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Legers faglige ytringsfrihet
Hvorfor går ikke
sykehusene i balanse?

EFFEKTIV BEHANDLING VED RØYKESLUTT1-3
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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
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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.
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maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
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STYRKE TIL Å SLUTTE

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

Har vi hørt det før?
Velkommen tilbake fra en velfortjent sommerferie. Alt er stort
sett ved det gamle. Tariffoppgjøret er stort sett overstått, og vi
kom vel i havn sånn passe midt på treet.
Når man har jobbet i denne sektor i 25 år har man fått med seg
en god del endringer og reformer, og jammen står vi ikke foran
enda en ny stor helsereform. Vi vet ikke hva som skal skje, men
at det blir en reform og at den skal være stor, det såes det ikke
tvil om. Vår ferske helseminister bruker ordet systemkrise, og nå
skal det (sam)handles.
Et bredt sammensatt utvalg er nedsatt og her skal det ekspressjobbes i 8 måneder. Klart inspirert av Hernes`og Tønnes handlekraft og arbeidskapasitet, legger helseminister Hanssen opp til
betydelige endringer i måten det skal samhandles innen helsesektoren. De som ikke vil, de skal.
Slike bebudede endringer vil berøre, sykehus, kommuner, pasienter og primærhelsetjenesten. Det kan oppstå behov for betydelige justeringer i lov, forskrift, avtaleverk og økonomiske overføringer. Som Bergens Tidende skriver, vil det være helt nødvendig
med et bredt politisk forlik bak en slik omfattende reform. Det
kan ikke være helt lett å slippe en slik reform 3-4 måneder før
et valg, hvor alle har et behov for å markere seg. Victor Norman
vil nok ikke bli noen garanti for at høyresiden stiller seg ubetinget bak reformen.
Bedre samhandling innen helsesektoren er et ønske som deles
av mange, og som tilstrebes på mange nivå. Det finnes mange
eksempler på bedret kommunikasjon og bedre samarbeid.
Praksiskonsulentordningene ved våre sykehus er et slikt eksem-
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pel. Jeg får håpe helseministeren også tar med seg legeforeningen i et slikt arbeid, da våre medlemmer er sentrale i en fremtidig enda bedre samhandling i helsetjenesten.
Vi får nå ta for gitt at denne nye reform er preget av ønske om
øket kvalitet og ikke kun et ønske om innsparinger. Vi har et helsevesen med leger som er nokså slitne av et kontinuerlig fokus
på budsjett og rammer.
Av en eller annen grunn er overskridelser innen sykehussektoren av en hel annen betydning enn enorme overskridelser innen
oljesektoren. Den budsjettmessige skandalen på Melkøya volder
intet politisk rabalder.
Om samhandlingsreformen er aktualisert av, og myntet på, den
store endringen av funksjonsfordeling innen helse SørØst vi
gjenstå og se.
Hanssen gir seg selv stor fallhøyde med sin utbasunering av
en banebrytende reform. Vi får håpe det kommer reelle forbedringsmuligheter for samhandling ut av denne reformen.
Men det er ikke lett å glemme de siste års pinligste tilbaketog
da Hanssen lanserte en tung reform av sykelønnsordningen, og
blåste full retrett etter litt bjeffing fra Gerd Liv Valla.
God høst!
Hilsen
Gunnar Ramstad
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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.
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Legers faglige ytringsfrihet
Det skrives mye om budsjett og innsparinger i helsevesenet, også her i Paraplyen.
Helseforetak må spare hundrevis av millioner,
ansatte må sies opp og behandlingstilbud må
reduseres eller kuttes ut. Det er vanskelig å
forklare hvorfor spesialisthelsetjenesten har
økonomiske rammer som ikke strekker til når
man ser på utviklingen av budsjettene de siste
år, men overskridelsene en realitet og konsekvensene kan ikke ignoreres. I denne sammenheng er det verdt å merke seg en nylig publisert rapport om legers faglige ytringsfrihet og
utviklingen av denne fra 2000 til 2004.
Rapporten om Legers faglige ytringsfrihet, som nylig
ble publisert i Tidsskriftet, avdekker en svært bekymringsfull
utvikling. Aasland og Førde har bedt 897 leger fra et referansepanel gradere i hvilken grad, det på deres arbeidsplass, var
mulig å kritisere faglige forhold uten å negative konsekvenser.
Resultater er nedslående, 68 % prosent mente dette ville
utsette dem for stor personlig belastning. 24 % og 49 % mente
de risikerte sanksjoner fra henholdsvis avdelingsledelse og
administrativ ledelse. Hele 29 % mente kan kunne bli tvunget
til å skifte arbeidsplass. Aasland og Førde konkluderer med
at det er en tydelig tendens til at sykehusleger i økende grad
synes det er vanskelig å si ifra om faglig utilfredsstillende forhold og finner en signifikant økning,- legene mente risikoen for
sanksjoner var høyere i 2004 enn i 2000. Hele 62 % av legene
mente at lojalitetskravet i sykehusene er en trussel mot den
faglige ytringsfriheten.
Etter at sykehusreformen ble innført i 2002, har vi sett
en klar dreining av fokus mot produksjonstall, økonomistyring
og budsjetter. Når så helseforetak og avdelinger stadig står
ovenfor den utfordringen at økningen i budsjetter ikke dekker
økte lønnsutgifter, økning i ”øyeblikkelig hjelp” og nye oppgaver oppstår en lojalitetskonflikt. På den ene siden skal man
være lojal ovenfor sparetiltak og budsjettmål og på den andre

siden skal man fortsatt yte pasienten den beste behandling.
I dette konfliktrommet, er det for meg åpenbart, at det kan
oppstå faglig utilfredsstillende forhold. Forhold som burde
vært rapportert og kanalisert ”oppover i systemet” for å
ivareta kvalitet og evaluering av den behandlingen som tilbys.
Jeg understreker at disse forholdene ikke skal forveksles med
feilbehandling.
I Helse Bergen tyder nå prognosene på et underskudd på
rundt 140 millioner hvis ikke kraftig lut settes inn. Det store
paradokset er at overskridelsene igjen, i all hovedsak, kommer
som et resultat av mer behandling. Flere pasienter innlegges
som ”øyeblikkelig hjelp” har mottatt behandling og behandlingsformer er blitt dyrere.
Vi skal igjen trekke pusten og iverksette nye innsparingstiltak,
løpe fortere og behandle flere. Ved avdelingen jeg selv jobber,
hadde vi i 2000 rundt 5400 heldøgnsopphold med en gjennomsnittlig liggetid på 5,5 døgn, i dag er tallene 7600 heldøgnsopphold og gjennomsnittlig liggetid på 4,1. Denne aktivitetsøkningen er absorbert av stort sett det samme antall leger i
tillegg til en betydelig økning i antall prosedyrer og inngrep. Jeg
tror dette eksempelet ikke er noe unntak ved somatiske avdelinger og fokus på og åpenhet rundt kvalitet i behandlingen
burde være viktigere enn noensinne.
Lojalitet til budsjett og kostnadskontroll burde ikke gå
på bekostning av åpenhet og faglig ytringsfrihet. Faglige og
administrative ledere må skape en kultur som åpner for rapportering av faglige utilfredsstillende forhold som et ledd i
en kontinuerlig kvalitetskontroll og for å kunne synliggjøre
konsekvenser av budsjetter og sparepakker. Undersøkelsen til
Aasland og Førde viser at sykehusleger i økende grad synes
det er vanskelig å si ifra om slike forhold og det er verdt å
merke seg deres fortolkning av resultatet: ”Dette representerer en trussel mot pasientsikkerhet og er et kraftig signal om å
få en bedre dialog med legene”,
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Årsmelding
Allmennlegeforeningen Hordaland
august 2007 – juli 2008
Medlemstall: 481 (pr 1. august 2008)

1) Styreverv i Hordaland legeforening:

4) Diverse saker:

Allmennlegeforeningen er representert i styret for
Hordaland legeforening ved Gunnar Ramstad (leder) og
undertegnede.

a) Oversikt over alle kommunetillitsvalgte innen
Allmennlegeforeningen er blitt kontinuerlig oppdatert
etter hvert som vi har fått tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. Dette arbeidet fortsetter, og det er viktig at alle
Af-tillitsvalgte med vara registrerer seg hos undertegnede.

2) Representant for Hordaland i
Allmennlegeforeningens Landsråd:
I denne perioden har Allmennlegeforeningen hatt en omfattende reorganisering. Jeg var inntil 30. august 2007 eneste
representant fra Hordaland i Allmennlegeforeningens
Landsråd, men fra 1. september 2007 har vi fått 8 representanter. Disse ble valgt på Årsmøtet til Af Hordaland den 30.
august 2007 (se Paraplyen no 5, 2007):
1. landsråd: Øivind Wesnes, Bergen, 2. landsråd: Niels S
Hansen, Bergen, 3. Anne Lucie Voltersvik, Fjell, 4. Kirsten
Rokstad, Bergen, 5. Sveinung Gangstø, Os, 6. Gunnar
Ramstad, Bergen, 7. Hege Brekke, Os, 8. Sissel Holmen,
Bergen.
Det arrangeres nå to landsrådsmøter i året. Et mindre
møte om høsten, der kun en representant fra hvert fylke
møter, og et stort møte om våren for alle valgte representanter. Dette møtet erstatter vår tidligere generalforsamling. I denne perioden ble møtene holdt hhv i oktober 2007
(referert i Paraplyen no 6, 2007) og i april 2008 (referert i
Paraplyen no 2, 2008).

b) I forbindelse med Legeforeningens omorganisering i
2007, fikk allmennlegeforeningen to geografiske representanter til Landsstyret fra Region Vest.. Høsten 2007 jobbet
vi med å få disse på plass. For inneværende periode, dvs
2007 – 2009, har dette vært Jan Robert Johannessen fra
Rogaland og undertegnede.
c) Bergen 2009. Hordaland har tatt på seg arrangementet
av Årsmøtet for Norsk forening for Allmennmedisin og
Landsrådsmøtet for Allmennlegeforeningen. Det vil også
bli arrangert flere kurs i forbindelse med disse møtene.
(se Paraplyen no 1, 2008.) Det er nedsatt en lokal arbeidsgruppe som hadde sitt første styremøte i juni, slik at arbeidet er godt i gang. Minner om tid og sted: Hotel Norge i
Bergen fra mandag 4. til fredag 8. mai 2009.
Bergen august 2007

3) Representant for Allmennlegeforeningen i
samarbeidsmøter med NAV Hordaland.
Hordaland legeforenings leder, Gunnar Ramstad, PSL sin
styrerepresentant, Kathe Aase, og undertegnede har
sittet i samarbeidsgruppen. Vi har hatt 3 møter i perioden,
nov 2007, jan og mai 2008. Novembermøtet er referert i
Paraplyen no 6, 2007.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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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

Vi skal inspirere og begeistre

Stord Konferanseseter ønsker
velkommen til førsteklasses
konferanse- og møterom
med alle fasiliteter.
Vi ligger ved naturskjønne
omgivelser med mulighet for
fiske, tur i skogen m.m.

