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Champix

®
- EN 12 UKERS KUR4
TM

Ref. nr.: 0729-2007

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 aluminiumlake (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 røykeslutt. Dosering bør igangsettes 1-2 uker før denne dato. Pasienter som ikke tolererer 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 behandling anbefales. For
pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Mild til moderat nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan
dosen reduseres 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 farmakodynamikken 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 utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen. Ingen klinisk erfaring hos pasienter med epilepsi. Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug, depresjon og/eller søvnløshet. Vareniklin 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 alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet. Overgang 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. Metabolske: Økt appetitt. Neurologiske: Hodepine,
søvnighet, svimmelhet, nedsatt smakssans. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt,
gastroøsofageal reflukssykdom, 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. Neurologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hypertoni, rastløshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt libido.
Psykiske: Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsvingninger. Sirkulatoriske: Atrieflimmer, palpitasjoner, forhøyet blodtrykk, ST-segmentdepresjon 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 dysfunksjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfeksjon, vektøkning. Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av myokardinfarkt 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 stadium 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 neurale nikotin- 4 2-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 4 2-reseptorer og det mesolimbiske dopaminsystemet. Vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer (agonistaktivitet), samtidig som den fører til reduksjon av belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking ved å hindre nikotin i å binde seg til 4 2-reseptorer (antagonistaktivitet).
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Absorpsjonen er så å si fullstendig. Høy systemisk biotilgjengelighet, som er upåvirket av mat eller doseringstidspunkt.
Proteinbinding: Lav (e20%), uavhengig av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum: 415 liter. Halveringstid: Ca. 24 timer. 4 dager til "steady state" ved
gjentatt dosering. Eliminering i nyrene skjer hovedsakelig gjennom glomerulusfiltrasjon sammen med aktiv tubulær sekresjon. Metabolisme: Minimal metabolisme. Utskillelse: 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 + 14 tabl. 1 mg kr 422,40. 0,5 mg: 56 stk. kr
824,30. 1 mg: Enpac: 28 stk. kr 436,70. 56 stk. kr 839,10. 112 stk. kr 1.643,80.
Sist endret: 27.08.2007
Referanser:
1. Gonzales D et al. Varenicline, an α4ß2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs
sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial.
JAMA 2006; 296(1):47-55. 2. Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4ß2 nicotinic
acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking
cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):56-63. 3. Tonstad S et al. Effect of
maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
JAMA 2006; 296(1):64-71.

STYRKE TIL Å SLUTTE

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

Skjevfordeling
Engasjerte leger er vant til å kommentere det de oppfatter som
skjevfordeling og urettferdighet i bruk av ressurser innen helsevesenet.
I mange tilfeller synes det å være åpenbar nedprioritering av
satsingen på fagområder med ”lite prestisje”, og hvor pasientgrupper og deres pårørende ikke tilhører de sterkeste i
samfunnet.
Vi har mange eksempler på ressursmangel innen psykiatrien,
rusomsorgen og geriatrien.
Leger har vært med på å løfte vansker innen disse fagområder
opp på sentralt politisk nivå.
Legeforeningen har, som helsepolitisk aktør, alltid hatt en viktig
rolle i kampen for styrking av svekkende fagområder, og derved
styrking av situasjonen for berørte pasienter.
Påpeking av ressursbehov er en viktig oppgave for legeforeningen.
De kompetente spesialforeningene har vært av stor betydning for
å legge premisser/planer for styrking av de enkelte fagområder.
Legeforeningen har markert kraftig støtte til LVS i forskernes
kamp for satsing på medisinsk forskning og forskere.
Vilkårene for medisinsk forskning og våre kolleger som arbeider
med dette, har vært til dels skammelig dårlig.Vi håper vi nå kan se
klare tegn til forbedring, gjennom årets lønnsoppgjør. Forskerne
har stor forståelse for sine krav, innen alle legegrupper.

Vi har hatt 10-15 år med voldsom økning av legeårsverk i
sykehussektor, og dette må nå følges av en sårt tiltrengt økning
av antall allmennleger.
Det kan synes som om dette syn har vunnet gehør på sentralt
politisk nivå.
President Janbu`s innledningsforedrag til Landsstyremøtet innebar også en gledelig presisering av at Legeforeningen sentralt
vil arbeide for at den lenge kjente økonomiske skjevfordeling
mellom de regionale helseforetak må utjevnes. Dette skjevhet,
senest påpekt av Magnussen-utvalget, kan vi ikke leve med. Vi må
forutsette, som en selvfølge, at det skal være like økonomiske
forutsetninger for å drive sykehus fra Rogaland til Finnmark, som
i Helse Sør-Øst.

Vi står nå midt i årets lønnsoppgjør. Enkeltavtaler begynner å falle
på plass. La oss håpe på et godt oppgjør, som oppfattes rettferdig
av våre forskjellige medlemsgrupper.
Jeg håper alle kolleger får en god sommer og en fortjent ”pust i
bakken” fra en hektisk arbeidsdag.

Vennlig hilsen
Gunnar Ramstad
Leder HLF

Videre har Legeforeningen nå klart støttet AF i kravet om å styrke
fastlegeordningen med et nødvendig stort antall nye legeårsverk.
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

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

Har du spørsmål?

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

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

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

Redaktør

Espen Rostrup Ellingsen
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no

Medvind eller motvind for medisinsk forskning?
Det er ingen tvil om at medisinsk forskning har
”vind i seilene” innad i Legeforeningen. På
Sentralstyret’s bestilling utarbeidet Legeforeningens forskningsutvalg en innstilling
om Legeforeningens engasjement i medisinsk
forskning. Dette ga oss rapporten
”VIND I SEILENE FOR MEDISINSK FORSKNING” hvor Dnlf ’s forskningsarbeid ble vurdert
og linjene for arbeidet videre ble trukket opp.
Senere har det fulgt forskningspolitiske strategidokumenter og resolusjoner. Det har så
definitivt blåst en ”forskningsvind” i foreningen
de siste år. Kan vi nå hvile på våre laurbær og
tro at jobben er gjort?
Legeforeningen har nedlagt et betydelig arbeid i bevisstgjøringen av egen innsats og utmeislingen av en strategi for
å styrke medisinsk forskning. Dette arbeidet kulminerte i
strategidokumentet ”Mot en ny vår for medisinsk forskning”.
Dokumentet har hovedfokus på hvordan foreningen skal opptre som forskningspolitisk aktør og dermed styrke medisinsk
forskning i Norge. For alle dem som utrettelig har jobbet for
forskerens og forskningens kår i årtier, må de siste års fokus
være en stor seier. Endelig ser de en Legeforening som engasjerer seg og som ønsker å spille en lenge etterlyst rolle.
Til tross for arbeidet gjenstår det ennå å se konkrete
resultater.
• Fremdeles er lønnen til legeforskere langt under nivået for
sammenlignbare grupper og, ikke minst, drøyt halvparten av
lønnen i en alternativ klinisk stilling.
• Professorlønningene står på ingen måte i forholdt til posisjonen som faglig ”spydspiss” nasjonalt og/eller internasjonalt.

• Innen 6 år vil over halvparten av dagens professorer i medisin
gå av med pensjon, men rekrutteringen mangler. Hvem skal
overta?
• Den sittende regjering har i Soria Moria-erklæringen som
uttrykt mål at den samlede forskningsinnsats skulle økes til 3
% av BNP innen 2010. Det har ikke vært noen økning siden
2005.
• Norge har desidert lavest FoU-andel av BNP i Norden
Jeg synes å ane en viss tilfredshet i foreningen med siste års
fokus på medisinsk forskning, men denne tilfredsheten bør ikke
avstedkomme passivitet,- tiden er desidert ikke inne for å hvile
på laurbær.
Når Erna Solberg under den helsepolitiske debatten kom
med humoristiske bemerkninger om den lave lønnen til
professorene; ”Lønnsnivået for sykehjemsleger er for lavt, det
er jo bare professorene som tjener dårligere…” tolker jeg
dette som uttrykk for en akseptert sannhet blant våre politikere.
Betingelsene for våre fremste fagpersoner er ikke gode nok.
Sentrale aktører i Legeforeningen gir videre uttrykk for at det
politiske klima for tiden er gunstig for medisinske forskning og
beslutningstagerne lydhøre for våre innspill. Dette er det svært
viktig å utnytte.
En økning bevilgningen til medisinsk forskning bør være en
viktig og prioritert del av en lovet økt forskningsinnsats
og leger i forskerstillinger må tilbys betingelser tilsvarende
kolleger i klinisk arbeid. Skal dette oppnås må Legeforeningen
fortsatt ha forskning som en av sine fokusområder også i årene
som kommer.

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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En allmennleges inntrykk fra
Landsstyremøtet
Legeforeningens årlige landsstyremøte ble avholdt på Soria Moria, foreningens kurs- og
konferansesenter i Holmenkollåsen, 20. til 22. mai. Det var, som vanlig, en tykk saksbunke
man skulle gjennom, og en hel formiddag var avsatt til helsepolitisk debatt.
Presidentens åpningstale
Vår president, Torunn Janbu, gikk gjennom de viktigste helsepolitiske saker for året som er gått, samt de største utfordringene vi har pr i dag.
Hun var kritisk til at vår viktige koordinatorrolle utvannes ved
at andre yrkesgrupper får rett til å sykmelde, gi ut medisiner,
henvise til spesialist osv.
Taushetsplikten uthules pga ønske fra myndighetene om mer
kontroll, og ny blåreseptforskrift har stillet krav om diagnose
langt utover det nødvendige.
Hun tok også opp Helsenett. Fastleger er viktige brukere og
utnytter nettet godt, men kommunehelsetjenesten og annenlinjetjenesten er sterkt på etterskudd; med manglende oppkobling og lite aktivitet over nettet. NAV er også et sorgens
kapittel, som ønsker å lovfeste krav om kommunikasjon inn,
men selv ikke kan kommunisere ut.

Helsetjeneste for innvandrere. Legeforeningens
statusrapport
Denne ble presentert for Landsstyret, og gjennom flere innlegg fikk vi forståelse av de viktigste problemer ikke-vestlige
innvandrere møter i kontakt med helsevesenet. Man har sett
at språkbarrieren er et større problem enn man har regnet
med. Det anbefales sterkt å bruke tolketjenesten i vesentlig
høyere grad.

