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Krise rundt matfatet

Hva nå, kjære kommuneoverlege?



Kliniske studier med Champix® har vist at økt behandlingstid
øker slutteraten.1,2,3 Etter 12 ukers bruk vil hele 44% av

dagligrøykere kunne være røykfri.2

Disse effektdata, i kombinasjon med det faktum at abstinens-
symptomer og røykesug har vist å kunne vare i mer enn
10 uker4 gjør at anbefalt behandlingslengde er 12 uker.5

Referanser:
1. Nides M et al.Smoking cessation with varenicline, a selective a4ß2 nicotinic receptor partial agonist. 
Results from a 7-week, randomized, placebo- and bupropion-controlled trial with a 1-year follow-up. Arch
Intern Med 2006; 166: 1561-1568. 2. Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetyl-
choline receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation. A ran-
domized 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. 4. West R, Schiff-
man S. Fast facts: smoking cessation. Health Press 
2004:37. 5. FK tekst   
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Vi er godt i gang med et nytt arbeidsår, og statsbudsjettet for 
2009 er nettopp sluppet. Bortsett fra de positive gladnyheter som 
enkelte ministere finner det for 
godt å lekke i dagene før budsjettet er offentlig, måtte vi stort 
sett vente i spenning på helheten. Naturlig nok er vi leger opptatt 
av helsebudsjettet, og de muligheter og begrensninger dette leg-
ger for vår arbeidsdag og yrkesutøvelse. 

Årelang skjevfordeling synes å være over. Man vil bevilge ca 500 
millioner ekstra til Helse Vest over budsjettene i 2009 og 2010, og 
ca 200 millioner av disse synes å tilflyte helse Bergen. All honnør 
til foretaksledelse, vestlandspolitikere, våre egne tillitsvalgte og 
medlemmer, som har kjempet lenge og systematisk for at denne 
skjevdeling må utjevnes. 
Men jeg er noe i tvil om at dette kan kalles å ”vinne budsjettet”. I 
så fall har de vært vinnere på Østlandet i en mannsalder, da vi nå 
kun har fått samme vilkår for sykehusdrift som man har hatt der. 
Denne saken har vært overmoden lenge, og det er mulig at et 
forestående valg, og behov for goodwill, har beveget regjeringen til 
å ta til vettet.

Men det er ingen grunn til å slappe av. Den omtalte skjevdeling 
har i mange år vært god å ha mot slutten av driftsåret, når bud-
sjettunderskuddene skal forklares.
Det er høy aktivitet ved våre sykehus, og det behandles stadig 
flere pasienter. Ikke minst forventer publikum stadig mer effektive 
og service-ytende institusjoner. Presset på å få ned, og aller helst 
fjerne ventelister vil hele tiden være der.
Jeg tror det vil være vanskelig å finne politisk gehør for videre 
underskudd i driftsbudsjettene i tiden fremover. De 3 ”minste” 
helseforetakene har nå fått gjennomslag for sitt viktigste penge-
krav, og kravet til disiplin vil nok følge med bevilgningene. At vi vil 
få se og høre mye rart fra Helse Sør-Øst i det kommende året er 

en annen sak, og endringene i funksjonsfordelingen der bør følges 
nøye.

Den norske legeforening sentralt, og vi lokalt, har alltid ment at 
det er riktig at dyktige og egnede leger innehar lederstillingene 
ved våre sykehus, og vi er glade for at vi har kolleger som tar på 
seg disse jobbene. 
Det er vår oppriktige mening at leger i lederstillinger gjør det let-
tere for oss andre å få forståelse for hvordan enheter skal drives 
best på et faglig grunnlag.
Men når man selv har mer enn nok med å drive et lite allmenn-
medisinsk senter med et budsjett på 2,4 millioner kroner, forto-
ner det seg av og til som en uoverkommelig oppgave å drive de 
store avdelinger og institusjoner til alles tilfredshet. 

Stasbudsjettet bidrar til styrkning av rusomsorgen, arbeidet med 
mental helse og samarbeidet mellom helseforetakene og kom-
munene. 
Det legges opp til øket bygging av sykehjemsplasser, og derfor 
kanskje raskere overflyttinger av pasienter fra sykehus til kommu-
nale institusjoner. 
Det er mulig at dette er innledningen til helseministerens sam-
handlingsoffensiv som er bebudet til våren?

Her blir det mye å følge med på. Vi får prøve å holde frykten for 
kollaps i verdensøkonomien på armlengdes avstand, regne med at 
renten vil gå ned, ikke selge aksjer i panikk og ellers som vanlig 
støtte Brann uansett om de kastet Mjelde.

Fortsatt god høst!

Vennlig hilsen 
Gunnar Ramstad

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus 
Medisinsk avdeling
5021 Bergen

E-post: 
eero@helse-bergen.no
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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

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

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.

degrafo.no
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@helse-bergen.no

13. oktober 2005 underskrev Stoltenberg, Halvorsen 
og Haga Soria-Moria-erklæringen, dokumentet som 
skulle utgjøre den politiske plattformen for regje-
ringssamarbeidet de neste fire årene. Erklæringen 
var et punktprogram med 18 kapitler og formulert 
som konkrete mål denne flertallsregjeringen, med 
et unikt økonomisk handlingsrom, skulle jobbe for. 
På helsefronten ble det formulert 20 ”løfter” og den 
rød-grønne regjeringen har nå lagt frem sitt siste 
statsbudsjett for perioden. Det kan være på tide med 
en liten gjennomgang av status på noen utvalgte 
punkter. Har regjeringen holdt hva den har lovet?

•	 styrke	sykehusenes	økonomi,	slik	at	flere	pasienter	
behandles	og	ventetidene	holdes	lave.