Hva med et styremøte i
vinterhagen?
Vi har også gymsal for ulike
aktiviteter.
Til Stord er det daglige buss,
båt og flyavganger fra bl.a.
Haugesund og Bergen.

www.stord-konferansesenter.no
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GAT
”If you want a picture of the future, imagine a boot
stamping on a human face - forever.”
Fra ”1984” av George Orwell, (Secker and Warburg, 1949)

En tilegner seg en viss porsjon av paranoide egenskaper når en
fungerer som tillitsvalgt, jeg legger ikke skjul på det.
I vinter forsvant papirlønnsslippene og ble erstattet av
elektroniske lønnsslipper. Dermed var GAT introdusert for oss
leger. I høst fortsetter utrullingen av GAT i legegruppen. Nå er
det arbeidsplanene som står for tur. I løpet av høsten skal alle
avdelinger gå over fra tjenesteplaner på excel-skjema til tjenesteplaner i elektronisk form servert i GAT. Vil dette påvirke oss
og vår arbeidsdag? Nei! Ikke i det hele tatt! Dette er hovedbudskapet i dagens artikkel: Omleggingen til GAT skal ikke
medføre noen form for endring i vår arbeidstid eller hvordan
denne fordeles! Det har arbeidsgiver garantert.
Hvorfor fortsetter jeg å skrive da? Her kommer paranoiaen inn. GAT er et egentlig et ressursstyringsverktøy og ikke
bare et visualiseringsverktøy. Etter hvert som det nåværende
lønnssystemet fases ut blir det nødvendig å legge arbeidstiden
inn i GAT for å få utbetalt lønn.
Legeforeningen har derfor akseptert GAT som visualiseringsverktøy, men ikke som ressursstyringsverktøy. Det er to
grunner til dette. For det første mener vi at styring av legeressurser krever medisinsk kompetanse, den kan ikke bare
løses algoritmisk i et datasystem med predefinerte verdier og
forutsetninger. Et dataverktøy kan ikke ta høyde for de lokale
og individuelle vurderingene som må gjøres når legeressurser
skal fordeles og oppgaver skal løses. Den andre grunnen er at
vår arbeidstid, lønnsforhold og andre sentrale rettigheter er
sterkt knyttet til dagens tjenesteplanutforming. Med andre ord:
Tjenesteplanen ruller og går helt uavhengig av det som dukker
opp av ferie, kurs eller permisjoner. En annen type arbeidstidsoppsett vil kunne forskyve forholdet mellom arbeidstid,
arbeidsmengde, lønn og fremforhandlede rettigheter.
Dagens tjenesteplan, som vil alle kjenner, strekker seg
over et visst antall uker. Antall uker i planen skal tilsvare antall
leger som inngår i vaktordningen. Vi skiller mellom A-plan og
UTA tid. A-planen består av de 38 eller 40 timene arbeidsgiver
kan kreve av oss. Innen samme vaktlag skal alle ha lik A-plan.
Lik A-plan sikrer at antall vakter og arbeidsbelastningen for
øvrig er likt fordelt mellom legene som inngår i vaktordningen,
dette er et sentralt punkt i overenskomsten (A2/B-del). Når en
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tjenesteplanperiode er gjennomført begynner vi på begynnelsen av tjenesteplanen igjen, tjenesteplanen repeteres. Det betyr
at vi kan telle oss langt fremover i tid og vite når de ulike
vaktene vil komme og når eventuell fritid vil falle. Innholdet i
tjenesteplanen er direkte knyttet til lønnen vår. Endres tjenesteplanen,
endres lønnen. En fastlagt og repeterende tjenesteplan sikrer
forutsigbarhet i arbeidsforholdet og lønnen. Dette er også et
sentralt og viktig element i avtaleverket og arbeidsmiljøloven.
GAT er et ressursstyringsverktøy. Ressursene som skal
styres er menneskelige. I GAT er det helt andre prinsipper
som er lagt til grunn når arbeidstid skal fordeles. Prinsippet
omtales gjerne som kalenderplanlegging eller årsplanlegging.
Når dette prisnippet brukes planlegger arbeidsgiver for en
periode, gjerne et år, av gangen. Arbeidstaker må opplyse om
planlagt og ønsket fravær som for eksempel ferie og kurs.
Arbeidstiden fordeles så etter når det er behov for den og
etter når arbeidstaker er tilgjengelig. Neste år er det ny utforming igjen. Dette gjøres selvsagt på en måte som ivaretar
lovfestede rettigheter. Hensikten er å effektivisere bruk av
arbeidskraft. Ledige vakter eller andre tomrom i hverdagen vil
reduseres. Forenklet kan jeg illustrere dette på følgende måte:
Arbeidstaker har en gitt mengde arbeidstimer som foretaket
skal disponere. Foretaket ønsker i størst mulig grad å styre
disse timene til tidsrom hvor foretaket kan dra nytte av dem
og styre de unna tidsrom hvor nytten er mindre (for eksempel
ved kursfravær). Stikkordene er styring og kontroll!
Fri til obligatoriske kurs med lønn er en rettighet som
er forhandlet inn i legenes avtaleverk. Når slike rettigheter
forhandles inn ”betales” de ved at en oppgir eller modererer
andre krav som for eksempel lønnskrav. Kursfri er forhandlet
inn under gjeldende tjenesteplanordning. Det betyr at vi har
rett til å få fri fra noen vakter i ny og ne fordi vi er på kurs.
Hvis arbeidstiden vår kalenderplanlegges vil vaktene flyttes
vekk fra kursperioden. Det betyr at vi jobber mer, men får
samme lønn. Fri til kurs er bare et eksempel på hvordan en
fremforhandlet rettighet kan påvirkes i vår disfavør hvis en går
bort fra forutsetningene i dagens tjenesteplaner.
Det kan virke bakstreversk å motstette seg tiltak som skal
effektivisere bruken av personell og redusere antall vakante
vakter. Vakansvaktpresset er også en byrde for LIS. Men skal
det bli aktuelt på sikt å gå med på en omlegging til kalenderplanlegging vil det måtte forutgås av en større revisjon av avtaleverket vårt. Samtidig er det en arbeidsgruppe sentralt med

medlemmer både fra Spekter og Legeforeningen
som ser på nye løsninger for legers arbeidstid. Vi
ønsker ikke å gå inn på nye ordninger på det
nåværende tidspunktet. Jeg håper dere ser
sammenhengen mellom dagens tjenesteplan, lønn og rettigheter, og at det vil
være i vår interesse å ikke forrykke på
dette forholdet nå.
Personal og
Organisasjonsdirektøren har
garantert at dagens arbeidstidsordninger skal videreføres
uendret når arbeidstiden legges
inn i GAT. Men jeg har sett at
det på avdelingsnivå er begynt
å dukke opp løsninger som
representerer en glidning bort
fra dagens system og i retning
kalenderplanlegging. Det skal vi
ikke akseptere! Jeg ber dere være
årvåkne. Sett dere godt inn i den
tjenesteplanen dere har i dag, følg
med etter hvert som GAT innføres
og reager hvis dere ikke kjenner
igjen arbeidstidsoppsettet deres eller
hvis denne endrer seg uforutsett. Selv
om arbeidsplanene kommer fra GAT
skal dere finne igjen samme innbyrdes
fordeling og periodiseringen av vakter
og arbeidstid for øvrig. Jeg skriver dette i
håp om at det vil gi dere forutsetninger for
å oppdage endringer i arbeidstidsoppsettet
hvis, jeg presiserer hvis, det skulle oppstå under
omleggingen til GAT. I så fall, ikke nøl med å ta kontakt med tillitsvalgte.

Foto: ScanStockPhoto

George Orwell mante frem et skrekkscenario om fremtiden hvor enkeltindividet blir kontrollert og styrt. Jeg håper at den
eneste parallellen som kan trekkes her er at skrekkscenarioet uteblir…

Jo h a n To rg e rs e n ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Indiske helsemyndigheter
besøkte vestlandet
En delegasjon fra helsemyndighetene i India var 29.-30. august på besøk til Bergen
og Nordhordland. I spissen for delegasjonen var departementsråden for Helse- og
Familiedepartementet i India. Sammen med representanter fra Helsedirektoratet i Norge
og Fylkesmannen i Hordaland besøkte de Meland kommune og Nordhordland legevakt
for å se nærmere på organiseringen av kommunale helsetjenester.