Helsepolitisk debatt: Utfordringer i he-setjenesten
Debatten ble innledet ved taler av helseminister Sylvia Brustad
og Høyres leder Erna Solberg. Departementet har forståelse
for at primærlegene har fått, og kommer til å få, stadig nye
ikke-kurative oppgaver. Hun var også helt klar på at dette
medfører behov for mange flere fastleger de nærmeste
årene. (Men nevnte intet om de økonomiske konsekvensene.)
Hun sa videre at Regjeringen tenker likt med fastlegene mht
betydningen av Praksiskonsulent-ordningen og samhandling.
Hun innrømmet også at det er pinlig dårlig utnyttelse av
helsenettet, og at regjeringen vil legge press på foretakene for
å få høyere aktivitet.

Soria Moria (Foto: Øivind Wesnes)

Forskning i allmennmedisin har de siste årene blitt bedre
organisert, ved at det er opprettet flere forskningsenheter.
Likevel er forholdene for unge forskere i allmennmedisin
vanskelige, både pga de dårlige økonomiske betingelser, og
også fordi det ikke er lett å kombinere forskning med opparbeidelse av privat praksis som fastlege.

SOP (syke- og pensjonsordningen for leger)
presentert av Hans Kristian Bakke
Siste tema er stadig mer aktuelt for oss allmennleger, da vi har
en jevnt stigende gjennomsnittsalder.
Den årlige pensjonen for næringsdrivende leger nå er 187.000
kr lavere enn for leger ansatt i det offentlige, med full opptjening, og dette gapet ser ut til øke. Styret i SOP har derfor
lenge arbeidet med modernisering av vedtektene, med en
ny fordeling av pensjonsutbetalingene. Denne kan bli effektiv
fra 2010. Videre håper de å kunne sikre en samordningsfri
pensjonsordning for næringsdrivende leger.
Debatten munnet ut i et konkret
forslag fra Ottar Grimstad om at
Sentralstyret nå skal utrede
mulighetene for å øke
inntektene til SOP

Forskning: Legeforeningens Forskningspolitiske
dokument presentert av Bård Lilleeng
Det er pr i dag et svært lavt antall leger som forsker, og deres
lønnsbetingelser er dårligere enn noen gang, sett i forhold til
andre legestillinger.
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Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:
Proteser/ortoser for ben og armer – Ortopedisk fottøy/oppbygg/fotsenger
Spesialkorsetter – Innleggsåler – Kompresjonsstrømper – Brokkbind mm

Ta kontakt

Hovedkontor, Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • Poliklinikk Fylkessykehuset Stord
Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen – Telefon 55 20 64 60 – www.drevelin.no – drevelin@drevelin.no

Raske og effektive svarrutiner for Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres. Elektroniske prøvesvar.
Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01
www.lfp.no lfp@lfp.no

Legekontor til leie/ mulighet er for salg av seksjon - Bergen Vest.
Drotningsvik Senter i Bergen skal utvides. I denne anledning skal det etableres legesenter.
160 m2 moderne lokaler med svært god beliggenhet og parkering ved Sotrabroen i Bergen.
55 m2 takterrase til eget bruk. Heis, ventilasjon og kjøling, toaletter og garderobe.
Leietaker/ driver har mulighet for å bestemme arealinndeling og innredning.
Innflyttingsklart primo 2009.

Drotningsvik Senter v/Stølen Eiendom AS PB 1958 Nordnes, 5817 Bergen Tlf: 55 90 03 10
●

annonse.indd 1

●

18-06-08 09:26:55
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Det hadde vært hyggelig, i dette siste nummeret før sommeren,
å ønske dere alle en god sommer akkompagnert av strålende
resultater fra avsluttede forhandlinger. Det kan jeg dessverre
ikke. Både fordi resultatene så langt ikke kan karakteriseres som
strålende, men ikke minst fordi forhandlingene i skrivende stund
ikke er avsluttet. I vårens lønnsoppgjør havnet leger i spesialisering og turnusleger på en lønnsøkning på 5,1%. Vi ligger altså
lavere enn oppgjøret i industrien og betydelig lavere enn Statistisk
Sentralbyrås prognoser. Hvordan de andre yrkesgruppene i sykehussektoren ender opp vet jeg ikke. Men det jeg vet er at leger
i spesialisering er den yrkesgruppen på sykehusene som har hatt
den dårligste lønnsutviklingen de siste årene. Det er mulighet for
arbeidsgiver å kompensere litt for dette gjennom forhandling av
B-delen av overenskomsten vår. Jeg kommer til å sette fokus på de
problemområdene jeg har fått innsikt i gjennom samarbeidet med
de avdelingstillitsvalgte, tilbakemeldinger fra leger i spesialisering og
ved håndtering av konkrete problemer ute i avdelingene.

Kamskjell (Foto: ScanStockPhoto)

A walk in the black forest

Det er lett å la seg friste inn i ordspråkenes verden når forhandlingssituasjonen skal beskrives. Ørkenvandring, ikke selge skinnet
før bjørnen er skutt, kjøpe katta i sekken, se lys i tunnelen, ikke se
skogen for bare trær er alle begreper som kan beskrive forhandlingene. Dagens overskrift er egentlig ikke ment å bidra i denne
sammenheng.

Trompetisten Herp Albert gav i 1965 ut albumet ”Going places!”
sammen med The Tijuana Brass. Navnet på en av slagerne fra plata,
som har festet seg i den kollektive norske hukommelsen, er identisk med dagens overskrift: ” A walk in the black forest”. Hva har
så Herp Albert med vårt lønnsoppgjør å gjøre? Ingen verdens ting
dessverre. Men løpet av de siste 30 - 40 årene så har denne låta
jevnlig dukket opp som kjenningsmelodien til den høyt skattede
programposten i NRK, Fjernsynskjøkkenet! Så hva er mer naturlig
enn å så denne låta i hodene deres før jeg presenterer følgende
to sommermenyer:

Meny 1 (4 personer):

Meny 2 (1 - 8 personer):

4 levende kamskjell
1 dl Kvitseidsmør
Fersk timian, koriander eller basilikum
Hvitvin
Nykvernet salt

8 grillpølser
4 pølsebrød
4 lomper
Ketchup (valgfritt)
Sennep (valgfritt)

En grill i klassen: 4 takts Power nuke’em supergrill med synkrone
sidebrennere

En grill i klassen: Engangsgrill

Minimum GCS for gjennomførelse: 15
Be din lokale fiskehandler rense kamskjellene. Finhakk urtene
og ta en halv teskje av en eller flere (etter egen smak) og bland
i smøret. La stå kjølig natta over. Legg en ørliten klatt smør i
bunnen av et kamskjell, legg kamskjellmuskelen og eventuelt rogn
på smøret. Pensle med litt hvitvin og kvern aldri så lite salt over.
Legg en litt større klatt kryddersmør på toppen av kamskjellmuskelen og rognen.Varm opp grillen til 273 grader celsius og legg de
ferdigpreparerte kamskjellene direkte på grillrista. Grill til kamskjellene er blitt hvite i overflaten (1-2 min). Retten kan nytes med
et glass Rudesheimer Riesling spätlese 2007, Leitz.

Minimum GCS for gjennomførelse: 8-10
Fyr opp grillen. Hvor lenge du lar den brenne avhenger av hvor
god tid du har. Legg på pølsene og la de ligge der til de har endret
seg i utseende. Legg dem i pølse eller brød og ha på sennep
eller ketchup om du ønsker. Til denne retten passer det godt
med en kald øl.
Jeg må jo nesten gi dere to alternativer ettersom jeg i skrivende
stund ikke vet hvordan forhandlingene ender. Jeg håper på rammer
som både gir oss litt bedre økonomi, men ikke minst ryddigere
arbeidsforhold. Fritiden er viktig og vi skal selv bestemme når den
skal selges ut. Jeg ønsker at vi alle kan ta oss tid i sommer til å kose
oss foran grillen med god mat og drikke og ikke svi av pølser mellom vakansvakter. Ettersom jeg nå har forsynt dere med forslag til
mat og drikke kan jeg også anbefale Herp Alberts øvrige diskografi
som akkompagnement inn i sommernatten.
God sommer!

Jo h a n To rg e rs e n ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Kunngjøringer

Innkalling til årsmøte 2008

Det kalles herved inn til årsmøte i
Hordaland legeforening
Tid: Onsdag 27/8 2009 kl 1900
Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning av årsmøte
Valg av dirigent og referent
Årsmelding
Regnskap 2007 for Hordaland legeforening
Regnskap 2007 for Legenes Hus
Budsjett 2009 for Hordaland legeforening

Styret ønsker alle medlemmer velkommen og håper på stort oppmøte.
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Budsjett

Budsjett Hordaland legeforening

						
År
2005
Driftsinntekter
Kontingenter
Refusjoner og renteinntekter
Sum driftsinntekter

950000
30000
980000

Driftskostnader
Lønn og arbeidsgiveravgift
225000
Praksiskompensasjon
185000
Lege for lege
20000
Regnskap, revisjon, adv honorar
50000
IT-utstyr
140000
Porto og rekvisita
30775
Telefoni-internett
32000
Tidsskrifter/aviser
6000
Paraplyen
10000
Årsmøte, styremøter, reiser, kurs, sosiale arr. 120000
Sosiale arrangementer
70000
Styremøter
23000
Annonser
5000
Div omkostninger
21000
Rentekostnad		
Driftsstøtte Legenes hus
42225
Støttetiltak		
Landsstyremøte Dnlf 2005
150000
Sum driftskostnader
1130000
Årsresultat

Ved Legenes Hus (Foto: Espen Rostrup Ellingsen)

-150000
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2006

2007

2008

2009

990000
0
990000

970000
0
970000

870000
0
870000

880000
0
880000

200000
200000
10000
80000
120000
35000
35000
5000
20000
120000
70000
25000
0
16000
2000
42000
10000

200000
200000
10000
50000
100000
35000
35000
5000
20000
120000
100000
25000
0
16000
2000
42000
10000

150000
250000
0
50000
120000
35000
35000
5000
100000
120000
100000
25000
0
16000
2000
42000
10000

175000
185000
0
30000
100000
5000
20000
1500
90000
70000
120000
25000
0
8000
200
42000
10000

