikotinavhengighet. Virkningsmekanisme:
Vareniklin bindes med høy affinitet og selektivitet ved nevrale nikotin-α4β2-
acetylkolinreseptorer, og virker som partiell agonist. Nikotin konkurrerer om det
samme bindingsstedet. Vareniklin har høyere affinitet til reseptorene enn nikotin, og
kan derfor effektivt blokkere nikotinets evne til fullt ut å aktivere α4β2-reseptorer og
det mesolimbiske dopaminsystemet. Vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre
røyketrang og avvenningsproblemer (agonistaktivitet), samtidig som den fører til re-
duksjon av belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking ved å hindre nikotin i
å binde seg til α4β2-reseptorer (antagonistaktivitet). Absorpsjon: Maks. plasmakon-
sentrasjon etter 3-4 timer. Absorpsjonen er så å si fullstendig. Høy systemisk biotil-
gjengelighet, som er upåvirket av mat eller doseringstidspunkt. Proteinbinding: Lav
(≤20%), uavhengig av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribu-
sjonsvolum: 415 liter. Halveringstid: Ca. 24 timer. 4 dager til «steady state» ved gjen-
tatt dosering. Eliminering i nyrene skjer hovedsakelig gjennom glomerulusfiltrasjon
sammen med aktiv tubulær sekresjon. Metabolisme: Minimal metabolisme. Utskil-
lelse: 92% utskilles uforandret i urin og <10% skilles ut som metabolitter. 
Pakninger og priser: 0,5 mg/1 mg: Enpac: Startpakning: 11 tabl. 0,5 mg + 42 tabl.
1 mg kr 744,20. 1 mg: 56 stk. kr 776,00. 112 stk. kr 1517,60. 0,5 mg: 56 stk. kr 776,00.  

Sist endret: 29.05.2008
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A  Norspan «Mundipharma»
Analgetikum ved sterke smerter.
ATC-nr.: N02A E01

DEPOTPLASTER 5 μg/time, 10 μg/time og 20 μg/time: Hvert depotplaster inneh.: Buprenorfin 5 
mg (6,25 cm2), resp. 10 mg (12,5 cm2) og 20 mg (25 cm2),hjelpestoffer.

Indikasjoner: Behandling av sterke opioidfølsomme smerter, som ikke responderer tilfredsstillende 
på ikke-opioide analgetika.

Dosering: Påføres hver 7. dag. Ikke egnet til behandling av akutte smerter. Voksne 18 år: Laveste 
dose, 5 µg/time, brukes som startdose. Under oppstart og titrering bør pasienter i tillegg bruke de 
vanlige anbefalte dosene av korttidsvirkende analgetika etter behov. Dosen bør ikke økes før etter 
3 dager, når maks. effekt av en gitt dose er oppnådd. Påfølgende doseøkninger kan titreres ut fra 
behov og respons. Dosen kan økes ved å bruke et større depotplaster eller 2 depotplastre på for-
skjellige steder. Et nytt depotplaster skal ikke settes på samme sted påfølgende 3-4 uker. Pasienter 
bør følges grundig for vurdering av optimal dose og behandlingsvarighet. Nedsatt leverfunksjon: 
Pasienter med nedsatt leverfunksjon bør følges godt opp, og ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør 
alternativ behandling vurderes. Depotplasteret påføres ikke-irritert, intakt hud på yttersiden av over-
armen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen, og ikke på hudområ-
der med store arr. Påføres et hudområde som er nesten hårfritt eller har relativt lite hår. Hvis ingen 
er tilgjengelige, skal håret på området klippes med saks, ikke barberes. Påføringsstedet kan vaskes 
med rent vann. Såpe, alkohol, olje, lotion eller slipemidler må ikke brukes. Huden må være tørr før 
depotplasteret påføres. Umiddelbart etter at depotplasteret tas ut av den forseglede posen fjernes 
det beskyttende laget, og depotplasteret presses godt på plass med håndflaten i ca. 30 sekunder, 
slik at det blir fullstendig kontakt, spesielt rundt kantene. Depotplasteret skal sitte på kontinuerlig 
i 7 dager. Hvis et depotplaster faller av skal et nytt påføres. Bør ikke brukes lenger enn absolutt 
nødvendig. Hvis langtids smertebehandling er nødvendig, bør det foretas grundig oppfølging (med 
opphold i behandlingen ved behov) for å fastslå videre behov. Da den analgetiske effekten vedvarer 
en viss tid etter fjerning av depotplasteret, bør ikke andre opioider gis før etter 24 timer. Unngå å 
utsette påføringsstedet med depotplaster for eksterne varmekilder som varmepute, varmeteppe, 
varmelampe, badstue, varmt bad og oppvarmet vannseng da absorpsjonen av buprenorfin kan øke. 
Feber kan gi økte plasmakonsentrasjoner av buprenorfin og øke risikoen for opioidreaksjoner.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for buprenorfin eller noen av hjelpestoffene, opioidavhengighet 
og narkotikaseponering, tilstander hvor respirasjonssenter og -funksjon er betydelig hemmet eller 
kan bli det, MAO-hemmere siste 2 uker, myasthenia gravis, delirium tremens, graviditet.

Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved krampelidelser, hodeskade, sjokk, nedsatt bevisst-
het av ukjent årsak, intrakranielle skader eller økt intrakranielt trykk og alvorlig nedsatt leverfunk-
sjon. Signifikant respirasjonshemming har vært forbundet med buprenorfin, spesielt i.v. Anbefales 
ikke til analgesi i umiddelbar postoperativ periode eller i andre situasjoner med smal terapeutisk 
indeks eller raskt svingende analgetisk behov. Buprenorfin har mindre avhengighetstendens enn 
rene agonistanalgetika. Da det er observert euforiske effekter, bør det utvises forsiktighet ved kjent 
eller mistenkt stoffmisbruk. Kronisk bruk kan gi utvikling av fysisk avhengighet. Ev. abstinenssyn-
drom er vanligvis lett, starter etter 2 dager, kan vare inntil 2 uker og omfatter uro, angst, nervøsitet, 
søvnløshet, hyperkinesi, skjelving og gastrointestinale plager. Bilkjøring og bruk av maskiner frarå-
des dersom reaksjonsevnen er påvirket, spesielt ved behandlingsstart, doseøkning og kombinasjon 
med andre CNS-dempende midler.

Interaksjoner: Må ikke brukes samtidig med eller første 2 uker etter MAO-hemmere. Samtidig
bruk av CYP 3A4-hemmere kan gi økt effekt. Samtidig bruk av enzymindusere (f.eks. fenobarbital, 
karbamazepin, fenytoin, rifampicin) kan gi redusert effekt. Bør brukes forsiktig sammen med benzo-
diazepiner, som kan forsterke respirasjonshemming med fare for død, andre CNS-dempende midler, 
som andre opioidderivater (f.eks. morfin, dekstropropoksyfen, kodein, dekstrometorfan, noskapin), 
visse antidepressiva, sedative H1-reseptorantagonister, alkohol, anxiolytika, antipsykotika, klonidin 
og beslektede substanser. (I: N02A opioider)

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: 
Bør ikke brukes under amming.

Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, munntørrhet, kvalme, oppkast, 
buksmerter, diaré, dyspepsi. Hud: Kløe, erytem, utslett, svetting, eksantem. Luftveier: Dyspné. 
Metabolske: Anoreksi. Neurologiske: Hodepine, svimmelhet, søvnighet, parestesi. Psykiske: 
Forvirring, depresjon, søvnløshet, nervøsitet, angst. Sirkulatoriske: Vasodilatasjon. Øvrige: Kløe 
på administreringsstedet, tretthet, asteni, smerter, perifert ødem, reaksjon, erytem og utslett på 
administreringsstedet, ødem, brystsmerter. Mindre hyppige: Neurologiske: Sedasjon, smaksfor-
vrengning. Psykiske: Søvnforstyrrelser, rastløshet. Sirkulatoriske: Sirkulasjonsforstyrrelser (som 
hypotensjon og i sjeldne tilfeller sirkulasjonssvikt). Urogenitale: Urinretensjon, vannlatingsforstyrrel-
ser. Øvrige: Utmattelse. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Pyrosis (halsbrann), brekninger. Hud: 
Lokale allergiske reaksjoner med klare tegn på inflammasjon (ved forsinkede allergiske reaksjoner 
bør behandlingen seponeres), pustler, vesikler. Hørsel: Øresmerter. Luftveier: Respirasjonshemming, 
hyperventilering, hikke. Neurologiske: Svekket konsentrasjonsevne, nummenhet, balanseproble-
mer, taleforstyrrelser, muskelfascikulasjon. Psykiske: Psykoselignende effekter (f.eks. hallusinasjo-
ner, angst, mareritt), nedsatt libido, avhengighet, humørsvingninger. Sirkulatoriske: Hetetokter. Syn: 
Synsforstyrrelser, tåkesyn, øyelokkødem, miose. Urogenitale: Redusert ereksjon. Øvrige: Alvorlige 
allergiske reaksjoner, abstinenssymptomer.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Respirasjonshemming, sedasjon, døsighet, kvalme, opp-
kast, sirkulasjonssvikt, uttalt miose. Behandling: Fjern ev. plastre, oppretthold respirasjon, kropps-
temperatur og væskebalanse. Oksygen, vasopressorer, andre symptomatiske tiltak og nalokson 
5-12 mg i.v. ved behov. 

Egenskaper: Klassifisering: Opioidanalgetikum. Virkningsmekanisme: Sentral smertestillende 
effekt. Partiell opioidagonist på my-reseptorer samt antagonist på kappa-reseptorer. Hvert depot-
plaster avgir buprenorfin i fast mengde i inntil 7 dager. «Steady state»-konsentrasjon oppnås under 
første påføring. Etter fjerning av depotplasteret faller buprenorfinkonsentrasjonen med ca. 50% i 
løpet av 12 timer (10-24 timer). Absorpsjon: Buprenorfin fra depotplasteret diffunderer gjennom 
huden. Biotilgjengelighet ca. 15%. Proteinbinding: Ca. 96%. Etter i.v. administrering utskilles 
buprenorfin og dets metabolitter i gallen, og distribueres i løpet av minutter til cerebrospinalvæs-
ken, hvor konsentrasjonen synes å være ca. 15-25% av tilsv. plasmakonsentrasjon. Metabolisme:
Levermetabolisme, via CYP 3A4- og UGT 1A1/1A3-enzymer. Aktiv metabolitt: Norbuprenorfin. 
Utskillelse: Galle- og nyreutskillelse.

Andre opplysninger: Brukte depotplastre brettes sammen med det klebende laget innover og 
kastes forsvarlig og utilgjengelig for barn.

Pakninger og priser:
5 μg/time: 4 stk. kr 272,70 
10 μg/time: 4 stk. kr 459,40 
20 μg/time: 4 stk. kr 797,30

Refusjon: Se Refusjonslisten, ATC-kode N02A E01. For kroniske sterke smerter må det søkes om indi-
viduell refusjon etter § 3a, refusjonskode 71. Benytt skjema NAV 05–14.09. For palliativ behandling 
i livets sluttfase, f.eks. kreftsmerter, gjelder § 2, refusjonskode 90.