Invitert av Stoltenberg
Delegasjonen til Hordaland var en del av en større delegasjon
på 20 personer til Oslo. Delegasjonen besto av administrative
toppledere og politiske helseledere på ministernivå fra det
indiske helsevesen. De indiske helsemyndighetene var invitert
av statsminister Jens Stoltenberg som en oppfølgning av det
bilaterale samarbeidet mellom Norge og India om offentlige
helsetjenester, bl.a. innen barnevaksinasjon.
Departementsråd Naresh Dayal fra Helse- og
Familiedepartementet i India, og 2 av hans rådgivere, ble
fulgt av representanter fra det norske Helsedirektoratet
og Fylkesmannen, med fylkeslege Helga Arianson i spissen.
Bergens-besøket startet med et møte på Statens Hus, der
gjestene bl.a. ble orientert om organiseringen av de offentlige
helsetjenestene (”Public Health”) i Norge, avgrensningene mellom statlige og kommunale helsetjenester, samt kommunenes
ansvar innen forebyggende helsearbeid.
Ekskursjon til Meland og Lindås
Under besøket i Meland kommune fikk gjestene besøke
Frekhaug helsestasjon og Frekhaug legesenter, samt snakke
med kommunalt helsepersonell og helseledere på ulike nivå.
Undertegnede orienterte om organisering av kommunale helsetjenester, bl.a. om hvordan vi har integrert områdene helsestasjon, jordmortjeneste og allmennpraksis.
India sliter med store sosiale ulikheter i helse. Det er også
store forskjeller mellom de ulike delstatene. I flere områder er
det høy barnedødelighet og også høy dødelighet i barsel. De
indiske helselederne var spesielt interessert i hvordan Norge
klarer å fange opp personer med behov for oppfølgning fra det
offentlige helsevesen, for eksempel unge gravide. De var også
interessert i hvordan fastlegeordningen fungerte, og hvordan
man klarer å opprettholde status og faglig nivå for leger i allmennpraksis.
Det ble også diskutert hvordan Norge klarer å opprettholde
en nær 100% oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet.
Stikkord her kan være desentraliserte helsestasjoner, personlig
invitasjon, tett oppfølgning fra lokal helsetjeneste i forbindelse
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Pediatri-professor Sverre Lie (t.v.) og Meland-rådmann Helge Thorsen.

med svangerskap og fødsel, tett samarbeid mellom private
fastleger og kommunale tjenester. Videre at tjenester som helsestasjon og svangerskapsomsorg er gratis for alle. Bare for å
nevne noen mulige suksessfaktorer.
Helsepolitiske utfordringer
Delegasjonen fikk også møte den administrative toppledelsen
i Meland kommune. Systemer for finansiering av offentlige helsetjenester, og organisering av tjenester, ble drøftet. Fra delegasjonen ble det gitt uttrykk for at det var nyttig å få kommunale
ledere sitt syn på oppgavefordelingen mellom kommune og
stat. Det var tydelig at delegasjonen registrerte visse motsetninger mellom kommunenes syn og det offisielle statlige bildet
som hadde vært presentert i Oslo. I India er helsetjenesten i
stor grad statlig, der klinikkene har både allmennlegetjenester
og sykehusfunksjoner. Mens i Norge er det kommunene som

Fra venstre: Professor Sverre Lie, Rådmann Helge Thorsen, indisk delegasjonsrepr., helsesøster Gunnhild Brakstad, departementsråd Naresh Dayal.

har det suverene ansvaret for allmennlegetjeneste og operativt
forebyggende helsearbeid. Likevel legger sentrale helsemyndigheter ofte detaljerte føringer uten at penger følger med. De
økte bevilgningene til helsevesenet har de siste årene gått nesten utelukkende til spesialisthelsetjenesten, og er nå gjenstand
for en bred politisk debatt i Norge.
Besøk på interkommunal legevakt
Etter besøket i Meland kommune dro delegasjonen videre til
Nordhordland legevakt i Knarvik, Lindås kommune. De ble her
tatt i mot av et travelt arbeidende personale med legevaktsjef
Ola Jøsendal i spissen. Her fikk de presentert modellen for en
interkommunal legevaktsentral for 7 kommuner, og de ble vist
rundt i lokalene. Det ble og tid til et spontant besøk på en av
Helse Bergen sine ambulanser på ambulansestasjonen vegg i
vegg. For oss var det lett å forklare det hensiktsmessige med å
samlokalisere legevakt og ambulansetjeneste. Verre var det nok
å forklare hvorfor det lille landet Norge har valgt å splitte legevakt og ambulansetjeneste både organisatorisk og økonomisk;
legevakt er kommunal, og ambulansetjenesten statlig…
Takknemlig for norsk støtte
Delegasjonen fra India vurderte besøket i Nordhordland som
svært nyttig, og som et godt supplement til møtene på høyt
nivå i Oslo. India er verdens nest mest folkerike land med over
1,1 milliarder mennesker. Som kommuneoverlege i en landsens norsk kommune er det grunn til å være særdeles ydmyk
overfor de utfordringer helselederne i dette landet må møte.
Utfordringer som høy barnedødelighet, barseldødelighet, vaksi-

nemangel og stor utbredelse av smittsomme sykdommer, som
tuberkulose, har i Norge vært nokså fremmede i flere decennier.
Det er en balansegang mellom det å være stolt over det velstandssamfunnet vi har skapt, samtidig med å vise respekt
og ydmykhet overfor andre lands utfordringer. Den indiske
delegasjonen var svært takknemlig for det norske økonomiske
bidraget til barnevaksiner i de fattigste områdene i India. Slike
ting gjør inntrykk. Norge må fortsatt være villig til å avgi noen
skattekroner for denne typen folkehelsetiltak.

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no
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* Frakt- og leveringsomkostninger er inkludert. Årsavgift kommer i tillegg. S-Max CO2 utslipp 164 g/km (2.0 TDCi)- 224 g/km (2.5 T). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,62 l/mil (2.0 TDCi)- 0,94 l/mil (2.5 T).
Galaxy CO2 utslipp 166 g/km (1,8 TDCi) – 197 g/km (2,0 bensin). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,63 l/mil (1,8 TDCi) – 0,82 l/mil (2,0 bensin).
* Frakt- og leveringsomkostninger er inkludert. Årsavgift kommer i tillegg. S-Max CO2 utslipp 164 g/km (2.0 TDCi)- 224 g/km (2.5 T). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,62 l/mil (2.0 TDCi)- 0,94 l/mil (2.5 T).
Galaxy CO2 utslipp 166 g/km (1,8 TDCi) – 197 g/km (2,0 bensin). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,63 l/mil (1,8 TDCi) – 0,82 l/mil (2,0 bensin).

Sikker, stor og lekker
S-MAX your life!
* Frakt- og leveringsomkostninger er inkludert. Årsavgift kommer i tillegg. S-Max CO2 utslipp 164 g/km (2.0 TDCi)- 224 g/km (2.5 T). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,62 l/mil (2.0 TDCi)- 0,94 l/mil (2.5 T).
* Fraktog leveringsomkostninger
kommer
i tillegg. S-Max
CO2 utslipp
164
g/km
(2.0
TDCi)g/km
(2.5(2,0
T). bensin).
Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,62 l/mil (2.0 TDCi)- 0,94 l/mil (2.5 T).
Galaxy
CO2 utslipp
166 g/km (1,8 TDCi)er–inkludert.
197 g/kmÅrsavgift
(2,0 bensin).
Drivstofforbruk
(kombinert
kjøring)
0,63
l/mil
(1,8
TDCi)224
– 0,82
l/mil
Galaxy CO2 utslipp 166 g/km (1,8 TDCi) – 197 g/km (2,0 bensin). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,63 l/mil (1,8 TDCi) – 0,82 l/mil (2,0 bensin).
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Den nye Ford S-MAX representerer
Fords nye retning innenfor design.
Den er sofistikert, formet av skarpe,
svungne linjer og dynamiske muskler.
Presisjon, kraft og eleganse.
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Hvorfor går ikke sykehusene i balanse?
Høsten er kommet og med det de årlige budsjettrunder i sykehussektoren.
På tross av et voldsomt fokus fra sykehusledelsen sin side på økonomisk styring greier vi ikke å
holde budsjettet. Kolleger fra andre sektorer synes gjerne at sykehusene er dominerende nok og
har begrenset forståelse for krav om mer penger. Politikere og næringslivstopper etterlyser mer
effektivisering. Imidlertid viste det seg at heller ikke et stort antall næringslivspersoner i styrene
medførte bedre budsjettkontroll, og man har nå gått tilbake til mer tradisjonelt sammensatte
styrer med flere politikere som medlemmer.
I motsetning til for eksempel vårt nabosykehus i Stavanger har
vi ikke automatisk lokale media å støtte oss på når vi sliter
med å få pengene til å strekke til. Bergens Tidende harselerer
med begrepet sparing og påpeker at i kroner og øre så får
sykehusene mer år for år.
Helse Bergen er en stor virksomhet med et budsjett på over
6 milliarder, rundt 7500 årsverk og et stort antall pasienter
behandles hver dag. Nær alle våre pasienter har rett til helsehjelp i henhold til prioriteringsforskriften og knapt 60% av
pasientene innlegges som ø. hjelp. Rundt 2/3 av utgiftene er
knyttet til lønn og sosiale kostnader. Handlingsrommet er
begrenset, likevel er det et faktum at vi bare i Helse Bergen
har effektivisert ca. 15% fra 2003 og frem til i dag. I kroner
(omregnet til samme årsverdi) betyr det en effektiviseringsgevinst på ca. 800-900 millioner kroner som er et formidabelt
beløp. Så langt for inneværende år er effektiviseringen 3-4%.
Hva er så forklaringen på at sykehuset ikke greier seg
med de penger de får?
Faglig sett er det åpenbart at flere eldre, nye behandlingsmetoder, større forventninger i samfunnet om hjelp fra spesialisthelsetjenesten, fjerning av alder som eksklusjonskriterium
(hvilket er bra) for behandling m.m. skaper mye større etterspørsel etter sykehustjenester enn før. På tross av betydelige
økte midler inn i sykehussektoren så har disse ikke holdt tritt
med økningen i antall pasienter. Dette har man da delvis greid
å håndtere ved en betydelig høyere turn-over. Forhold som
avskrivning, akkumulert gjeld, rentesats, pensjonskostnader
m.m. har også betydning for sykehusenes finansielle situasjon.
Dessverre har man i alle år fra statens side underbudsjettert
lønnskostnadene betydelig, og det har ikke vært noe automatikk i å få dette justert ved neste korsvei. Bare i år dreier det
seg om 40 mill. kroner hos oss. Heldigvis har styret i Helse
Bergen tatt til fornuft og valgt å se bort fra disse pengene i
kravet om balanse.
Økningen i ø. hjelp pasienter er også et betydelig problem for
sykehuset. Dagens DRG system med 40% innsatsstyrt finansiering medfører at dersom sykehuset får flere akuttinnlagte
pasienter enn budsjettert, så får man kun 40% betalt for disse.
Resterende 60% som er et fast tilskudd, betales kun for det
antall pasienter man har budsjettert for. Derfor betyr en 3%
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økning i ø.hjelp så langt i år et tap på 20-30 mill. kroner, et
forhold vi ikke kan gjøre noe med.
Jeg tror også at marginalisering av legers lederansvar svekker
eiers mulighet for økonomisk kontroll. Skillet mellom det vi
kan kalle den medisinsk-faglige akse (og hvor de fleste løpende
pasientbeslutninger i praksis tas) og det administrative system gjør det vanskelig å se sammenhengen mellom de faglige
beslutninger og økonomiske konsekvenser. Jeg tror derfor at
leger igjen må ta et mer samlet ansvar for fag og økonomi på
avdelings- og seksjonsnivå.
Eier må budsjettere realistisk vedrørende lønnskostnader (evt.
etterbetale slik man gjorde i fylkeskommunen) og sykehusenes
gjeld må gradvis bygges ned. Eier må sørge for at alle ø.hjelp
pasienter finansieres fullt ut. Trolig bør man også legge seg på
en forutsigbar og langsiktig modell hvor den innsatsfinansierte
delen utgjør 50%.
I store organisasjoner vil det alltid være mulig å forbedre rutiner, og det må foregå en kontinuerlig prosess rundt dette. Vi
avslutter nå en svær arealrevisjon som bl.a. kan bidra til bedre
logistikk og ytterligere skifte fra døgnopphold til dagbehandling med muligheter for innsparinger.
Likevel, slik jeg ser det og får tilbakemelding om, så er effektiviseringen gått for langt på mange avdelinger. Det faglige
tilbudet er ikke slik vi ønsker det skal være, og mange mener
de ikke får gjort en god nok jobb. Hovedforklaringen til budsjettproblemene er rett og slett at staten gir pasientene gode
og viktige rettigheter (hvilket er bra),
men synes ikke villig til å betale det
pasientbehandlingen koster i et
høykostland som vårt. Dette paradokset må våre sentrale politikerne
inkludert helseministeren ta på alvor
og gjøre noe med.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