990000

970000

1060000

881700

0

0

-190000

-1700

Regnskap

Resultatregnskap 2007
Tall i hele kroner
2007
2006
		
DRIFTSINNTEKTER		
Kontigenter
964 614
1 066 752
Refusjon og tilskudd
37 606
–
Renteinntekter
10 947
4 769
Sum driftsinntekter
1 013 167
1 071 521
		
DRIFTSKOSTNADER		
Lønn, arbeidsgiveravgift og andre pers.kostn.
266 543
245 030
Praksiskompensasjon
185 237
216 004
Honorar til regnskapsfører og revisor
25 419
20 438
Honorar til andre
–
7 112
IT-utstyr
56 390
67 225
Kontorutstyr, rekvisita og porto
3 904
8 499
Telefon
32 520
20 153
Aviser og faglitteratur
1 608
1 249
Utgifter vedr. ”Paraplyen”
–
27 397
Sosiale arrangementer
116 836
101 420
Møter, kurs og reiseutgifter
68 140
120 295
Styremøter
20 536
19 574
Støttetiltak
10 000
47 500
Diverse omkostninger
7 231
6 684
Driftsstøtte Legenes Hus
42 000
42 000
Rentekostnader
117
2 236
Sum driftskostnader
836 481
952 816
		
ÅRSRESULTAT
176 686
118 705
		
Balanse pr. 31/12-2007
EIENDELER
2007
2006
		
ANLEGGSMIDLER		
Fordring på ”Legenes Hus”
3 005 007
3 047 007
Sum anleggsmidler
3 005 007
3 047 007
			
OMLØPSMIDLER		
Bankkonti
1 333 875
1 155 864
Fordringer
–
–
Sum omløpsmidler
1 333 875
1 155 864
			
SUM EIENDELER
4 338 882
4 202 871
		
EGENKAPITAL OG GJELD
OPPTJENT EGENKAPITAL		
Annen egenkapital
4 278 503
4 101 817
Sum egenkapital
4 278 503
4 101 817
		
KORTSIKTIG GJELD		
Skyldig honorarer og diverse kortsiktig gjeld
21 129
24 423
Skyldig skattetrekk og arb.g.avgift
39 250
76 631
Sum kortsiktig gjeld
60 379
101 054
		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
4 338 882
4 202 871
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Klinikksjef

Avdeling for inntak og koordinering (AIK)
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling,
forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon innen fagområdet;
rus, helse, livsstil og avhengighet.
Stiftelsen Bergensklinikkene er en del av spesialisthelsetjenesten og gjennomfører mer enn
2700 behandlingsforløp i året innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i
rushelsetjenesten.
Avdeling for inntak og koordinering (AIK) har ansvar for å håndtere om lag 80 % av henvisningene
til rushelsetjenesten i Helse Bergen området. Avdelingen er pasientenes første kontaktpunkt
med rushelsetjenesten. Alle henvisninger vurderes i henhold til Lov om pasientrettigheter og
Prioriteringsforskriften for spesialist-helsetjenesten. AIK tildeler behandlingsopphold i Stiftelsen
Bergensklinikken, Kalfaret behandlingssenter og Floenkollektivet, og håndterer ordningen med
fritt sykehusvalg for rusmiddelavhengige pasienter, på oppdrag fra Helse Bergen HF.
Nåværende klinikksjef for AIK skal gå over i annen stilling, og Stiftelsen Bergensklinikkene søker
etter hans etterfølger som klinikksjef ved AIK. Klinikksjefen er overordnet leder for avdelingen og
er ansvarlig for planlegging og drift av denne. AIK har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe
med i alt 10 ansatte og en egen stilling som stedfortreder for klinikksjefen.
Klinikksjefen rapporterer til leder for Avdeling for klinisk virksomhet i Stiftelsen Bergensklinikkene
og inngår i denne avdelingens ledergruppe.
Det søkes fortrinnsvis etter erfaren legespesialist (allmennmedisin, samfunnsmedisin eller
psykiatri) eller psykologspesialist. Erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige, samt ledererfaring
og innsikt/interesse for helselovgivning vil bli vektlagt. Klinikksjef vil delta i noe poliklinisk
arbeide, og kan om ønskelig ha en relevant andel klinisk virksomhet. Leger kan inngå i
bakvaktsordning for døgnavdelingene ved Stiftelsen Bergensklinikkene.
Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 1. juni 2008.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
Klinikksjef for klinisk virksomhet, Kari Lossius tlf 91558845, eller
Klinikksjef i Avdeling for inntak og koordinering Ola Jøsendal tlf 93453784.
STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE
Postboks 297 - Sentrum, 5804 Bergen
bergensklinikkene@bergensklinikkene.no
www.bergensklinikkene.no
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HVER GANG DET BLIR RØDT LYS,
STANSER MOTOREN.
Med Lexus RX 400h er utslippene lik null i lave hastigheter,
ved køkjøring og venting på rødt lys. Grunnen er hybridteknologien – et intelligent samarbeid mellom to el-motorer og
en V6 bensinmotor, som regulerer bruken av bensinmotoren i
forhold til behovet for kraft. De gangene du akselerer, har du
kraft i overod. Da trår alle motorene til og byr på 272 hk.
Batteriene lades automatisk under kjøring.
Lexus RX 400h er verdens eneste store og luksuriøse
hybrid-SUV. Den har et særdeles komfortabelt
innemiljø, og utstyr for de mest kresne.
Lexus RX 400h fra kr 775.000,– .

Pris levert Bergen inkl. omkostninger. Forbruk ved blandet kjøring: 0,81 l/mil. CO2 utslipp blandet kjøring: 192 g/km.

Lexus Bergen

Kanalveien 111, Minde | Tlf: 55 57 57 00 | Mob: 95 86 95 77

Bilen som tar ansvar!

www.lexus.no

www.jaegerbil.no

• 24523

Hybridbilen Prius er en svært komfortabel, praktisk og sikker bil, med god plass
til passasjerer og bagasje. Avansert teknologi, gir ingen grunn til bekymring.
Toyotas unike Hybrid Synergi Drive-system er videreutviklet gjennom ti år i markedet.
En elektromotor og en bensinmotor jobber sammen gjennom avansert datastyring
for å senke både forbruk og utslipp. Den elektriske motoren lader seg selv, og du
kan nyte kjøreturen med ren samvittighet. Prius 5d fra kr 279.500,-

Pris fritt levert Bergen, årsavgift og reg. omk. kommer
i tillegg. Prius leveres med Toyota Eurocare inkludert i
prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering.
Avbildet modell er med ekstrautstyr. Forbruk blandet
kjøring: 0,43 l/mil. Utslipp CO2: 104 g/km

MINDE

Kanalveien 111
Tlf. 55 33 55 00

ÅSANE V/IKEA
Myrdalsveien 20
Tlf. 55 33 48 00

TOYOTA FØRDE • TOYOTA NORHEIMSUND • TOYOTA SOTRA • TOYOTA VOSS
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Bør alle sykehusleger ha
faste stillinger?
Saken er aktualisert etter at Ylf har signalisert at de vil arbeide for faste utdanningsstillinger.
For mange utenfor vår profesjon synes ovennevnte spørsmål temmelig merkelig. Det normale i
samfunnet for øvrig er jo rimelig raskt å få en fast stilling.

Det tradisjonelle løp for mange sykehusleger, særlig ved de store
sykehus, er at man starter i korte vikariater. Gjerne uutlyst
første tid, senere utlyst og etter 3-4 år er man kanskje kandidat
for en 4 eller 6 års utdanningsstilling. I slutten av spesialisttiden
er det ikke uvanlig at man konstitueres i ledige overlegevikariater før man, kanskje i godt moden alder, får en fast overlegestilling. Det er opp til flere som har stusset på hvilken alder man
kan ha og likevel være medlem av Yngre Legers Forening. For
legene og ikke minst eventuell familie oppleves dette maratonløpet av vikariater som en krevende og ganske usikker situasjon.
Det er også liten tvil om at enkelte arbeidsgivere utnytter den
sårbarheten som ligger i mangel på fast stilling. Etter foretaksreformen er dette problemet forsterket siden avdelingslederen
nå har ”all makt” vedrørende ansettelser, og tillitsvalgtes rolle i
denne sammenheng er klart svakere enn før.
Et av hovedargumentene for tidsbegrensede utdanningsstillinger har vært å sikre turn-over og unngå blokkering av
spesialistutdannelsen. Erfaringer fra bl.a. Sverige tyder på dette
ikke nødvendigvis blir et problem, men det gjenstår eventuelt
å se. Spesielt i en overgangsfase kan man nok tenke seg at
problemet med å komme inn i sykehusene for ferske leger kan
bli vanskeligere.

En overgang til faste utdanningsstillinger fordrer en fornuftig
balanse mellom overlegestillinger og utdanningsstillinger, lønnsforskjellen må være såpass stor (= overlegene må reguleres
opp) at yngre leger har et incitament til å søke overlegestillinger.
I lys av den vesentlige mer fremskutte rollen overleger har i
sykehus i dag, er det viktig at overlegenes arbeidsvilkår bedres
slik at særlig faglig autonomi igjen kan bli noe som frister yngre
leger til å gå over i overlegenes rekker.
Det er også helt nødvendig å få mer bevissthet rundt utdanning,
veiledning og supervisjon i sykehusene. Produksjonsfokus og
effektivitetskrav er i ferd med å utradere disse hensyn, og jeg
tror overlegegruppen må bidra til en endring.
På nasjonalt nivå er det også nødvendig å ha et våkent og
fremtidsrettet øye med utdanningskapasiteten slik at ikke unge,
ressurssterke mennesker blir gående lenge å vente på turnustjeneste og utdanningsstillinger.
Samtidig spesialistmangel kan tyde på at vi akkurat nå har for
få utdanningsstillinger, da er det spesielt beklagelig at dårlig
økonomi fører til årsverkkutt og ledigholdelse av stillinger.
Vennlig hilsen