August 2008 Mundipharma AS
Vollsveien 13c
1366 Lysaker
Telefon: 67 51 89 00
Telefaks: 67 51 89 01
www.mundipharma.no
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Toviaz depottabletter «Pfizer»
Muskarinreseptorantagonist.  ATC-nr.: G04B D11
DEPOTTABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Fesoterodinfumarat 4
mg, resp. 8 mg tilsv. fesoterodin 3,1 mg, resp. 6,2 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Ind-
igotin (E 132), titandioksid (E 171).Indikasjoner: Symptomatisk behandling av
urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan fore-
komme hos pasienter med overaktiv blære. Dosering: Voksne: Anbefalt startdose er
4 mg 1 gang daglig. Basert på individuell respons kan dosen økes til 8 mg 1 gang
daglig. Maks. daglig dose er 8 mg. Til pasienter med normal nyre- og leverfunksjon,
som får samtidig behandling med potent CYP 3A4-hemmer, bør maks. daglig dose av
fesoterodinfumarat være 4 mg 1 gang daglig. Ved samtidig administrering av en
moderat CYP 3A4-hemmer bør individuell respons og toleranse evalueres før dose-
økning til 8 mg. Skal svelges hele. Kan inntas uavhengig av måltid. Fullstendig be-
handlingseffekt er sett etter 2-8 uker og virkningen bør derfor evalueres etter 8 ukers
behandling. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert.Kontraindikasjoner: Ur-
inretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt. Toksisk megacolon. Ukontrollert trangvink-
elglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» C).
Samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere ved moderat til kraftig nedsatt lever-
eller nyrefunksjon. Ventrikkelretensjon. Overfølsomhet for fesoterodin eller noen av
de andre innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Forsiktighetsregler: Bør brukes med
forsiktighet ved betydelig hindret blæretøm¬ming med fare for urinretensjon. For-
siktighet også ved obstruktiv sykdom i mave-tarmkanalen (f.eks. pylorusstenose),
gastroøsofageal refluks og/eller samtidig bruk av legemidler som kan føre til eller
forverre øsofagitt (f.eks. orale bisfosfonater), nedsatt gastrointestinal motilitet, auto-
nom nevropati og kontrollert trangvinkelglaukom. Forsiktighet må utvises når
fesoterodin forskrives til eller opptitreres hos pasienter som forventes å ha økt eks-
ponering for aktiv metabolitt: Nedsatt lever- og nyrefunksjon, samtidig administrer-
ing av potente eller moderate CYP 3A4-hemmere, samtidig administrering av potente
CYP 2D6-hemmere. Ved kombinasjon av disse faktorene forventes ekstra økning i
eksponeringen. Doseavhengige antimuskarine bivirkninger vil sannsynligvis oppstå.
Individuell respons og toleranse bør evalueres før doseøkning til 8 mg 1 gang daglig.
Organiske årsaker til overaktiv blære skal utredes før behandling. Forsiktighet skal ut-
vises ved risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypokalemi, bradykardi og samtidig ad-
ministrering av legemidler som er kjent for QT-forlengelse) og ved relevante tidligere
hjertesykdommer (f.eks. myokardial iskemi, arytmier, medfødt hjertesvikt). Dette
gjelder spesielt ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Forsiktighet må
utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks.
uklart syn, svimmelhet og søvnighet. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, en spesiell form for heriditær laktasemangel (Lapp-laktase-
mangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Samtidig behandling
med andre legemidler som har  antimuskarine eller antikolinerge egenskaper (f.eks.
amantadin, trisykliske antidepressiva, enkelte nevroleptika) kan resultere i uttalte tera-
peutiske effekter og bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet, søvnighet, urin-
retensjon). Fesoterodin kan redusere effekten av legemidler som stimulerer motiliteten
i mave-tarmkanalen, som f.eks. metoklopramid. Maks. fesoterodindose bør begrenses
til 4 mg ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. atazanavir,
klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir
(og alle ritonavirforsterkede PI-regimer) sakinavir og telitromycin). Det forventes økt
eksponering av aktiv metabolitt ved samtidig bruk av moderate CYP 3A4-hemmere
(f.eks. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fosamprenavir,
grapefruktjuice, verapamil), men mindre økning enn den som er sett med potente CYP
3A4-hemmere. Samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere kan gi økt
eksponering og bivirkninger og dosereduksjon til 4 mg kan være nødvendig. Induk-
sjon av CYP 3A4 kan føre til subterapeutiske plasmanivåer. Samtidig bruk med CYP
3A4-indusere (f.eks. karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesurt)
anbefales ikke.Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ukjent. Risiko ved bruk
under graviditet er ikke klarlagt. Gravide bør ikke behandles med fesoterodin. Over-
gang i morsmelk: Ukjent. Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Munn-
tørrhet er mest vanlig (1/10). Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter,
diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmel-
het, hodepine. Psykiske; Søvnløshet. Syn: Tørre øyne. Urogenitale: Dysuri. Mindre
hyppige: Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, flatulens. Hud: Utslett, tørr hud. Hør-
sel: Vertigo. Lever: Økning i ALAT og GGT. Luftveier: Faryngolaryngeal smerte,
hoste, nesetørrhet. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse, somnolens. Sirkulatoriske: Taky-
kardi. Urogenitale: Urinretensjon (inkl. følelse av resturin, sykelig trang til vann-
lating), urinhesitasjon, urinveisinfeksjon. Øvrige: Utmattelse, generelle lidelser.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Fesoterodin er administrert sikkert i doser
opptil 28 mg/dag. Overdosering kan føre til alvorlige antikolinerge virkninger. Be-
handling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull. Symptomatisk behandling. Egen-
skaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke plasma-
esteraser til 5-hydroksymetyl-derivatet, dens primære aktive metabolitt, som er det
dominante aktive farmakologiske prinsippet i fesoterodin. Absorpsjon: Maks. plas-
manivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1. administrer-
ing. Proteinbinding: Aktiv metabolitt er ca. 50% bundet til albumin og alfa-1-surt
glykoprotein. Fordeling: Distribusjonsvolum: 169 liter etter i.v. administrering. Halv-
eringstid: Terminal halveringstid for aktiv metabolitt er ca. 7 timer. Metabolisme:
Hydrolyseres raskt og i stor utstrekning til aktiv metabolitt. Gjennomsnittlig Cmax og
AUC for aktiv metabolitt, øker opptil hhv. 1,7 ganger og 2 ganger hos personer med
langsom CYP 2D6-metabolisme. Utskillelse: Ca. 70% i urin og 7% i feces.
Levermetabolisme og nyreutskillelse bidrar i betydelig grad til å utskille den aktive
metabolitten. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i original-
pakningen. Pakninger og priser: 4 mg: Enpac: 28 stk. kr 435,60. 84 stk. kr 1238,10.
8 mg: Enpac: 28 stk. kr 435,60. 84 stk. kr 1238,10. 
Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekk-
asje (urge-inkontinens). 
Refusjonskode: 
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
U04    Urininkontinens - N39.4     Annen spesifisert