Helsenett og prosedyrekoder
Sommeren er på hell, det er søndag siste dag i august og vi har en fin sommerdag bak oss.
Vi har mange fine sommerdager bak oss i år og vi får håpe vi har lagret nok energi til å gå løs på
høstens mange oppgaver. Det er jo også noe av det som er fint med høsten, ofte mye som skjer,
og på godt og vondt kan en kjenne på overgangen mellom ferie og jobb, og de muligheter som
fins. Ofte går det fort rundt for noen og enhver, og de fleste av oss kan nok falle litt sammen når
en har fri noen uker. Det er ikke bare lett med ferie heller, for min egen del må jeg gjerne ha en
ukes fri før jeg kan nyte den, og etter ferien skjønner jeg ikke hvordan jeg har tid til å gå på jobb!
Jeg kommer rett fra Landsrådsmøte og etterfølgende Årsmøte
og høstkurs i PSL, bra møte på alle måter. Soria Moria er et
flott hotell i fine omgivelser og selv om skogen fortsatt er
grønn, står den i sterk kontrast til alle de friske grønnfargene
som møtte oss til Landstyremøte i mai samme sted. Godt vi
ikke eldes like fort som årstidene!
Hvor var dere forresten alle sammen på årsmøtet i Hordaland
legeforening onsdag denne uken? På PSL sitt formøte var vi
2 stykker, på selve årsmøtet telte vi under 20 stykker, styret
inkludert. Så vi er ikke de eneste som uteblir! Har vi det for
godt? Eller er det sommerens tretthet som fortsatt henger i?

Torunn Janbu. Presidenten holdt et glitrende innlegg, så vi kan
vel i alle fall si at vi nå har legeforeningen på vår side!
Vår Leder Ove A. Mortensen gir seg etter 7 år i styret og 3
år som leder. Han har gjort en flott jobb, fortjener og fikk,
masse ros for sin innsats. Det er ikke ordinært valg i år, men
vi har valgt ny leder fra 1. september, en psykiater denne gang.
Vi ønsker Synnøve Bratlie velkommen som leder, og samtidig
ønsker jeg at flere psykiatere tar del i vår yrkesforening. De
teller flest, men har så langt ikke vært veldig godt representert
på møtene. Velkommen skal der være, vi trenger dere, og jeg
tror dere behøver PSL like mye som oss andre!

Programmet for PSL-møtene dreide seg mye om Norsk
Helsenett og den etter hvert så berømte prosedyrekodingen.
Norsk Helsenett er fortsatt en stor frustrasjon for mange
av oss, mye fungerer dårlig og ting tar tid. Vi henger fortsatt
etter allmennlegene når det gjelder å koble seg til, men alle
oppfordres til å gjøre det snarest, så får vi være med underveis, og bidra til gjøre det til et bra hjelpemiddel for oss alle.
Psykologforeningen har i denne sammenheng sagt at de kollektivt ikke vil ha Helsenettet, nytten er så langt liten, målet
er ikke definert, og det er for dyrt! Vi får se på det som et
politisk utspill, men vi er ikke der at det hjelper noen om vi
melder oss ut!

Ønsker dere alle en God arbeidshøst med Olav H. Hauge:

I DAG SÅG EG
I dag såg eg
Tvo månar,
Ein ny
Og ein gamal.
Eg har stor tru på nymånen.
Men det er vel den gamle.

Prosedyrekodingen går sin gang, journalleverandørene følger
med så godt de kan, men heller ikke her er hensikten eller
målet klarlagt. HOD sier fortsatt at hovedhensikten er å ha et
sammenlikningsgrunnlag med sykehuspoliklinikkene. Om det
skal være et redskap for prising av våre tjenester er fortsatt i
det blå. PSL ønsker å beholde Normaltariffen og NAV, og det
er slett ikke umulig at den blir som den er, i alle fall innen de
nærmeste årene. Når det gjelder kodingen, er det stor frustrasjon for de av oss som behøver medisinske prosedyrekoder.
KITH styrer og bestemmer over hvilke koder som skal være
med i kodeverket, og de som har vært med å forhandle har
møtt veggen så langt. Forstå det den som kan!
Vi hadde besøk av statssekretær i HOD Dagfinn Sundsbø,
direktør for Helse Sør-Øst Stig Grydland og vår president

Ka t h e A a s e

kathe.aase@sensewave.no

Tillitsvalgt PSL
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Lille, store Norge
Skiskyting og kombinert har alltid fascinert meg. Ikke bare fordi det er to
lettere absurde idrettsgrener, men fremfor alt fordi de fremholdes som
store og betydningsfulle her hjemme. Når Emil Hegle Svendsen og de andre
norske heltene vinker fra seierspallen, feirer vi dem som verdensstjerner og
skryter av at Norge er en stor skinasjon. Nåde den gledesdreper som
minner om at det kanskje ikke finnes så mange skiskyttere og kombinertløpere der ute i den store, vide verden. Storheten får ingen ta fra oss.
Med fotballen er det annerledes. I verdens mest populære idrett har Norge
tradisjon for å gjøre det dårlig, på tross av visse tilløp under den lille, store
Drillo på nittitallet og en sagnomsust bronsemedalje fra, vel, OL i 1936.
Forklaringen på elendigheten er at vi er en så liten nasjon at det egentlig
er et under når vi en sjelden gang hamler opp med de store. I fotballens
verden passer det oss kort sagt utmerket å være små. At andre nokså små
nasjoner – vi kan nevne Danmark, Sverige, Kroatia, Hellas, Belgia og Portugal
– har oppnådd langt bedre resultater enn Norge, ser vi ingen grunn til å
snakke høyt om. Det ville være det rene kjetteri.
I DET MODERNE NORGES FREMSTE PARADEGREN, det globale
arbeidet for fred og forsoning, snur vi derimot fotballogikken på hodet.
Som et lite, uavhengig land kan vi utrette mye som de store ikke klarer,
er gjennomgangsmelodien fra det utenrikspolitiske ekspertveldet i Oslo.
Riktignok viser historien at vi ikke har klart å skape varig fred noe sted i
verden, på tross av at vi har brukt veldig mye tid og enda mer penger på å
prøve. Men med så mye politisk prestisje på spill og så mye homogen
tenkning i de toneangivende hovedstadsmiljøene, er det vanskelig å nå inn
med kritikk av Den Store Norske Sannheten om Norges rolle som
fredsnasjon. For ikke å snakke Den Store Norske Sannheten om Norges
rolle som bistandsnasjon, et annet felt hvor vi i egne øyne er verdensmestre
– nasjonens beskjedne størrelse til tross.
Men paradoksene herjer her også. Alle som vet bare litt om hvor
vanskelig det er med fredsmegling, vil undre seg over at lille Norge kan være
engasjert i så mange konfliktsituasjoner jorden rundt – og samtidig ha et
meningsfylt håp om å lykkes. Vi er en bitte liten nasjon, men med grenseløse
stormaktsambisjoner som fredsmegler – forstå det den som kan. Eller prøv
å ta stilling til om vi som et rikt og troverdig land ville hatt innflytelse som
medlem av EU, eller om vi tvert om ville være dømt til å bli overkjørt av
de store? Og hva med den selvvalgte rollen som utenforland – gjør den
oss større og synligere, eller bekrefter den bare hvor liten vi er? Visst betyr
størrelsen noe. Det er bare litt uklart hva.
NÅR DET GJELDER MILJØET, er det igjen fotballogikken som rår.
Vi kunne jo ha gjort som Bill Clinton anbefalte da han besøkte Bergen i
fjor – å bygge Norge om til et slags globalt miljømønsterbruk, som resten
av verden kunne strekke seg etter. Look to Norway – vi har hørt det før,
men i akkurat denne sammenhengen synes vi visst at verden skal kaste blik-
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Visst betyr størrelsen noe.
Det er bare litt uklart hva.