Som det fremgår av ovennevnte har jeg sympati for og tror
det er rett vei å gå at alle leger som hovedregel ansettes fast.
Generelt må nok mange arbeidstakere av og til finne seg i en
periode med vikariater, men tiden for midlertidige stillinger som
system bør nå snart være over. Det er også i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, og vil styrke de
unge legers rettigheter og bidra til et mer sosialt akseptabelt
liv. Jeg tror også at kvaliteten på spesialistutdannelsen vil bli
bedre. Imidlertid vil det nok være behov for å regulere tiden
som kreves til gruppe I tjeneste spesielt.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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På kjente stier
Fjellturer er som skapt for assosiasjoner, og det har blitt noen av dem siden sist! Vi har hatt
et fantastisk flott sommervær i lengre tid, og sommeren har jo bare så vidt begynt! Dette lover
godt!
Her en kveld valgte jeg en vei jeg vanligvis bare benytter ”den andre veien”, likevel fant jeg stien
lett! Da bokstavelig talt ramlet det innover meg en erkjennelse: ”Først når en kjenner veien godt,
kan en bruke erfaringen til å finne fram andre veien!”
Kanskje ikke all verden til erkjennelse sier du kanskje; alle har
vi sikkert erfart at det kan være vanskelig å finne veien tilbake
selv, om vi ikke hadde problemer med å finne veien fram! Men
denne kvelden ble det veldig konkret for meg at forutsetningen
til å kunne se en sak fra flere sider, er å kjenne saken fra sin egen
side godt! Bringes det enda videre, vil jeg påstå at forutsetningen
for å kunne forstå og møte andre, er å kjenne seg selv og sine
mer eller mindre uransakelige veier ganske godt. Og det er
sandelig ikke alltid like lett; for å kunne se seg selv, må en også
kunne erkjenne den man er, på godt og vondt! Man må kunne
godta sine svake sider, og lære seg å erkjenne, være stolt av, det
man faktisk kan og er god på!

kjære venner og kolleger, la oss møtes i dialog, være åpen på
hvordan vi jobber slik av vi kan møtes i en gjensidighet der vi
kan støtte og styrke hverandre, og derfor vår yrkesforening! Og
så skal vi være stolte av den jobben vi gjør!
Før jeg ønsker dere god sommer vil jeg minne dere
om Årsmøte i Hordaland legeforening onsdag den 27.
august kl. 19 og at vi i PSL møtes en time før i legenes
hus, altså kl. 18!
God sommer vil jeg ønske dere alle med et dikt av
Olav H. Hauge
Han er eit menneske han som du

Fagforeningsmessig har nok PSL en del å lære der av Allmennlegeforeningen og Allmennmedisinsk forening. Nå er jo PSL en
yrkesforening fra mange ulike fagmedisinske foreninger, og
således ikke så lett å kjenne, men skal vi oppnå noe, må vi vite
noe om hva vi står for selv, både faglig og yrkesmessig. Dette
oppnås kun gjennom åpenhet og dialog oss imellom.Tradisjonelt
har nok leger generelt vært selvstendige, egenrådige og kanskje
arrogante; ”vanskelig å styre” har jeg hørt fra flere hold. Jeg
våger å påstå at mye skyldes usikkerhet, og at vi hele tiden skal
leve opp til et flinkhetsideal som ingen av oss klarer å oppnå.
Vi har satt oss opp på en pidestall vi vanskelig identifiserer oss
med, og i stedet for å sjekke ut hva andre mener, sier og gjør,
tolker vi det vi hører og ser ut fra våe egne virkelighetsoppfatninger og idealer, en oppfatning som kan være preget av til
tider å stå nesten uimotsagt. Det er de flinke barna som Finn
Skårderud skriver om i boken Uro.
Hva gjør allmennlegene som ikke vi gjør? For det første har
de en lang tradisjon på å fronte seg selv utad. Politisk har de
utvilsomt vært en sterk fagforening gjennom flere tiår, nå også
representert både som yrkesforening og fagmedisinsk forening.
Om det er nyttig eller nødvendig, får de svare for selv, men på
Landsstyremøtet nå nylig slo det meg også hvor mange de var!
Flere var på talerstolen og uttrykte sin glede over at ”de endelig
var på dagsorden”. Akkurat det har jeg vel argumentert for at
det har de faktisk vært ganske lenge, men det sier også noe om
en selvsikkerhet og trygghet som vi kanskje i noen sammenheng
mangler! Nå kan det jo ikke direkte sammenlignes, men vi var
faktisk bare 5 representanter fra PSL på Landsstyremøtet! Så

Du hadde age for han
so lenge du ikkje
skyna han og
forstod
kva han
held på med.
Då du
det gjorde,
kvarv agen.
Han er et menneske
han som du,
og prøver smida seg um
til påfugl.

Ka t h e A a s e

kathe.aase@sensewave.no

Tillitsvalgt PSL
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Opprop for banalisering!
Tre offentlig ansatte, tre samtaler, tre klagemål. Først var det barneskolelæreren
som klaget sin nød til meg over at hun aldri får forberedt seg skikkelig til
undervisningen, fordi tiden spises opp av obligatoriske møter hvor ingenting
viktig noensinne blir sagt. Og hun har en rektor som mener hun bruker for
mye tid på elevene! Deretter snakket jeg med en amanuensis i sosiologi
som var fortvilet over at mye av tiden han skal bruke på forskning, i stedet
går med til å innfri endeløse rapporteringskrav.Til slutt var det hjertespesialisten
som føler at hun ikke får nok tid til pasientene: Arbeidstiden spises opp av
møter, unødvendig kursing og dårlig organisering.
HØRT DET FØR? Selvsagt har du det. Som i Dagens Næringsliv for noen
uker siden, hvor vi fikk vite at norske leger og sykepleiere bruker henholdsvis
80 og 40 prosent mindre tid på pasientbehandling enn sine finske kolleger.
Avisens tallmateriale er omstridt, la det være sagt. Men i den grad ansatte
i norsk helsevesen burde bruke mer tid på pasientrettet virksomhet, og det
tyder mye på at de bør, snakker vi primært om et organiseringsproblem, som det
tilligger arbeidsgiver – og ikke de ansatte – å rydde opp i.
Men legene og sykepleierne går neppe helt fri fra skyld de heller. For i den
grad norske sykehus har likehetstrekk med andre deler av offentlig sektor –
selv kjenner jeg best til universitetene og statsforvaltningen – er det grunn
til å tro at problemet med gal bruk av tid stikker dypere enn bare dårlig
organisering. Det springer ut av visse tidstypiske trekk ved dagens norske
arbeidsliv og noen av de kjæreste verdiene dette arbeidslivet hviler på – ikke
minst i offentlig sektor. Jeg snakker om verdier som medbestemmelse, demokrati
og involvering, som i dag fremheves av både arbeidstakere og arbeidsgivere som
noe nesten sakralt. Når alle er enige, er det som kjent grunn til å være på
vakt.
MEDBESTEMMELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN ER VIKTIG, for all del.
Men medbestemmelse må alltid balanseres mot hensynet til effektivitet, og
prosess mot hensynet til handling. Det kan virke som om offentlig sektor
sliter med å finne den rette balansen her, for å si det forsiktig. «En bred
prosess med forankring i hele organisasjonen»: Det er jo selve oppskriften på at
ingen tar ansvar, at alt tar tid og at dyrebare ressurser dreneres bort fra selve
kjernevirksomheten. Taperne er studentene, elevene og pasientene våre: De
gruppene som systemet egentlig er til for å hjelpe.
I RIKTIG GAMLE DAGER, for omtrent tyve år siden, pleide vi gjerne
å snakke om faren for at Norge skulle bli et land der folk levde av å klippe
håret på hverandre. Industrisamfunnet var på hell, og vi skjønte ikke helt
hva dette nye tjenesteyter-samfunnet skulle bestå i. I dag vet vi. Arbeidet tar
polakkene seg av, og de av oss nordmenn som fortsatt ikke er trygdet, har
hendene fulle med å administrere hverandre. For alt som smaker av handling er helt og holdent gått av moten – legg merke til det. Til gjengjeld må vi
være verdensmestere i å sette i gang konsekvensutredninger, nedsette utvalg,
oppnevne komiteer, sende ut rundskriv, skrive høringsuttalelser, dokumentere

16

oppfølginger, lage rutiner for kvalitetssikring – i det hele tatt en uendelighet
av selvrefererende byråkratisk newspeak uten berøring med jordkloden og de
menneskene som lever der. Vi bedriver ord, rett og slett.
Det virkelig triste er at selv de beste hensikter koker bort i all denne kålen. Det
er for eksempel vanskelig å være uenig i at institusjonene i offentlig sektor skal
måles på det de gjør, slik at de hele tiden kan lære av hverandre og bli bedre.
Men når vi ser hvilke byråkratiske apparater og rapporteringsrutiner som
bygges opp rundt disse i og for seg gode hensiktene, og den mangelen på tillit
fra sentrale myndigheter som åpenbart ligger bak, må det være lov til å stille seg
det gamle fundamentalspørsmålet om vinningen og spinningen.
BYRÅKRATER TENKER IKKE SLIK: De ser ikke kostnadssiden ved alle
sine velmente tiltak. Og det er nettopp dette som gjør saken så vanskelig: At
de fleste krav til rapportering og kontroll slett ikke springer ut av byråkraters
ondsinnethet, men av politikernes og diverse pressgruppers gode hensikter.
Arbeidstakerne og deres organisasjoner henger seg som regel på kontrollkravene, og de bidrar velvillig med sine egne. Dermed blir også de et offer for
de gode hensikters tyranni, og det blir tilnærmet umulig å få aksept for det
prinsipielle synspunktet at alle disse gode hensiktene – enten vi nå snakker om
HMS, likestilling, internasjonalisering eller hva som helst annet som er bløtt og
søtt og litt på siden – bør stå i annen rekke for selve kjernevirksomheten. På
norske sykehus – jeg finner grunn til å minne om det – er kjernevirksomheten
å gjøre syke mennesker friske.
SÅ LA OSS BLI FERDIGE NU, som Rolf Jacobsen ville ha sagt. La
lærerne undervise, forskerne forske og legene operere. Det er så banalt
at selv Fremskrittspartiet forstår det – og det sørgelige er jo at nettopp
Fremskrittspartiet har tatt ut patent på noe så selvinnlysende fornuftig som
dette. For min del må offentlig sektor gjerne bli mye mer banal – hvis det er
ordet. Men jeg nærer en dyp pessimisme når det gjelder mulighetene for at det
skal skje.