urininkontinens -
Vilkår: Ingen spesifisert.

Sist endret: 09.06.2008

Ref. nr.: 0459-2008
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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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Nyhet!

Ny og effektiv behandling til  
pasienter med overaktiv blære1

Placebo

-50%

-80%*

Toviaz®

4 mg

-18,6%

-88%=

Toviaz®

8 mg

* p=0.001 vs placebo; = p < 0.001 vs placebo-100
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Tolterodine
4 mg

Median % endring fra baseline i antall UUI episoder/24 t
Omarbeidet av Pfizer etter Chappel et al. Eur Urol. 2007 Oct; 52(4):1204-12.

Toviaz® gir bedre kontroll
over Urgency Urinary
Incontinence (UUI) episoder1:

• Fleksibel dosering:
4 mg og 8mg1,3

• Startdose 4 mg:
kan titreres opp til 
8 mg for ytterligere 
effekt2

•En gang daglig3

Referanse:
1. Chapple C, Van Kerrebroeck P, Tubaro A, Haag-Molkenteller C, Forst HT, Massow U, Wang J,Brodsky M. Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Once-Daily Fesoterodine in Subjects    

With Overactive Bladder. Eur Urol. 2007.  Oct; 52 (4): 1204-12.
2. Khullar V. Dose response relationship of fesoterodine 4 mg vs 8 mg and onset of action in subjects with overactive bladder: UROLOGY 71 (5), 2008
3. SPC Toviaz

Toviaz_ann_DM_juni08_mdosering:Sommerann2 Viagra Dagens M 05.qxd 20.08.2008 14:21 Side 1
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Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21
infono@spmsd.com

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