ket helt andre steder. Med politikernes velsignelse velger vi nemlig å innta
den mer behagelige rollen som en liten nasjon stilt overfor et uhåndgripelig
stort problem. Og si som så at, nei, dette må de store ta seg av, vi kan så
lite gjøre uansett. Ett kinesisk kullkraftverk forurenser mer enn alle Norges
husholdninger til sammen, så hvorfor i all verden skal vi gå løs på de norske
husholdningene? Vi kjøper gjerne noen kvoter, men her hjemme kjører vi
på nesten som før, det sørger den tverrpolitiske enigheten om det dvaske
Klimaforliket for. Kom ikke til moralens stormakt og snakk moral!
DET FINNES FLERE FRIMERKESAMLERE I VERDEN enn det
finnes nordmenn, blir det sagt. Noen vil ta det som en trøst. Sikkert er det
i hvert fall at vi ikke er spesielt tallrike her oppe under polarhimmelen. På
den annen side har vi penger og i egne øyne prestisje nok til å være globale
pådrivere og misjonærer for så mangt og mye, når bare viljen er der. Det er
den underlig nok ikke i klimapolitikken, hvor vi vet konkret hva vi kan gjøre,
og hvor resultatet av handlingene våre er noenlunde gitt. Stikk i strid med
arbeidet vårt innenfor bistand og fredsmegling, hvor virkemidlene er usikre
og resultatene underlig magre etter så mange år som selverklært stormakt.
For det er ikke evnen og mulighetene det er noe galt med i møte med vår
tids viktigste utfordring, klimaendringene. Det er viljen og ambisjonene, som
på alle måter avslører oss som den bitte lille kombinertløpernasjonen vi er.
FÅ LAND I VERDEN er så opptatt av å snakke om sin plass i verden som
lille Norge. I vår evige streben etter å finne den plassen, et sted i spennet
mellom navlehull og ozonlag, er det kanskje på tide å begynne å se med nye
øyne på de politiske prioriteringene våre. For visst kan det være fint med
fred og fryd og forsoning og fordragelighet. Men et norsk krafttak for
miljøet, som har det fortrinnet at det med sikkerhet ville gi resultater, er
kanskje en vel så fin sak å gjøre seg stor på. Hvis det nå på død og liv er
store vi ønsker å være.
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Lege-for lege
I Sogn og Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å starte ”lege-for-lege” ordningen.
I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert etter
Normaltariffen med vanleg eigenandel. Dei 4 er:

Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Berit Kaarstad.
Jølster legekontor
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57 72 62 50

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
Øystein Melbø Christiansen,
Psykiatrisk Klinikk,
6800 Førde
Tlf.kontor: 57 83 91 75
Fax: 57 83 94 95
Mobil: 90 20 46 00
Geir Kittang,
Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00
Privat: 57 74 30 13.
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs,
Psykiatrisk klinikk,
Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94

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

Styret HLF
Leder:
Nestleder/ kasserer:
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (APLF):
APLF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

gr@bakkehuset.no
busch.christian@gmail.com

Øivind Wesnes
Niels Saaby Hansen
Kjell Vikenes
Turid J.Thune
Johan Torgersen
Vivi von Erpecorn
Einar Svendsen
Eva Gerdts
Kathe Aase
Harald Miljeteig
Tord Moltumyr

owesnes@broadpark.no
fanabond@online.no
vike@haukeland.no

Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Espen Rostrup

tskafles@broadpark.no

jgto@helse-bergen.no
einar.svendsen@gades.uib.no
kathe.aase@sensewave.com
harmil@online.no

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2007 - 2009
Øyvind Watne, leiar,
owatne@gmail.com,
95059298
Halvard W. Sele;
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
Lars Moland (Af)
lars.moland@aurland.kommune.no

Trond Inselseth (LSA)
insels@frisurf.no

Florentina Naboulsi (PSL)
florentina@mailbox.as

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF)
abh@hoyangerbht.no

Varamedlem
Svein Ove Vingsnes
svein.ove.vingsnes@helse-forde.no

Tom Guldhav (Of)
tom.guldhav@helse-forde.no

Jon Sverre Arnestad
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no

Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no
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Ekstraordinære oppdrag
som legeforskere påtar seg i
helse-Norge
– Litt historiefortelling om hvordan det honoreres?
av
Einar Svendsen

Det offentlige og særlig staten har i de senere
årene ikke vært kjent for ”å gi ved dørene” når
det gjelder honorar av ekstratjenester som de
vitenskapelige stillingene yter. Også årslønnene
for legeforskerne er betenkelig lave og begynner nå å få negativ effekt ved at høyt kvalifiserte folk ikke tar disse stillingene eller sier opp
sine stillinger.
For mange år tilbake, vi snakker om 1980-tallet, satt jeg ved
et opphold i Danmark og snakket med en kjenning som den
gang var professor i jura ved Københavns Universitet, i dag
pensjonert dommer fra EU-domstolen i Luxemburg. Vi snakket om universitetsarbeide og likheter og ulikheter mellom
jura og medisin i universitetssammenheng. Plutselig får jeg
følgende spørsmål: Hva får du i honorar for å skrive en artikkel i et tidsskrift? Spørsmålet virket uforståelig på meg og jeg
så spørrende på han. Mener du pengehonorar? spurte jeg litt
usikkert. Han nikket. Svaret mitt var enkelt. Ingenting! Bortsett
fra æren at jeg får en artikkel inn i et internasjonalt tidskrift,
hvilket kan være en barriere, i alle fall i de mer velrenommerte
tidsskriftene. Men nå var min nysgjerrighet stimulert. Hvorfor
spør du om det ville jeg vite? Det ble stille en stund. Jo,- ser
du, jeg fikk for litt tid tilbake en henvendelse fra EU om jeg
kunne lage en utredning omkring noen spørsmålsstillinger om
folkerett, forklarer han. Dette var jusprofessorens spesialfelt.
Arbeidet var såpass omfattende at han måtte legge tilside sitt
vanlige arbeide i ca. en uke, fortsatte han. En tid etter at rapporten var avlevert kom det uten at det var sendt regning et
honorar på D.kr. 40 000.-. Det syntes jusprofessoren var veldig
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godt betalt. Han var tydelig ute etter å få høre at slike honorar
for utforskning og skrivevirksomhet var vanlig også innenfor
medisin. Jeg kunne bare skuffe han, noe slik hadde jeg aldri hørt
om, og en medisinprofessor i Norge kunne nok på den tiden
(og fortsatt) kun drømme om noe lignende.
En dekade senere, på slutten av 1990-tallet, ledet jeg et utvalgsarbeide vedrørende obduksjon på oppdrag fra Helsetilsynet.
Det var et stykke arbeid som nok samlet tok mer enn en uke
og det ble til en fyldig rapport som ble oversendt Helsetilsynet.
Jeg ble invitert til Oslo for å redegjøre for rapporten. Etter at
dette var gjort v.h.a. en del overheads, som også hadde kostet
en del arbeide, og etter å ha brukt en dag på reisen inn til
Oslo ble jeg på vegne av utvalget behørig takket for rapporten.
All den stund at dette arbeidet i alt vesentlig var utført på ens
fritid p.g.a. hverdagens travelhet som ikke ga andre muligheter,
tillot jeg meg forsiktig å spørre om det ikke var noe salær/
honorar til medlemmene av utvalget for et slikt stykke arbeide
utført på fritiden? Det ble øyeblikkelig musestille blant de oppmøtte fra Helsetilsynet, deriblant et par kolleger, allerede litt
merket av byråkratiets knusktørre hverdag. Salær??? Ordet var
åpenbart helt ukjent i den sammenheng vi befant oss i. Jeg følte
plutselig en indre stolthet over at jeg kanskje var den første
som hadde hatt mot til å stille et i deres øyne så ubetimelig,
men i mine øyne så rettmessig spørsmål. Nei, det var nok ikke
noe salær. Dette ble jeg forkynt på en lettere overbærende,
men korrekt måte.
Det har alltid slått meg at der eksisterer noen kulturforskjeller mellom det hjørnet av Europa som vi befinner oss i og det
øvrige Europa. Jeg har min medisinske grunnutdannelse fra
Sveits, et land jeg hadde gleden av å oppleve i 6.5 år. Sveits er

ikke bare kjent for sitt bankvesen og sine klokker, men også for
sin kunnskap og kvalitet på varer og tjenester. Det gjelder også
deres skoler og ikke minst gjelder det deres verdenskjente
farmakaindustri med sitt tyngdepunkt i den gamle vakre byen
Basel. I Sveits var og er kunnskap noe som blir satt veldig høyt,
og det blir også honorert deretter. Det samme er tilfellet med
de EU-land som det skulle være naturlig å sammenligne oss
med. Jusprofessorens eksempel illusterer dette.
Helt for nylig hadde jeg besøk på mitt kontor av en velreputert kollega som hadde vært opponent på et dr.gradsarbeide.
Vedkommede hadde fått sitt honorar for dette og hadde tillatt
seg på bakgrunn av det tidsbruk som var gått med til forberedelsene til opposisjonen å regne ut timebetalingen for denne
ekstrainnsatsen. Resultatet var for min kollega oppsiktsvekkende. Timebetalingen for arbeidet som var utført på fritid
(d.v.s. overtid) svarte til det som ansatt i kassen på REMA1000
tjente pr. time på dagtid! Indignasjonen til min kollega over
hvordan man her til lands honorerer kunnskap og kompetanse
fikk et øyeblikk fritt utløp. Undertegnede var imidlertid ikke
overrasket over honorarets størrelse veid mot arbeidsmengden og kompetansen som kreves for å forestå et slikt stykke
arbeide. De som utfører denne type arbeid innen medisin er
folk med formalutdannelse på 20-25 år etter videregående.
Deler av denne utdannelsen (medisinstudiet) er beheftet med
studielån i motsetning til for eksempel Danmark hvor studiet,
det vil si også levekostnadene, blir betalt av den danske stat.
For de av oss som selv har sørget for sin utdannelse som lege,
det være seg i Sveits eller andre kulturland i Europa, har ikke
den norske stat betalt fem øre verken i levekostnader eller for
selve utdannelsen. I den generasjon jeg tilhører er 30-35% av
legene i Norge utdannet i utlandet uten utlegg for den norske
stat. Vi snakker m.a.o. om en utrolig billig arbeidskraft for staten! Noen referanse på at de sentrale myndigheter har forstått
dette er ikke lett å finne. Derimot hvordan myndighetene i
Norge har motarbeidet utenlandsmedisinerne kan leses i professor Torstein I. Bertelsen’s veldokumenterte bok ”De skapte
legemangelen” (1).