Sjur Holsen • Skr ibent
Foto: Espen Rostrup Ellingsen
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Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein spesialistinstitusjon innan fysikalsk medisin og rehabilitering.
Institusjonen har 70 sengeplasse og, er leiande senter for rehabilitering i regionen. Vi held til i moderne lokaler i idylliske
Flekke i Fjaler, om lag 15 mil nord for Bergen.
Senteret gjev tilbod om rehabilitering av pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilheitleg tilnærming i spesialisthelsetenesta. Pasientane får individuelt tilrettelagt fysisk trening enkeltvis eller i grupper, med vekt på mangfald, motivasjon
og meistring. Vi har kompetanse på kognitiv terapi og metode i tillegg til at vi har undervisning og gruppesamtaler.
Den tverrfaglege staben er leia av overlege, Spes. Fys. Med. og Rehab., og består av lege, sjukepleiarar, fysioterapeutar,
idrettspedagogar, ergoterapeut /attføringskonsulent og ernæringsfysiolog.

Institusjonen har avtale med Helse Vest
om levering av rehabiliteringstilbod til
følgande diagnosegrupper:
Raskare tilbake

Tilbodet er retta mot personer som er sjukmeldte (alle graderinger) eller som står i fare for å bli sjukmeldte, og som truleg vil komme raskare tilbake i arbeid dersom vedkommande får eit kjappare eller eit
tilpassa tilbod i spesialisthelsetenesta.
Hovedvekta av pasientane er innan gruppa muskel- og skjelettlidingar, samt nevrologiske problemstillinger og revmatiske lidingar.

Rehabilitering av kreft pasientar

Tilbodet er retta mot personar med følgjetilstander etter behandling for kreftsjukdom. Det er spesielle
gruppeinntak for pasientar som har gjennomgått behandling for brystkreft eller underlivskreft.
Kreftpasientar kan også søkast inn på individuelle opphald.

Kroniske smerte og utmattingstilstander
Tilbodet gjeld pasientar med langvarige smerteproblematikk eller utmattingstilstander.

Lidingar i nakke, rygg og bekken

Tilbodet gjeld pasientar med lidingar i nakke/ rygg/ bekken. Herunder også pasientar som har gjennomgått kirurgisk inngrep i nakke/ rygg/ bekken.

Følgjetilstand etter nevrologisk sjukdom

Tilbodet er retta mot pasientar med funksjonshemning som følgje av nevrologisk sjukdom. Målsetting for
opphaldet er auka funskjonsevne og auka deltaking sosialt og arbeidsmessig
Senteret har eit samarbeid med Helse Førde kring utprøvande behandling i høve livsstilsendring.

For ytterlegare informasjon ta kontakt med oss.
Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter
 &LEKKE s 4LF     s &AX  s
% POST INNTAK REHABILITERINGSSENTERNO s WWWRKHRNO
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Sommer og samfunnsmedisin
Den solrike våren og forsommeren har antakelig tint opp de fleste av Paraplyens lesere.
Sommerferien har for mange allerede begynt. For atter andre står den for døren. LSA skal i all
beskjedenhet ikke ta æren for godværet. Men vi innledet i hvert fall festspillmåneden med et
samfunnsmedisinsk seminar på Osterøy, i regi av Fylkesmannens helseavdeling. De aller fleste
av fylkets kommuneoverleger deltok, sammen med bl.a. representanter fra toppledelsen i Helse
Bergen, Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Universitetet i Bergen.
Seminaret ble vurdert som svært nyttig. Det er ikke mulig å
berøre alle temaene her. Men av noen sentrale tema som ble
drøftet kan nevnes:
1) Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Helse Bergen
vil i år prioritere å få på plass en felles overordnet samarbeidsavtale med alle de 22 kommunene innen sitt lokalsykehusområde. Dette skal på plass i løpet av 2008. Foretaket har spesielt
fokus på å redusere utgiftene til syketransport; videre ønsker
de å prioritere satsing på rusproblematikk og habilitering /
rehabilitering. Dette arbeidet er også fulgt opp med regionale
møter mellom kommunene, praksiskonsulentene og sykehusene, med KS som tilrettelegger.
Det er viktig å formidle at alle leger, ikke minst allmennleger
og sykehusleger, via sine lokale ledere og PKO’er, kan melde
inn generelle samhandlingsproblemer. Dette er nødvendig
for at avtalene skal bli så realistiske og virkelighetsnære som
mulig.
2) Kommunelegenes rolle og arbeidsoppgaver. Dette var
gjenstand for belysning fra flere hold, bl.a. fra kommuneleger,
rådmenn, Helsedirektoratet, UiB og fra LSA. Et stort problem
er at mange kommuner har ansatt kommuneoverleger i svært
små stillinger. Dette innebærer at legene ofte blir stående på
sidelinjen i det lokale folkehelsearbeidet. Mange kommuner
har også problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert
kommuneoverlege. Lønnsnivået er mange steder for dårlig til
å kunne konkurrere med kurative stillinger.
En arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet legger i disse
dager fram en rapport med forslag til hvordan kommuneoverlegefunksjonen kan styrkes. Noen sentrale anbefalinger
fra denne gruppa er styrking av lovverket som gjelder kommunal samfunnsmedisin, oppdatert veileder for samfunnsmedisin,
lønns- og rekrutteringsvirkemidler, bedre veilederfunksjon fra
sentrale helsemyndigheter, økt interkommunalt samarbeid,
etablering av ressursbaser, samt flere utdanningsstillinger i
statlig helseforvaltning.
Kommuneoverlegens rolle i kommunal planlegging vil også
styrkes. Endringer i plan- og bygningsloven som ventes å
tre i kraft om kort tid vil bl.a. innebære at arealdisponering
i kommunene ikke lenger skal være utgangspunktet for
kommunal planlegging. Dette snus nå på hodet, og omtales
som et paradigmeskifte i kommunal planlegging. Det legges nå
opp til at kommuneplanens samfunnsdel skal bli førende for
arealplanene. Planloven skal også bidra til å fremme befolkningens helse. På seminaret ble det presentert en rekke praktiske
sjekkspørsmål som kommunelegene kan bruke i sin befatning
med kommunalt planarbeid.
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3) Legevaktsmedisin. Status i norsk legevaktsmedisin ble
presentert. Her er det store utfordringer når det gjelder å
kunne etablere stabile interkommunale vaktstasjoner, sikre
kompetanse, samt kunne møte grenseflatene mot øvrige
prehospitale tjenester. Det oppleves til tider kompetansestrid
mellom ambulansetjenesten og legevaktene. Det er også en
utfordring å dreie mer av legevaktsarbeidet over mot fastlegene på dagtid. Dette vil trolig kreve at mange fastleger må
gjøre seg lettere tilgjengelig for akuttimer på dagtid. En slik
dreining av praksis vil være riktig faglig og samfunnsøkonomisk.
Alle presentasjonene fra seminaret ligger på
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1130&amid=1880396
Det kan ellers nevnes at styret i Hordaland legeforening har
fokus på samarbeid med de øvrige fylkesforeningene. I april 2008
hadde vi felles styremøte med styret i Oslo legeforening. De
store omorganiseringene i Helse Sør-Øst skaper naturlig nok
usikkerhet knyttet til bl.a. lokale arbeidsplasser, tjenesteplaner
og fordeling av lokalsykehusfunksjoner. Det er lett å se at dette
lett kan skape motsetninger internt i foreningen og mellom de
ulike tillitsvalgte, ikke minst mellom plasstillitsvalgte. Det er viktig
at legeforeningen har en grundig drøfting av hvordan slike utfordringer skal håndteres.
For høsten 2008 planlegges felles styremøte med Rogaland og
Sogn & Fjordane legeforeninger. Det er således anledning for
medlemmene til å melde inn saker som kan være relevante å
drøfte over fylkesgrensene på Vestlandet.
Jeg vil ellers minne om at LSA kan bistå med råd og veiledning i
forbindelse med lokale lønnsforhandlinger til høsten.
Alle lesere ønskes en
riktig god sommer!
Ikke glem solfaktor;
eller Paraplyen!

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

LVS’/Dnlfs forskningspolitiske seminar i Bergen
17. – 18. april 2008
I midten av april 2008 ble det avholdt et forskningspolitisk
seminar i Bergen arrangert av Dnlf med LVS her i Bergen
som lokal arrangør.
Hovedtillitsvalgt for LVS i Vest Amund Gulsvik hadde med
seg stipendiat Kristin Viste, professor Eva Gerdts, førsteamanuensis Nils Petter Aardal og undertegnede i forberedelsene til dette seminaret. En kan likevel ikke legge
skjul på at Amund nedlag et kjempearbeid for å fremskaffe
viktige samfunnstopper til å komme til dette seminaret for
å uttrykke sine synspunkter på de problemer som nå bygger
seg opp i Akademia.
Invitasjon gikk helt opp til statsministeren og kunnskapsministeren vel
vitende om at man hadde å gjøre med de travleste folk i samfunnet.
Videre gikk det invitasjon til andre toppolitikere. Etter høflige avbud
sto man igjen med statssekretæren i Kunnskapsdepartementet Jens
Revold, SV. Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum som hadde
tilsagt sitt nærvær måtte i siste liten melde avbud. Leder for Helse og
Omsorgskomiteen i Stortinget stortingsrepresentant Harald Nesvik
fra FrP var også invitert. Han takket ja og møtte opp til seminaret. De
to politikerne som til slutt stilte opp holdt innlegg om henholdsvis
”Forskning i Norge som grunnlag for samfunnsstyring” (Revold) og ”Ny
lov om helseforskning. Hvilke muligheter gir det?” (Nesvik).
I forkant av seminaret ble det holdt en pressekonferanse med statssekretær Revold, hvor denne bl.a. ble eksponert vedrørende den
dårlige avlønningen av legeforskerne. Dagen i forveien hadde det vært
et to-siders oppslag om dette i Bergens Tidende. Statssekretæren viste
liten vilje til å innse at dette var noe stort problem idet han fremholdt
at stillingene ble besatt. En bemerkning om at stillingene i stor grad ble
besatt av ”ikke-leger” endret ikke på innstillingen. Dette var ikke meldt
som noe overhengende problem av arbeidsgiverne.
I sitt innlegg i seminaret om ”Forskning i Norge som samfunnsstyring”
kom det heller ingen signaler om bedre økonomi som stimulans for å
få de beste legeutdannede til å bli i forskningen.
Derimot inntok Harald Nesvik fra FrP som snakket om ”Ny lov om
helseforskning. Hvilke muligheter gir det?”, en helt annen holdning og
innså at legeforskerne ikke var raust honorert. Her var det mer positive
signaler om å gjøre forskerstillingene mer attraktive for leger.
Hovedtalere foruten de to politikerne var professor Ed van der Veen,
University Medical Center, Amsterdam, og vår egen rektor ved UiB
professor Sigmund Grønmo.
Professor Veen var invitert for å gi oss en utgreiing om erfaringene med
å integrere de medisinske skolene inn i sykehusene og samarbeidet
mellom universitet og sykehus for å få denne integrasjonen til å fungere.
I Holland er dette stor sett gjennomført og de erfaringer man har
høstet er gode. Legeforskerne får i større grad en arbeidsgiver å forholde
seg til og i sykehusverdenen blir deres høye kompetanse verdsatt og
legeforskerne figurerte derfor på lønnstoppen i sykehusavdelingene.
Rektor Grønmo forsvarte den ordningen vi har i dag med sitt innlegg
med tittelen ”Why do we want medicine to stay within the university?”.
Han viste til den tradisjon og betydning medisin gjennom alle tider
hadde hatt ved universitetene og var opptatt av samarbeide mellom
medisin og andre fagområder på universitetet til beste for hele universitetsmiljøet. På slutten av sitt innlegg skinte det igjennom at vår rektor
innså at avlønningen av legeforskerne kunne vært bedre uten at det
kom konkrete lovnader om bedre tider i så måte. UiB har sine økonomiske problemer å stri med. Her skal det bemerkes at Akademikerne
og Dnlf innser at staten må inn med ekstra midler for å oppgradere
Akademia. Universitetene med dagens budsjetter er neppe rustet til å
ta regningen det her er snakk om.
Etter dette hold dr. med. Jana Midelfart et innlegg om medisinernes
forhold og flukt fra Akademia og de administrerende direktører
ved Haukeland Universitetssykehus, St. Olav’s Hospital og Ullevål