Gjør vi slike ekstraoppgaver, nevnt med eksempler, for pengenes skyld? Neppe. Det vil ikke endre den generelt dårlige
avlønningen av medisinprofessorene. Man gjør dette av faglige
interesser, for å hjelpe kolleger, det kan være lærerikt og man
vet at det er samfunnsgavnlig.
Jeg påstår ikke at vår arbeidsgiver staten utnytter denne situasjonen bevisst, det hersker vel heller en stilltiende ”bevisstløshet”, eller kanskje sågar uvitenhet når det gjelder avlønningen
av medisinprofessorene. Men Staten bør ha bevissthet for
hvilken kompetanse og formalutdannelse medisinprofessorene som engasjeres har, og honorere deretter. Det skjer
ikke i dag. Derimot er det grunn til å merke seg Olje- og
Energidepartementets mislykkede forsøk for noen uker siden
på å knytte en konsulentkontrakt til Eli Arnstad. Hun har en
brøkdel av en medisinprofessors formalutdannelse. Hennes
forespeilede avlønning lekket ut. For en full ukes arbeid lignet
honoraret på det som jusprofessoren ovenfor ble tildelt. Men
det har med verdiskapning å gjøre vil noen si. Skaper ikke legeforskerne samfunnsverdier? Svaret på det vil jeg gjerne komme
tilbake til senere.
(1) Torstein Inge Bertelsen: De skapte legemangelen. Alma Mater
1998.

Ikke bare oppdraget som opponent honoreres elendig.
Lignende historier kunne fortelles om komitearbeide for å
bedømme professorkompetanse i forbindelse med stillingssøknader eller opprykk til professor ved universitetene våre.
Også dette er ekstraoppgaver som må tas på fritid/overtid
og som krever kompetanse på professornivå. Noen har nok
oppfattet dette som rimelig bra betalt, men teller man sammen
de timene som har vært brukt veid mot honoraret får man et
annet inntrykk. En timebetaling på overtid på 2-300 kroner er
for vår arbeidsgiver, staten, rørende billig.

E i n a r S ve n d s e n
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland
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Ny og effektiv behandling til
pasienter med overaktiv blære1

For referanser og preparatomtale se side 23

Ref. nr.: 0310-2008
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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

mer info og
oppdatert Blåbok på
www.furst.no

Kompetanse og service innen laboratoriemedisin siden 1950
Helse Vest RHF har inngått avtale med Fürst om kjøp av laboratorietjenester.
Vi har i mange år levert laboratorietjenester til et stort antall legekontor
i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dette betyr at vi nå kan satse ytterligere i Helse Vest - en utfordring vi gleder oss til!
Våre leger er tilgjengelige for veiledning,
rådgiving og tolkning av analysesvar:
Johan Bjerner
Marie Buchmann

22 90 95 47 spes. i medisinsk biokjemi
22 90 95 53 spes. i medisinsk biokjemi
og klinisk farmakologi
Asle Helgheim
22 90 95 38 lege
Thor Hilberg
22 90 95 39 spes. i klinisk farmakologi
Kjell Torgeir Stokke 22 90 95 51 spes. i medisinsk biokjemi
Kenneth Try
22 90 95 11 spes. i medisinsk biokjemi

Ta kontakt med vår markedsgruppe
for mer informasjon om

- elektronisk rekvirering
- elektronisk svaroverføring
- henting av prøver
- analyserepertoar
- prøvetakingsutstyr

Søren Bulls vei 25 - 1051 Oslo - tlf 22 90 95 00 - firmapost@furst.no - www.furst.no
Ansvarlig lege: Dr. med. Marie Buchmann, spes. i medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi
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Søvnproblemer hos barn
Kl er 04.00. Ropet fra gullet på 3 år borer seg gjennom veggen:
PAAAPAAA! MAAAMAAA!
NO E DET MÅREN !!
Som småbarnsforeldre vil de fleste på et eller annet tidspunkt og i større eller mindre grad slite
med søvnproblemer hos barne. Søvnproblemer hos barn er vanlige og kan føre til store
bekymringer og mye frustrasjon i familien.

Forventningene er store når et par venter barn. Bare barnet er
friskt og velskapt skal vi være så glad, da skal vi tåle det meste.
Men, hvor mye tåler vi når natt etter natt, uke etter uke uten
tilstrekkelig søvn? Mitt inntrykk som barnesykepleier og søvnterapeut er at foreldre tåler veldig mye. Det er utrolig hvor
lenge og hvor slitne foreldrene er før de søker profesjonell
hjelp. De vil jo så gjerne være gode foreldre, og gode foreldre
får jo barnet sitt til å sove?
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Svært mange foreldre sliter med grensesetting. Ofte er det
vanskelig med det første barnet, og selvfølelsen som foreldre
er liten og sårbar. Det er ikke alltid så lett å spørre mor eller
enda verre svigermor om et råd. Ikke er vi alltid enige heller.,
Alle barn trenger ro og rutiner, noe som gir barnet en grunnleggende følelse av trygghet, forutsigbarhet og trivsel. Mange
småbarnsforeldre lever et hektisk liv. De er selv slitne og
mange har dårlig samvittighet overfor barna sine.

Kunngjøringer

Når foreldre søker hjelp er de som oftest helt utslitte, og
jeg tenker ofte; ”At dere ikke kom før!” Ikke få har sagt til
meg at de er redd for sine egne reaksjoner. De fleste påstår
at de har prøvd ALT. De har fulgt gode råd fra helsestasjonen og fastlegen – men kommer ikke i mål.
Så sant som det er mulig mener jeg det er viktig med et
hjemmebesøk i fred og ro. Der får jeg treffe barnet sammen
med mor, far og eventuelle søsken. Her trenges det tid og
tålmodighet. Det er viktig å utelukke sykdom hos barnet, og
derfor er det vesentlig for meg som søvnterapeut å ha god
kontakt med fastlegen.
– MOR OG FAR MÅ VÆRE MOTIVERTE FOR Å GJØRE
NOE MED PROBLEMET.
– MOR OG FAR MÅ VÆRE ENIGE.
– MOR OG FAR MÅ VÆRE KONSEKVENTE.
Min viktigste oppgave er å møte mor og far på det ståstedet de befinner seg.
Sammen med mor og far lager jeg et opplegg som familien
skal følge til de har fått barnet sitt til å sovne selv og sove
igjennom natten. Hver dag fremover snakkes vi på telefon
eller mail. Det kan hende det må gjøres små justeringer
underveis slik at en når målet i det tempoet som passer
for den enkelte familie. Foreldrene trenger masse støtte og
oppmuntring underveis slik at de ikke mister motet.
Det viktigste underveis i denne prosessen er at barnet føler
seg trygt og ikke forlatt. Barnet er alltid det viktigst og det
er aldri barnet sin feil at det ikke sover. Foreldre har ikke
lov å bli sint på barnet sitt!!! Det betyr ikke at en ikke skal
sette grenser.

Laila Karin Miljeteig
”sovekarin.no”
Spesialsykepleier for barn. Søvnterapeut.
Spesialistsenteret på Straume.

Innkalling til årsmøte
i Sogn og Fjordane
legeforening
Det vert med dette kalla inn til årsmøte i
Sogn og Fjordane legeforening
Årsmøtet finn stad på
Hotell Alexandra, Loen,
laurdag 20. september 2008
klokka 1100
Framlegg til sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og referent
3. Gjennomgang av årsmelding frå styret
4. Rekneskap
5. Budsjett
6. Moglege inkomne saker
Saker som ein ynskjer drøfta på årsmøtet må meldast til
styret innan 6. september 2008

Vel møtt til årsmøtet!
Førde 28.08.08
Øyvind Watne
leiar
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Kunngjøringer

Kurs nr.: L-23910

Hordaland legeforenings høstkurs 2008
Kurs i behandling av kroniske sår,
for allmennpraktiserende leger.
20.11.2008 – 21.11.2008
Målgruppe:
Kurssted:
Kurskomite:
Påmelding til:
E-post:
Påmeld. frist:
Maks deltakere:
Ant. kurstimer:
Andre opplysn.:
Kurspris Leger:

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin.
Legenes Hus, Bergen, Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Kurskomiteen i Hordaland legeforening. Kursleder: Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Kontor for legers videre- og etterutd (Bergen), Den norske legeforening, Pb 7800, N-5020 BERGEN
kurs.bergen@legeforeningen.no
20.10.2008
50
15
Kurset søkes godkjent med 15 timer/poeng i spesialiteten allmennmedisin. Dagpakke kommer i tillegg til kursavgift.
1800

Torsdag 20.11.2008
Generelle prinsipper
8.30
Patofysiologiske prinsipper for sårdannelse.
Øystein Vatne.
9.00
Sår ved generelle hudsykdommer. Øystein Vatne.
9.30
Diagnostikk og sårbunnsoptimalisering. Guro
Waagebø.
10.00 Ulik bandasjemateriell og hudpleie ved kroniske
sår - rasjonell bruk. Arne Langøen.
10.45 Kaffepause.
Cancrøse sår
11.15 Cancere, diagnostikk og prøvetaking. Øystein
Vatne.
11.45 Operative prinsipper - hvem og hvordan? Håvard
Seland.
12.15 Lunsj.
Arterielle sår
13.00 Diagnostikk, krav til sirkulasjon ved sår, operasjoner. Svein Amundsen.
13.45 Praktisk øvelse: Ankel/arm indeks. Svein Amundsen
og Bjørn Arne Mo.
14.00 Kaffepause.
Venøse sår
14.20 Venøs insuffisiens, patofysiologi og kirurgisk
behandling. Inge Glambek.
15.00 Den ødematøse underekstremitet. Inge Glambek.
15.20 Kompresjonsbehandling ved venøs insuffisiens.
Bjørn Arne Mo.
16.00 Slutt.
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Fredag 21.11.2008
Trykksår
8.30
Sengeliggende pasienter, spinalskader, risikopasienter. Lise Bjerke.
9.00
Ernæring hos trykksårpasienter, betydning, diagnostikk og behandling. Randi Tangvik.
9.30
Operativ behandling av trykksår, når og hvordan?
Håvard Seland.
10.00 Kaffepause.
Diabetiske sår
10.30 Utredning av diabetesfoten - hva bør gjøres hvor?
Guro Vaagbø og Martina Moter Erichsen.
11.00 Organisering av et tverrfaglig fotpoliklinikktilbud.
Guro Vaagbø og Christine Berven.
11.30 Behandlingsprinsipper ved diabetiske fotsår. Bodo
Günter.
12.00 Fottøy; forebygging og behandling, fotterapeutens
rolle. Ove Thorsø.
12.30 Lunsj.
Infeksjoner i sår
13.15 Fra kolonisering til kritisk infeksjon, problemets
dimensjon. Håkon Sjursen.
13.45 Rasjonell antibiotikabehandling. Håkon Sjursen.
14.15 Vakuumbehandling av sår, indikasjoner og resultater. Bodo Günter.
14.35 Kaffepause.
Trykkammerbehandling
15.00 Hyperbar oksygenbehandling (HBO) av kroniske
sår, - en god behandling for en eksklusiv gruppe
pasienter. Guro Vaagbø.
Regelverk, refusjoner
15.30 § 5-22 og andre regler og forordninger for finansiering av pasienter med kroniske sår.
16.00 Slutt.
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Kontinuitet
I sommar har eg sprunge maraton på Svalbard. Nei, dette vert ikkje eit innlegg om kor moro og
velsigna godt det er å springe maraton. Kanskje ein annan gong, men ikkje i dag. Det skal handle
om Svalbard.
No har eg vore der to gonger, eg sprang maraton der også
i 2004. Flott løypetrase, 4 gonger gjennom ”sentrum” av
Longyearbyen og ein sving ut av byen på begge sider, løypevaktene bytta ut med ”bjørnevakt”, med gevær på ryggen eller i
bilen.
Og som alltid på maratonløp: Hyggelege funksjonærar. Over alt
eg spring treff eg mange som engasjerer seg på dugnadsbasis for
at vi som har slik ein ekstrem hobby skal kunne drive på med
det ulike stader i landet, samstundes som dei lokale idrettslaga
får inntekter som kan nyttast til satsing på barn og unge.
Det er fleire løp i landet eg har gjort ofte, i Florø sprang eg
for tiande gong i år. Når eg skal hente startnummeret finn eg
Leif Martin Reknes på same staden, bak same pulten, eg trur
beint fram han har hatt same treningsdressen og desse åra. På
same viset er det mange andre funksjonærar som går att frå
år til år. Dei kjenner løypa, dei kjenner løpet, dei kjenner att
mange av løparane, dei veit kva som skal til for å få arrangementet til å gli. Det er vilsigna godt å springe i Florø.
På Svalbard var det heilt annleis: Eg såg ikkje att nokon av
funksjonærane frå 2004. Alle som engasjerte seg var hyggelege,
og tedde seg som funksjonærar andre stader i landet. Men det
var ingen som bar tradisjonen, ingen som sto for kontinuiteten.
Det var noko som mangla!

Allmennmedisinen skulle vere kontinuerleg, omfattande, personleg og forpliktande. Innafor mitt fag – psykiatri – er denne
tilnærminga framleis svært relevant, eg vil meine dette gjeld
mange andre medisinske spesialitetar og.
Dagleg i samhandling med primærhelsetenesta opplever vi at
den som fungerer som fastlege for pasienten kjenner pasienten
dårlegare enn oss, sjølv om vi kan hende ikkje har hatt kontakt
med han eller henne på fleire år. Det same kan vi oppleve i
einskilde sjukehusmiljø, mellom legane er det få eller ingen
som har tilknyting til staden, til avdelinga, til sjukehuset, dei er
gjestearbeidarar, har identiteten sin ein annan stad.
Gjestearbeidarar og vikarar vil berike eit kvart miljø ved å
tilføre anna røynsle, utfordre fastlagde synsmåter, auke kunnskapsbasen. Men dette må skje innafor eit miljø der det finst
fagfolk som bærer kontinuiteten, kjenner historia, har forplikting til det fagmiljøet ein arbeidar i og det lokalsamfunnet ein
er ein del av. Utan dette vil utviklinga gjere for bråe kast, det
som var rett ei veke er feil veka etter, for så å vere rett att
veka deretter. Slikt forvirrar pasientane våre, medarbeidarane
våre, og kan skape grobotn for dårleg medisin. Styresmakter og
administratorar har eit ansvar for å unngå ei slik utvikling, men
kan hende har vi og eit ansvar for å seie frå om vi ser at eit
fagmiljø er for ustabilt?

Svalbard er verkeleg eit annleisland. Ingen gamle, kronisk sjuke
vert sende til fastlandet. Og alle du snakker med fortel kor
mange år dei har vore der, kor flott det er med naturopplevingane, og om turane til staden på Fastlands-Noreg der dei
eigentleg høyrer heime.
Nokon som anar kor eg vil?
Innafor norsk helsestell har vi fått mange lommer med subkultur a la Svalbard. Dei som driv eininga er framifrå fagfolk
på sine område, med omfattande røynsle og stor kompetanse.
Dei er busette ein annan stad enn der dei arbeidar, arbeidar
lange dagar medan dei er der (kva elles skal dei gjere?) og reiser heim att. Heim til byen der dei kjenner grannen og eigaren
av aviskiosken.
I mi tid i allmennmedisin hadde vi eit ideal som kan hende
er like utopisk som WHO sin helsedefinisjon: KOPF.

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Bergen Røntgeninstitutt
Bergen Storsenter • Bystasjonen
Vincens Lungesgt 3 • 5015 Bergen
Tel 55 59 49 00 • Faks 55 59 49 71
bergen@sri.no • www.sri.no

HURTIG TIME TIL:
MR, CT, ultralyd, røntgen,
benskjørhetsmåling og
mammografi
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Egen inngang vis-a-vis
Jernbanestasjonen

Kunsten å finne det
beste til riktig pris.
Exclusive by Apollo.
Cuba • Den dominikanske republikk • Egypt • Hellas
India • Italia • Jordan • Kina • Kroatia • Kypros
Mexico • Montenegro • Portugal • Spania
Thailand • Tunisia • Vietnam • Cruise

!
ATALOG
K
R
E
T
NY VIN

Vi har gjort det enkelt for deg som er på jakt etter de
absolutt beste hotellene, de mest interessante og
unike reisemålene og den aller største opplevelsen.
Delikatessene i Apollos brede program er samlet i
Exclusive by Apollo. Førsteklasses ferie til riktig pris.
Begynn med å bestille Exclusive by Apollo-katalogen.

apollo.no
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¾Ebo^m^ko^k]manld^