Universitetssykehus holdt innlegg om forskningsforpliktelsene og
hvordan forholdene blir lagt til rette for forskning i Helseforetakene.
St. Olavs hospital og Ullevål Universitetssykehus stilte med erstattere for sine direktører, mens adm. dir Stener Kvinnsland, Haukeland
Universitetssykehus, greide ut om forskningsaktiviteten i Helse Vest som
er ganske imponerende. Han lot inntrykket sitte igjen at Helseforetaket
ikke var klar til å integrere medisinstudiet i Bergen inn i sykehuset.
Forskningsdirektør Andreas Moan Ullevål Universitetssykehus holdt et
engasjert og svært interessant innlegg hvor han redegjorde for hvordan
arbeidsforholdene ble lagt til rette for legeforskerne på Ullevål. Spesielt
ble professor II stillingene begunstiget hvor 75 prof. II (20%) -stillinger fik
halve arbeidstiden (50%) avsatt til forskning og undervisning. Regningen
for denne ekstra forskningstiden tok sykehuset. På denne måten bandt
de den akademiske virksomheten nærmere klinikken. Denne modellen
ble fremhevet som vellykket. Her fristes undertegnede til å bemerke at
det er mye å lære av Ullevål Universitetssykehus.
På slutten av dagen var det utdeling av Orkideprisen som gis fra
LVS til personer som har skapt forskningsmiljøer og ivaretatt legeforskerne kår på en god måte. I år gikk prisen til professor Britt-Ingjerd
Nesheim, Universitetet i Oslo og overlege i gynekologi på Ullevål
Universitetssykehus. Deretter ble det avholdt årsmøte i LVS.
Dagen etter den, 18. april, ble innledet med et engasjert innlegg av
tidligere professor, nå seniorforsker Kirsti Malterud som for litt tid
tilbake sa opp sin professorstilling ved UiB. Tittelen på hennes innlegg
var ”Hvorfor sa jeg opp stillingen som professor?”. Det var et intenst
lyttende publikum/kolleger som satt i auditoriet. Kirsti trakk frem det
forhold at hun ikke kunne akseptere at UiB ikke var villig til å honorere
hennes kompetanse på en ordentlig måte. Det vakte en god del oppsikt
da Kirsti sa opp sin stilling, og mange tenkte nok at det måtte en kvinne
til for virkelig å ta konsekvensen av den dårlige avlønningen, nemlig ”ta
sin hatt og gå”! Etter hvert er det flere som har valgt samme vei som
Kirsti og flere har ikke tatt imot de magre økonomiske tilbud som
Akademia tilbyr. En ser for seg at dette er en trend som vil bygge på
seg videre.
Dekanene ved våre fire medisinske fakulteter holdt innlegg om hvordan
generasjonsskiftet som nå skjer innen Akademia takles og Dnlf’s
president Torunn Janbu orienterte om legeforeningens aktive innsats
for å stimulere medisinsk forskning. Etter dette holdt underdirektør
PhD Maiken Engelstad, Helse og Omsorgsdepartementet, innlegg om
prioriteringen og styringen av forskningen i helseforetakene frem mot
2020. Mediene slapp deretter til med journalist dr. philos Anne Hafstad,
Aftenposten og redaktør i Tidsskriftet dr. med Charlotte Haug. De kom
med noen underholdene og nyttige betraktninger om mediedekningen
av medisinsk forskning.
Seminaret ble avrundet med en oppsummering av styremedlem i LVS
professor Fredrik Müller, UiO.
Tilbakemeldingene som den lokale arrangementskomite har fått har vært
udelt positive. Seminaret ble opplevd av de tilstedeværende deltagere
som nyttig og lærerikt og en fin
anledning til å få ut kommentarer
og synspunkter og å stille spørsmål.
Festmiddagen på Bellevue om
kvelden den 17. april ga også
mange gode tilbakemeldinger.

E i n a r S ve n d s e n
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland
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Perinatalkomiteen
Helse-Vest

Høstseminar torsdag 30.10.2008
kl.09.00 – 16.00
Store Auditorium, Haukeland Sykehus
09.00 – 09.30 Registrering og kaffe.
09.30 – 09.45 Velkommen.
Leder i arbeidsgruppe nord,
seksj.overlege Bjørg Ladehaug,
Førde Sentralsjukehus
09.45 – 10.30 Kasustikker med påfølgende diskusjon.
Seksjonsoverlege Bjørg Ladehaug og
Seksjonsoverlege Susanne Albrechtsen
gjennomgår en del aktuelle kasus fra
Perinatalkomiteen.
10.30 – 11.30 Tidlig prenatal diagnostikk.
Seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen,
Kvinneklinikken
Genetiker Ellen Økland Blinkenberg,
Avd.for med.genetikk
Professor Trond Markestad, UiB
Diskusjon.

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

Inkontinens
Stomi / sår
Ernæring
Brystproteser
Diabetes
Kompresjonsstrømper
Idrettsskadeutstyr

•
•
•
•
•
•
•

Fysikalsk utstyr
Støttebandasjer
Tempur puter / madr.
Angoraullundertøy
Mor og barn
Høreapparat
Helseutstyr, diverse

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
Hjemmelevering – Postforsendelse

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider:
Man - Fre: 9	 - 9
16.- 17
30
Man.-fred.
Tors: 9 - 17. 30
Lør.
10 - 15
Lør: 10 - 14
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Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»

Foreningsgaten
«Det
hvite
hus»
5015 Bergen 1,
- Tlf.
55 59
20 00
Tlf. 55post@sykeartikler.no
32 52 10 - 5015 Bergen

11.30 – 12.30 Lunsj.
12.30 – 14.00 Kontinuitet i fødselsomsorgen.
Samarbeid mellom 1. og2. linjetjenesten:
Jordmor Kari Clausen, prosjekt
”Nye Kvinneklinikken”
Jordmor, Voss kommune.
Seksjonsoverlege Bjørg Ladehaug,
Førde Sentralsjukehus
Tidlig hjemreise:
Seksjonsoverlege Terje Alsaker,
Barneklinikken i Bergen
Helsesøster Torild Økland,
Bergen kommune
Jordmor Monica Pisani Ekeli,
Kvinneklinikken i Bergen
Diskusjon.
14.00 – 14.30 Kaffe og frukt.
14.30 – 16.00 Sen avnavling.
Seksjonsoverlege Torunn Eikeland,
Haugesund Sjukehus
Overlege Dag Moster,
Barneklinikken i Bergen
Diskusjon.
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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: Indigotin (E 132),
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: 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 doseøkning til 8 mg. Skal svelges hele. Kan inntas uavhengig av måltid. Fullstendig behandlingseffekt er sett etter 2-8 uker og virkningen bør derfor evalueres etter 8 ukers behandling. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert. Kontraindikasjoner: Urinretensjon.
Alvorlig ulcerøs kolitt. Toksisk megacolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» C). Samtidig bruk av potente CYP 3A4hemmere 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 blæretømming med fare for urinretensjon. Forsiktighet 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, autonom nevropati og kontrollert trangvinkelglaukom. Forsiktighet må utvises når fesoterodin forskrives til eller opptitreres hos pasienter som forventes å ha økt eksponering for aktiv metabolitt: Nedsatt lever- og nyrefunksjon, samtidig administrering 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 utvises ved risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypokalemi, bradykardi
og samtidig administrering 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-laktasemangel) 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 terapeutiske effekter og bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet, søvnighet, urinretensjon). 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. Induksjon 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. Overgang i morsmelk: Ukjent. Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Munntørrhet er svært vanlig (1/10). Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter,
diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske; Søvnløshet. Syn: Tørre øyne. Urogenitale: Dysuri. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, flatulens. Hud: Utslett, tørr hud. Hørsel: Vertigo. Lever: Økning i ALAT og GGT. Luftveier: Faryngolaryngeal smerte, hoste, nesetørrhet. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse, somnolens. Sirkulatoriske: Takykardi. Urogenitale: Urinretensjon (inkl. følelse av resturin, sykelig trang til vannlating), 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. Behandling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull. Symptomatisk behandling. Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke plasmaesteraser til 5-hydroksymetyl-derivatet, dens primære aktive metabolitt, som er det dominante aktive
farmakologiske prinsippet i fesoterodin. Absorpsjon: Maks. plasmanivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1. administrering. Proteinbinding: Aktiv metabolitt
er ca. 50% bundet til albumin og alfa-1-surt glykoprotein. Fordeling: Distribusjonsvolum: 169 liter etter i.v. administrering. Halveringstid: 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 originalpakningen. 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 lekkasje (urge-inkontinens).
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr ICD
Vilkår nr
U04
Urininkontinens N39.4
Annen spesifisert urininkontinens
Ref. nr.: 0310-2008
Vilkår: Ingen spesifisert.
Sist endret: 20.05.2008
Referanse: 1. Omarbeidet etter Chapple, Roehrborn, European Urology 49, 2006; 651-659
Pfizer AS - Pb 3 - 1324 Lysaker - Tlf 67526100 - Faks 67526192 - www.pfizer.no
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Møtelokaler i legenes hus

Årmøte 2007 i Legenes Hus (Foto: Espen Rostrup Ellingsen)

Legenes hus i Kalfarveien har et stort
møtelokale i kjelleren under terassen
med plass til 60 deltagere. Rommet har
vært utstyrt med svært tilårskomment
audiovisuelt utstyr. Dette har gjort det
vanskelig å arrangere møter med store
krav til presentasjoner, og derfor har
lokalet vært lite brukt.