< >[bqZÀEng][^\dÁ
Fb]]^efhm]^f^gl':M<&gk'3G)/=Q)*
=KyI>K%hiie°lgbg`*)f`(`3*`bgg^a'3F^fZgmbgar]khdehkb]*)f`mbelo'f^fZgmbg
1%,* f`% dZebnflhk[Zm !> +)+"% lhk[bmhe% k^gl^m oZgg'M:;E>MM>K% Ëef]kZlc^km^ *) f`3
Ao^k mZ[e^mm bgg^a'3 F^fZgmbgar]khdehkb] *) f` mbelo' f^fZgmbg 1%,* f`% eZdmhl^%
ac^ei^lmh__^k'F^]]^e^lmk^d'BG=BD:LCHG>K3;^aZg]ebg`ZoiZlb^gm^kf^]fh]^kZmmbe
Zeohkeb``kZ]Zo:esa^bf^kllrd]hf'=HL>KBG@3;^aZg]ebg`^g[°kbgbmb^k^lh`o^be^]^lZo
e^`^f^]^k_Zkbg`b]bZ`ghlmbl^kbg`h`[^aZg]ebg`Zo:esa^bf^kl]^f^gl';^aZg]ebg`^g
ldZe [Zk^ b`Zg`l^mm^l aobl ^g hflhk`li^klhg ^k mbe`c^g`^eb` h` c^ogeb` dZg fhgbmhk^k^
iZlb^gm^gle^`^fb]]^ebggmZd'=bZ`ghlmbl^kbg`[°k`c°k^lbmk]f^]`c^e]^g]^k^mgbg`l&
ebgc^k'Ohdlg^(^e]k^3FZdl']Z`eb`]hl^^k+)f`'Kblbdh^g_hk[bobkdgbg`^kk^]nl^k^lo^]
`kZ]obl°d^]hl^gf^].f`ik'nd^b]^_°klm^,nd^g^hiimbeo^]ebd^ahe]l]hl^i_°e&
`^g]^fm^3;^aZg]ebg`^g[°k[^`rgg^f^].f`]Z`eb`!^gmZ[e^mm(*)]ki^khf
fhk`^g^g"b]^g_°klm^nd^g'*)f`]Z`eb`b]^gZg]k^nd^g!^gmZ[e^mm(*)]ki^k+
`Zg`^khf]Z`^g"h`*.f`]Z`eb`b]^gmk^]c^nd^g!*mZ[e^mm(+)]ki^khffhk`^g^g
h`^gmZ[e^mm(*)]ki^ki^mm^kfb]]Z`^g^ee^kdo^e]^g"Zg[^_Ze^l'?kZ]^g_c^k]^nd^g
_hkml^mm^l[^aZg]ebg`^gf^]^gZg[^_Zemo^]ebd^ahe]l]hl^i+)f`]Z`eb`!*mZ[e^mm(+)
]ki^k+`Zg`^khf]Z`^g"'DZgmZlnZoa^g`b`Zofemb]^k'O^]fh]^kZmg^]lZmmgrk^&
_ngdlchg !dk^Zmbgbg\e^ZkZg\^ 5-)&/) fe fbgnmm(*%0, f+" Zg[^_Ze^l fZdl' *) f`'
DHGMK:BG=BD:LCHG>K3 Ho^k_°elhfa^m _hk f^fZgmbg ^ee^k ^m ^ee^k Ì^k^ Zo ac^ei^&
lmh__^g^'?HKLBDMB@A>MLK>@E>K3?hklbdmb`a^mnmobl^lahliZlb^gm^kf^]^ibe^ilb%lhf
aZkaZmmmb]eb`^k^^iblh]^kf^]dkZfi^Zg_Zee^ee^kiZlb^gm^klhf^kik^]blihg^km_hk^ib&
e^ilb'LZfmb]b`[kndZoG&f^mre&=&ZliZkmZm!GF=:"&ZgmZ`hgblm^klhfZfZgmZ]bg%d^mZ&
fbg ^ee^k ]^dlmkhf^mhk_Zg [°k ngg`l i`Z' °dm kblbdh _hk [bobkdgbg`^k' Ho^kodgbg` Zo
iZlb^gm^ko^]mbelmZg]^kf^]°dmiA&o^k]bbnkbg!_'^dl']kZlmbld^^g]kbg`^kbdhlmahe]^m%
_'^dl' _kZ dhlmahe] f^] dc°mm mbe o^`^mZkdhlm% ^ee^k lmhkm bggmZd Zo lrk^g°rmkZebl^k^g]^
fb]e^k%k^gZemn[ne¯kZ\b]hl^!KM:"^ee^kZeohkeb`^nkbgo^blbg_^dlchg^kf^]Ikhm^nl[Z\&
m^kbZ" dZg o¯k^ g°]o^g]b`' I`Z' [^`k^gl^m ^k_Zkbg` [°k iZlb^gm^k lhf greb` aZk aZmm
ac^km^bg_Zkdm% n[^aZg]e^m dhg`^lmbo ac^km^lobdm !GRA: deZll^ BBB&BO" ^ee^k ndhgmkhee^km
a°rm[eh]mkrddho^kod^lg°r^'Fh]^kZmmbeZeohkeb`:esa^bf^kllrd]hfie^b^koZgeb`obl
g^]l^mm^ ^og^g mbe  dc°k^ fhmhkdc°k^m°r h` [^mc^g^ fZldbg^k' B mbee^`` dZg f^fZgmbg
^g]k^k^Zdlchgl^og^g%lebdZmiZlb^gm^k[°kbg_hkf^k^lhfo¯k^li^lb^emhiif^kdlhf&
f^gk]^dc°k^kfhmhkdc°k^m°r^ee^k[^mc^g^kfZldbg^k'BGM>K:DLCHG>K3>__^dm^g^Zo
[Zk[bmnkZm^kh`g^nkhe^imbdZdZg[ebk^]nl^km'LZfmb]b`Z]fbgblmk^kbg`Zof^fZgmbgf^]
liZlfhermbld^ lmh__^k lhf ]Zgmkhe^g ^ee^k [Zdeh_^g% dZg fh]bËl^k^ ]^k^l ^__^dm^k h`
]hl^cnlm^kbg`dZgo¯k^g°]o^g]b`'LZfmb]b`[kndZof^fZgmbgh`ZfZgmZ]bg%d^mZfbgh`
]^dlmkh&f^mhk_Zg [°k ngg`l i`Z' kblbdh _hk _ZkfZdhmhdlbld ilrdhl^':g]k^ e^`^fb]e^k
lhf\bf^mb]bg%kZgbmb]bg%ikhdZbgZfb]%dbgbgh`gbdhmbgbgg^[¯k^k^gfneb`kblbdh_hk°dm^
ieZlfZgbo^k'K^]nl^km^dldk^lchgZoar]khdehkmbZsb]^ee^kdhf[bgZlchglik^iZkZm^kf^]
ar]khdehkmbZsb]^kfneb`'>gd^emmbe_^ee^kZo°dmBGKo^]lZfmb]b`[^aZg]ebg`f^]pZk_Zkbg
^kl^mm'G°r^fhgbmhk^kbg`Zoikhmkhf[bgmb]^ee^kBGKZg[^_Ze^l'@K:OB=BM>M(:FFBG@3
Ho^k`Zg` b ieZ\^gmZ3 Kblbdh o^] [knd ng]^k `kZob]bm^m ^k bdd^ deZkeZ`m' ;°k ]^k_hk bdd^
[knd^lng]^k`kZob]bm^mnm^gZm]^m^ka^emg°]o^g]b`h`^mm^kg°r^onk]^kbg`Zogrmm^(
kblbdh'Ho^k`Zg`bfhklf^ed3Kblbdho^][kndng]^kZffbg`^kbdd^deZkeZ`m'=^m^kbdd^
dc^gmhff^fZgmbgldbee^lnmbfhklf^edahlf^gg^ld^k%f^gf^]mZgd^iaohkebihËem
lmh__^m ^k% ZgmZl ]^mm^  _hk^dhff^' Dobgg^k lhf mZk f^fZgmbg% [°k bdd^ Zff^' ;B&
OBKDGBG@>K3;bobkdgbg`^g^^koZgeb`oblfbe]^mbefh]^kZmZeohkeb`^'Ariib`^!7*(*))"3
@Zlmkhbgm^lmbgZe^3?hklmhii^el^'L^gmkZeg^ko^lrlm^f^m3Lobff^ea^m%ah]^ibg^h`lhfgh&
e^gl'Fbg]k^ariib`^3@Zlmkhbgm^lmbgZe^3HiidZlm'L^gmkZeg^ko^lrlm^f^m3AZeenlbgZlchg^k
!lmhkml^mmkZiihkm^kmahliZlb^gm^kf^]Zeohkeb`:esa^bf^kllrd]hf"%_hkobkkbg`%nghkfZe
`Zg`^' §okb`^3 Mk^mma^m' DkZfi^Zg_Zee ^k kZiihkm^km lo¯km lc^e]^gm' >gd^emmbe_^ee^k Zo
ilrdhmbld^k^Zdlchg^kh`iZgdk^Zmbmm^kkZiihkm^km':esa^bf^kllrd]hf^k_hk[ng]^mf^]
]^ik^lchg%l^eofhk]lmZgd^kh`l^eofhk]h`^kh`lkZiihkm^kmahliZlb^gm^klhf^k[^&
aZg]e^m f^] f^fZgmbg' HO>K=HL>KBG@(?HK@B?MGBG@3 Lrfimhf^k3 B ^mm mbe_^ee^ Zo
ho^k]hl^ !l^eofhk]l_hkl°d" ho^ke^o]^ iZlb^gm^g bggmZd^m Zo hiimbe -)) f` f^fZgmbg
!hkZem"f^]obkdgbg`^kil^gmkZeg^ko^lrlm^f^m!kZlme°la^m%ilrdhl^%lrglaZeenlbgZlchg^k%
dkZfi^k%lhfghe^gl%lmnihkh`[^obllme°la^m"lhf`bddmbe[Zd^nm^goZkb`^fg';^aZg]&
ebg`3;°ko¯k^lrfimhfZmbld'>@>GLD:I>K3DeZllbËl^kbg`3F^fZgmbg^k^gli^ggbg`l&
Zoa^g`b`%bdd^&dhfi^mbmboGF=:&k^l^imhk&ZgmZ`hgblmf^]fh]^kZmZ_Ëgbm^m'Obkdgbg`l&
f^dZgblf^3 O^] g^nkh]^`^g^kZmbo ]^f^gl ^k ]^m b °d^g]^ `kZ] [^obl _hk Zm lobdm b
`enmZfZm^k`^g^nkhmkZglfbmm^k^%l¯keb`o^]Zdmbo^kbg`ZoGF=:&k^l^imhk^k%f^]obkd^kmbe
[]^ lrfimhf& h` lrd]hfl_hko^kk^el^' F^fZgmbg fh]ne^k^k obkdgbg`^g Zo iZmheh`bld
°dm^ li^ggbg`lgbo^k Zo `enmZfZm lhf dZg _°k^ mbe g^nkhgZe ]rl_ngdlchg' :[lhkilchg3
:[lhenmm[bhmbe`c^g`^eb`a^m\Z'*))'MfZqhiigl^mm^k,&1mbf^k'µLm^Z]rlmZm^¶&ieZl&
fZdhgl^gmkZlchg^k _kZ 0)&*.) g`(fe !)%.&* ¬fhe" f^] lmhk^ bgm^kbg]bob]n^ee^ oZkbZl&
chg^k'Ikhm^bg[bg]bg`3<Z'-.'?hk]^ebg`3=blmkb[nlchglohenf\Z'*)ebm^k(d`'AZeo^kbg`l&
mb]3 F^fZgmbg ^ebfbg^k^l fhgh^dlihg^glb^em f^] m^kfbgZe m i /)&*))mbf^k'MhmZe
\e^ZkZg\^!<emhm"*0)fe(fbgnmm(*%0,f+'K^gZe^ebfbgZlchglkZm^Zof^fZgmbgo^]ZedZ&
ebld nkbg dZg [eb k^]nl^km f^] ^g _Zdmhk i 0&2'F^mZ[heblf^3<Z' 1) `c^gËgg^l lhf
fh]^kln[lmZgl^g'Aho^]f^mZ[hebmm^g^^kbgZdmbo^'Nmldbee^el^3@c^gghflgbmmeb`1-nm&
ldbee^l bgg^g +) ]Z`^k% h` f^k ^gg 22 nmldbee^l k^gZem' HII;>O:KBG@ H@ AHE=&
;:KA>M3 =ki^k3yig^m ÌZld^ [°k [knd^l bgg^g , fg^]^k' I:DGBG@>KH@ IKBL>K3
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Kunnskap helse jobb

- et unikt og helsefremmende
attføringstilbud for kronikere
Med et tverrfaglig støtteapparat, ruster vi hele
mennesket til utdanning og yrkesliv!
Tips din langtidssykemeldte pasient
om Forberedende Vg1:

* Kartlegging/avklaring
* Motivasjon/mestring
* Helse/trening
* Program/felles/valgfag
* Spesialpedagogikk

K>?>K:GL>K3 *" K^bl[^k` ;% =hh]r K% Lm_Ì^k:% ^m Ze' F^fZgmbg^ bg fh]^kZm^&mh&l^o^k^
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h_f^fZgmbg^bgiZmb^gmlpbmafh]^kZm^mhl^o^k^:esa^bf^kÃl]bl^Zl^'IaZkfZ\h^\hghfb\l
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Utdanningsløpene er offentlig godkjente og medfører ingen utgifter for elevene
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Kontinuerlig opptak
www.krokeide.vgs.no

-

Inntak tre ganger årlig

Tlf: 55 10 87 00
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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