Styret i legenes hus har nå besluttet å
oppgradere dette til dagens standard.
Det betyr ny prosjektor som er montert
i taket, lydanlegg med fast og løs mikrofon og pc koblet til nett i foredragsholderens prekestol. Det vil også bli satt opp
trådløst nettverk i hele huset som vil
være åpent for leietagere. Arbeidet vil bli
sluttført på forsommeren.

Vi håper at denne oppjusteringen vil
bidra til at medlemmene vil bruke lokalene til faglige møter i større grad, de har
nå stort sett vært ledige på kveldstid i
ukedagene. All utleie skjer gjennom God
Fordøyelse.
For styret i legenes hus, Christian Busch

Legefordeling i spesialisthelsetjenesten på Vestlandet
V/ Konserntillitsvalgt Akademikerne, Helse-Vest RHF, Sigrun Solberg

Det har i regi av Helse Vest RHF, vært gjort et grundig kartleggingsarbeid for å dokumentere alle legeårsverkene innen
spesialisthelsetjenesten på Vestlandet. Arbeidet ble utført i
løpet av det siste halve året. Det er tatt med alle legestillingene
i Helseforetakene samt de privatpraktiserende spesialistene
i regionen. Det er mulig å skille mellom overlegeårsverk og
årsverkene til Leger i Spesialistutdanning (LIS).
Kartleggingen ligger til grunn for tildeling av nye legehjemler i
2008 og saken har vært behandlet i Styret for Helse Vest RHF
den 4. juni d.å. Dersom dere går inn på www.helse-vest.no og
søker på styret og styresaker så finner dere saksfremlegget til
styresaken.
Referatet fra styrets møte den 4.juni blir tilgjengelig når innkallingen til neste styremøte legges ut på nettet ca en uke før
berammet møte. På samme nettside finner dere også tidspunkt
for neste styremøte.
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Fagdirektørmøtet supplert med to konserntillitsvalgte (KTV)
har vært Styringsgruppe for prosjektet. Fagdirektørmøtet
ledes av fagdirektøren i Helse Vest RHF og består av de
fire fagdirektørene i helseforetakene og fagdirektøren ved
Haraldsplass. Følgende konserntillitsvalgte har vært med under
behandling av Legeforedelingssaken: Janet Monsen, jordmor fra
Stavanger KTV for SAN og Sigrun Solberg, lege fra Haukeland
KTV for Akademikerne.
KTV`ene mener at det arbeidet som har vært gjort danner et
godt grunnlag for videre legefordeling innen regionen.
Konserntillitsvalgte mener også at det er viktig med god
regional samhandling mellom fagmiljøene for å kunne tilby
befolkningen et godt samlet spesialisthelsetilbud på Vestlandet.
Ansvaret for å få dette til hviler både på faglige ledere og administrative ledere på alle nivå med tillitsvalgte som konstruktive
medspillere.

Kunngjøringer

Invitasjon Haustmøtet
Haustmøte med årsmøte i Sogn og Fjordane legeforening
på Hotell Alexandra, Loen, 19. og 20. september.
Haustmøtet med årsmøtet er DET store arrangementet Sogn og Fjordane har årleg.
Programmet er i skrivande stund ikkje klart, men vi kan love engasjerte og engasjerande foredragshaldarar
både fredagen og laurdagen. Festmidddagen fredagskvelden er det naturlege høgdepunktet.
Sogn og Fjordane legeforening dekker reise og opphald for medlemmer,
og familien er som vanleg hjarteleg velkomen med.
Ytterlegare informasjon kjem i posten.
Påmelding til Halvard W. Sele, hw.sele@online.no
Med venleg helsing
Sogn og Fjordane legeforening

Årets høstkurs
handler om SÅR
Hordaland legeforenings kurskomite arrangerer årets høstkurs 20 og 21. november.Tema i år er kroniske SÅR i ulike
variasjoner; Venøse, arterielle, diabetiske, trykksår og
andre sår

Diabetesfot (www.podiatrypractice.com)

Vi vil fokusere på patofysiologi og sårdiagnostikk, og
selvsagt på behandling og forebygging. Det nyeste innen
bandasjemateriell og regelverk for refusjoner vil også
bli omhandlet. Sett av dagene til nyttig faglig oppdatering! Kurset vil bli annonsert på vanlig måte senere.
Kurskomiteen Hordaland legeforening
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Ny sykmeldingsblankett fra 1. september gir rom for mer
dialog mellom den sykmeldte, arbeidsgiveren og legen
Fra 1. september kommer en revidert utgave av sykemeldingsblanketten. Blanketten skal tas i bruk umiddelbart og det vil ikke
bli noen overgangsordning mellom dagens blankett og ny blankett.
Ny blankett vil bli utsendt til alle NAV kontor i august, og
kontorene sørger for videre distribusjon til legene.
Den nye blanketten ”Vurdering av arbeidsmulighet/Sykmelding”
bygger opp under sykefraværsutvalgets modell, og ivaretar
erfaringene fra Gult kort – prosjektet i Flora kommune. Blanketten
er utarbeidet i samarbeid med blant annet Legeforeningen, og vil
gi mulighet for en enklere utfylling ved korte, ukompliserte
tilstander som ikke krever oppfølging. Samtidig skal blanketten
gi bedre muligheter til veiledning og innspill til arbeidsgiver
og den sykemeldte der tilstanden krever det. Den skal i mye større
grad enn før fungere som et kommunikasjonsverktøy mellom
sykemelder og arbeidsgiver/arbeidstaker i hele sykdomsforløpet.

Avventende sykmelding

Avventende sykemelding innføres som begrep og innebærer at
partene leter etter løsninger på arbeidsplassen for å unngå sykemelding.
Den reviderte blanketten gir tydeligere signal både til den
sykmeldte og arbeidsgiver om å vurdere mulighet for aktivitet og
tilrettelegging på arbeidsplassen, med et eget felt hvor legen kan
skrive sine innspill til arbeidsgiver. Arbeidsgiver får også mulighet
til å gi tilbakemelding om tiltak på arbeidsplassen.
Den nye blanketten fremstår som vesentlig annerledes enn
dagens, og NAV Hordaland har gjennomført informasjonssamlinger for ansatte som arbeider med sykefraværsoppfølging i
NAV. Det vil også bli informert ut mot arbeidsgiversiden.

Det er i løpet av sommeren sendt ut informasjonsmateriell til
samtlige leger, samt at det er laget et e-læringsprogram for legene.
Det ligger også mye informasjon om ordningen på NAV.no

Statistikk om legers sykmeldingspraksis

Fra høsten får NAV også et nytt statistikkverktøy for fastlegers
sykmeldingspraksis. Verktøyet kan bidra til en mer konkret dialog
mellom NAV og fastlegene i forbindelse med sykefraværet, og vil
bl.a vise praksis innen bruk av gradering av sykmelding og varighet
på sykefravær.

Lokale møteplasser – en arena for legen og NAV

NAV og legeforeningen har utarbeidet heftet ”Legen i det
inkluderende arbeidsliv”, som en inspirasjon til det lokale samarbeidet mellom legen og NAV.
Allmennlegene og NAV lokalt utfordres til sammen å få lokale
møteplasser til å fungere, og få til et delt ansvar for å drive
forumet. De lokale møteplassene skal skille seg fra de tradisjonelle
møtene mellom NAV og legen. De er ment å være et møte for
likeverdig samarbeid, diskusjon og refleksjon rundt våre felles
utfordringer i bl.a. sykefraværsarbeidet.

Kontaktpersoner NAV Hordaland

Om ønskelig kan NAV bidra med ytterligere informasjon; gjerne
på lokale møteplasser. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor
eller Tone.Mette.Sleire@nav.no eller Gunnfrid.Kvalsund@nav.no
på NAV Hordaland fylkesledd, dersom slik informasjon er ønskelig.

Kollegial støttegruppe
Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
Fjellien 3, 5019 Bergen
Tlf privat: 55 96 44 15
tlf kontor: 56 15 74 00
Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16,
5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77
Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86
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Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE,
Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter,
5260 INDRE ARNA,
Tlf. kontor: 55 39 55 62
Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ,
Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi,
Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN,
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5,
5085 MORVIK,
Tlf privat: 55 18 55 61
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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Hjå legen
Eg har vore hå fastlegen min
Det er lenge sidan sist eg oppsøkte eit legekontor som pasient, heilt attende i 1971. No har eg
hatt trong for hjelp til ymse større og mindre helseproblem sidan den gongen. Men det har eg
ordna greit med nære kolleger, eller skrive røntgenrekvisisjonar og tilvisingar på meg sjølv.
Lettvint og billeg.

I år er det 30 år sidan eg vart uteksaminert frå Universitet i
Oslo. Gradvis har det sige inn at det å gjere doktorarbeid på seg
sjølv gjerne ikkje er så lurt.

tenkjer at det hadde vore kjekkare å møtast i eit ope rom, utan
skiljet som nok bidreg til å gjere arbeidsdagen leveleg for den
som sit i skranken, men som skapar avstand.

Fastlegeordninga vart ein milepæl. Brått fekk også eg ein lege
eg kunne kalle min. Heilt sidan eg fekk brevet har eg vore
medveten om kven som var legen min. Namnet mitt sto på ei
liste. Denne kunnskapen har lege i medvetet mitt som ein ikkje
realisert vinst, ei visse om noko eg kunne hente ut når trongen
melde seg.

Men så møter ein legen sin, og kan få vere seg sjølv, og legge
fram sine private problemstillingar med ein som er der – berre
for deg.

Her trur eg ikkje eg skil meg nemnande frå fleirtalet av
nordmenn. Fastlegeordninga har vore vellukka, det er gjerne
rettkome å kalle han ein suksess. Det er vanskeleg å nytte ei
anna nemning når fastlegen skårar høgast på tillit i ei fersk
undersøkjing mellom ulike yrkesgrupper.
Før fastlegeordninga hadde dei lokale ledda av Legeforeningen
etablert ordning med lege-for-lege; kolleger som gjorde kjend
at dei kunne ta på seg dei utfordringane som kan ligge i å vere
doktor for ein kollega. Dette har vore ei god ordning, som har
halde fram inn i fastlegereforma. Og Legeforeningen synte på eit
tidleg tidspunkt at også legar treng fastlegar.
Er legar som gruppe vanskelege pasientar? Vi er gjerne like ulike
som alle andre grupper, men det er sikkert nokre særlege utfordringar med oss. Vi har same grunnutdanninga som han eller ho
som skal undersøkje og behandle oss, vi veit meir enn dei fleste
om styrke og svakheit i systema, og om den graden av tryggleik
og avklaring ei undersøkjing kan gje.

Dette privilegiet skal vi legar unne oss, vi også.Vi skal velge bort
dei kjappe og billege løysingane i korridoren eller hjå kollegen
på grannekontoret. Og eg trur vi jamnt over skal seie nei til å
”hjelpe” kvarandre slik, i respekt for kollegen som har noko han
heller burde legge fram for fastlegen sin. Der skal ting starte, det
gjev den beste kvaliteten på legearbeidet.
Så skal vi også oppgradere vurderinga av våre eigne konsultasjonar, våre eigne møte med pasientar. For oss kan det verte
rutine, det same dag for dag år ut og år inn. Men for pasientane
er kvar einaste konsultasjon noko unikt, noko av det viktigaste
den veka, noko dei snakkar med familie og vener om, noko dei
tenkjer mykje på i forkant, og hugsar på lenge etter. Eg hugsar
framleis godt det som skjedde i 1971 – korleis er det med dine
legebesøk?
Vi er priviligerte som får komme så tett på medmenneska våre,
får dele smerte, sorg, men også glede med så mange. Medvetne
om dette får vi det kjekkare på jobb,
og tener pasientane våre betre.
Trur eg.

Det er sider ved pasientrolla som skapar ei kjensle av utryggleik. Ein er avkledd tittel og rang, tilliks med dei hine på venterommet har ein namn og fødselsnummer – og ikkje noko meir.
Ein kjenner seg framandgjord framfor luka med skuveglas,

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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UN I V E R S I T E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Eg er nyleg blitt resertifisert som spesialist i allmennmedisin for
nye fem år. Eg kjenner at det var godt å få lagt det bak seg for
denne gongen óg. Tittelen er sikra, og NAV har fått kopi, slik
at kompetansetaksten på rekningskortet vert utbetalt som før.
Men ved dette høvet har eg også fundert litt over ordninga.
Det første som slår meg, er kor effektivt legeforeninga handterer søknad og vedtak. Eg fekk påminning i god tid,
vedlagt skjema. Epostmelding etter få veker om at
alt såg bra ut, og mindre enn to månader etter innsending, fekk eg vedtaket frå Sentralstyret. Alt i alt
imponerande effektiv handsaming.
Det andre er at vi må forsvare resertifiseringsordninga sjølv om allmennmedisin vert ståande aleine
om den. Den normerer etterutdanninga vår i omfang

Steinar Hunskår

og delvis i innhald. Den sikrar for eksempel no at alle må trene
akuttmedisinske prosedyrar, og den sikrar deltaking i ein del
viktige aktivitetar som ein lett ville ha valt bort i ei frivilleg
ordning.
Til slutt ser eg også at ordninga treng fornying. Det er framleis
for mykje passive lærings-former i kursa, for liten tilpassing til
allmennmedisinens eigne premissar, og for lite aktivitet som
gjev innsyn og kommentarar frå andre i utøving av reell
klinisk praksis. Eg ønskjer også at allmennpraktikarspesialistar bruker meir tid på tidsskrift og systematisk
lesing med påfølgjande diskusjon i grupper. Det skal bli
spennande å sjå om utredninga Allmennmedisin 2020 vil
foreslå endringar i etterutdanninga.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Kirsti Malterud får kvalitetsprisen 2008
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2008
er tildelt fastlege og seniorforsker ved Allmennmedisinsk
forskningsenhet i Bergen, Kirsti Malterud, for artikkelen
”Internkontroll på et allmennlegekontor”. Artikkelen er
publisert i Tidsskriftet nr. 17/2007. Prisutdelingen skjedde
21.mai 2008 på Legeforeningens landsstyremøte.
Artikkelen beskriver kvalitetsarbeidet ved Fjellsiden legesenter. Der brukes anerkjente kvalitetsmetoder som regelmessig
gjennomgang av faglige retningslinjer og journaldata, analyse
av uønskede hendelser og brukerundersøkelser. Fjellsiden
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legesenter har siden 1997 arbeidet med utvikling av et
internkontrollsystem, herunder en årlig kvalitetsgjennomgang.
Kirsti Malterud er kjent for sin store innsats som forsker i fagfeltet allmennmedisin, og hun har mottatt flere priser for dette.
Denne gang er det altså hennes mangeårige arbeid for praktisk
kvalitetsarbeid som blir verdsatt.
Vi gratulerer med vel fortjent pris!
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Nye allmenn-praktikerstipend til Bergen
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har avholdt møte og
fordelt 18 måneder stipendmidler. To søkere fra vår region
får allmennpraktiker-stipend for høsten 2008:
- Gunhild Felde, Bergen, 3 mndr
- Eirik Abildsnes, Kristiansand, 1 mnd

Ny doktorgrad: Maire
O’Donnell
Máire O’Donnell disputerte 2. april 2008 for PhD graden
med avhandlingen ”Help-seeking behaviour and patient
preferences for involvement in treatment decision-making
among European women with urinary incontinence”.
I Tyskland og Frankrike søker kvinner lege for inkontinens i
større grad enn kvinner i Spania og Storbritannia. De fleste
kvinnene i Storbritannia oppsøkte fastlegen, mens kvinner i
Frankrike og Spania fordelte seg mer likt mellom fastlegen og
ulike spesialister.
En undersøkelse av nesten ti tusen kvinner i 15 europeiske
land viste at flertallet ønsker å bestemme medisinsk behandling etter en grundig diskusjon med legen. Men en tredel av
kvinnene i Danmark, Finland og Norge foretrakk en aktiv og
selvstendig rolle i beslutningen, mens flertallet av kvinnene i
Sør-Europa inntok en passiv rolle og overlot beslutningene
mer til legene.
Maire O’ Donnell har studert universitetet i Galway, Irland,
og har mastergrad helsetjenesteforskning fra Aberdeen.
Hun har vært tilsatt som stipendiat ved Seksjon for allmennmedisin, med penger fra Helse Vest.

og et utvalg musikk, ble utdelt på det årlige kurset for
praksislærere. Om årets vinner har studentene skrevet:
Etter utplassering hos denne legen har vi oppdaget et
spennende og utfordrende område av medisinen. Dette er
mesterlære av beste merke.
Vi gratulerer!

Kompetanseheving for
overgrepsmottak
I løpet av 2008 skal være etablert overgrepsmottak i alle
fylker. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har
fått ansvaret for kompetansehevingstiltak for overgrepsmottakene, samt forskning og fagutvikling i feltet. I følge
den nasjonale handlingsplanen fra 2007 om helsetilbud for
personer som opplever voldtekt, seksuelle over-grep og
vold i nære relasjoner, skal de utsatte søke direkte hjelp
på legevakten ettersom mottakene skal legges til interkommunale eller kommunale legevakter.
For å styrke arbeidet på feltet har Senteret tilsatt to
personer som begge har tatt doktorgrad på relevante emner
i løpet av våren 2008. I april disputerte Grethe E Johnsen
for PhD-graden på en avhandling om posttraumatisk
stresslidelse hos flyktninger. Hun er spesialist i klinisk
psykologi og har blant annet arbeidet ved forsvarets
Kontor for krisepsykiatri. I mai disputerte Kjersti Alsaker
for dr.politgraden på en undersøkelse av kvinner fra
krisesentre. Hun har hovedfag i sykepleievitenskap og leder
Senterets arbeid med overgrepsmottakene.

Praksislærerprisen til
Torgeir Gilje Lid
Praksislærerprisen 2007 er tildelt Torgeir Gilje Lid, Eiganes
lege-kontor i Stavanger. Prisen blir tildelt en allmennlege
på Vestlandet som i kontakten med studentene viser stor
evne til å formidle faglig entusiasme og klinisk kompetanse.
Nominasjon og kåring av vinner gjøres på grunnlag av en
utfyllende skriftlig evaluering fra studentene utplassert fra
Institutt for samfunnsmedisinske fag. Prisen, som er et diplom
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www.gasta.no

Foto: Espen Grønli , Alfred Lûpke

Dette fortener du!

Unn deg nokre flotte sommardagar
på Kviknes Hotel i Balestrand. Eit av
dei mest særprega hotella i landet
med kulturhistorisk atmosfære.
Internasjonalt kjøkken og innhaldsrik
vinkjellar gir sanselege minne for
livet. Nærøyfjorden og Urnes stavkyrkje, attraksjonar som er komne
på Verdsarvlista og som lokkar folk
frå heile verda, ligg ikkje langt unna.
Hotellet har flotte rom både i nybygget frå 60-talet, og i det historiske
bygget.

Hotellet speglar seg i Sognefjorden

Vi tar imot nye pasienter og yter akutt hjelp

Ny , moderne konferanseavdeling

Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Vi utvider teamet og åpningstidene!
Behandling av tannkjøttsykdom
Estetisk tannbehandling
Profesjonell tannbleking
Implantatbehandling
Amalgamsanering
Lystgass
Kirurgi
Laser

I helgene treffer du tannlegene Anders Theodorsen, Irene Våge og Mathias Ekren

Vi har åpent hver dag
hele uken!
www.arkentannlege.no
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Rehabilitering av tannsett
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Ny og effektiv behandling til
pasienter med overaktiv blære1

Ref. nr.: 0310-2008

For referanser og preparatomtale se side 23

31

Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

BLAD B - Økonomi

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX

®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.
Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50