Regjeringen har økt bevilgningene til helseforetakene, men ikke 
tilstrekkelig til å dekke økte lønnsutgifter, pensjoner, dyrere 
behandlingsformer og nypålagte oppgaver. Sykehusenes gjeld er 
større en noensinne. 
Ikke innfridd!

•	 at	hele	investeringsregimet	for	helseforetakene	må	gjen-
nomgås	med	sikte	på	å	finne	gode	løsninger	for	utbyg-
ging/modernisering	uten	at	pasienttilbudet	rammes.	
Avskrivninger	skal	baseres	på	den	reelle	verdien	av	byg-
ningsmassen	og	være	i	tråd	med	regnskapslovens	almin-
nelige	bestemmelser.

Avskrivningene er fremdeles basert på for lave anslag. Dette 
øker gjelden og renteutgiftene til helseforetakene. 
Ikke innfridd!

•	 at	skjevfordelingen	av	inntekter	mellom	helseregionene	
skal	rettes	opp	raskere	enn	det	som	ble	lagt	til	grunn	i	
St.meld.	nr.	5	(2003-2004).

Regjeringen faser nå inn skjevdelingen over to år og overlater 
dermed til neste regjering å ta ansvaret resten av skjevfordelin-
gen av helsekroner. Ingen kompensasjon for årelang underfinan-
siering.
Delvis innfridd!

•	 at	samarbeidet	mellom	sykehusene	og	kommunehelset-
jenesten	må	styrkes.	Kommunene	skal	kompenseres	der-
som	de	som	følge	av	dette	får	ansvar	for	eventuelle	nye	
pasientgrupper.

Her har statsråden bebudet den store ”samarbeidsreformen”, 
men vi må vente til neste vår før ekspertgruppen legger frem 
sine svar. Et bedret samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten, vil i større grad kunne sørge for at 
pasientene behandles på riktig nivå. Om dette vil kunne gi avlast-
ning i spesialisthelsetjenesten, gjenstår å se.
Ikke innfridd!

•	 sikre	rehabilitering	og	opptrening	til	alle	som	trenger	det.
Rehabilitering og opptrening er fortsatt en ikke tilgjengelig for 
store pasientgrupper. Må gjøres mer lønnsomt for helseforeta-
kene, trenden er i motsatt retning.
Ikke innfridd!

•	 intensivere	arbeidet	for	å	fjerne	problemet	med	at	pasi-
enter	legges	på	korridor	i	sykehus.

Korridorpasienten er fortsatt et utstrakt problem i Helse-
Norge. Helsetilsynet forbyr dem, og styrevedtak har ”fjernet” 
dem, men korridorpasientene er der fortsatt. Med dagens 
kapasitet og tilstrøm vil korridorpasienten være et problem på 
sykehusene i ennå mange år.
Ikke innfridd!

•	 at	informasjon	om	kvalitet	i	sykehusenes	pasientbehand-
ling	skal	styrkes	gjennom	etablering	av	et	landsomfat-
tende	personidentifiserbart	pasientregister.

Ikke infridd!

•	 redusere	egenandeler	på	helsetjenester	og	holde	dem	på	
et	lavt	nivå.

Små, men stadige økninger i egenandeler for pasientene i hele 
regjeringsperioden.
Ikke infridd!

Den sittende regjeringen satte seg høye mål i sin regjerings-
plattform og skapte dermed også høye forventninger til resulta-
tene som skulle oppnås. Som den første flertallsregjering siden 
Samlingsregjeringen  etter krigen og med et historisk økono-
misk handlingsrom var det mange trodde at løftene skulle kunne 
innfris, men så har ikke skjedd. I beste fall vil regjeringen kunne 
levere på halvparten av sine  tyve punkter. Det er all grunn til å 
tro at også fremtidige helseministre vil måtte levere ”historisk 
budsjetter”.

r e d a k t ø r
Soria Moria – ennå i det fjerne?

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto



Arbeidshelg i Loen
18. - 21. september

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

Regionsutvalg Vest og styret i Sogn og Fjordane lege-
forening hadde invitert til felles møte med styrene for 
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger i 
Loen 18. – 20. september 2008.

Styrene i de 3 vestlandsavdelingene gikk inn for dette, og 
vi møttes i meget vakre omgivelser på Hotel Alexandra i 
Loen. Hotellet hadde utmerkede fasiliteter, med en svært 
eksklusiv SPA- og velværeavdeling. De hadde god service 
og ga en flott ramme til arrangementet. Naturen viste seg 
også fra sin beste side med mildt høstvær og mye sol. Loen 
ligger som kjent midt mellom fjord og fjell, med Skålatårnet 
som en utfordrende nabo mer enn 1800 meter nærmere 
himmelen. 

Styret møttes til en uformell sammenkomst og middag 
torsdag kveld, der vi også møtte representanter fra de 
andre styrene. En hyggelig aften der tanker, ideer og gode 
historier ble utvekslet.

Neste dag ble meget innholdsrik, med flere møter fra mor-
gen til kveld. Først om formiddagen hadde vi et kort internt 
styremøte der vi fikk en oppdatering om driften av Legenes 
Hus i Bergen.

Neste post på programmet var helgens hovedsak, et utvi-
det møte i regionsutvalget. 

Etter innledning ved regionsutvalgets leder, Sigrun Solberg, 
ble deltagerne presentert. Alle de tre fylkesstyrene var godt 
representert og fra styret i Hordaland legeforening deltok 
Gunnar Ramstad, Christian Busch, Øivind Wesnes, Trond 
Skaflestad, Kathe Aase og Tord Moltumyr.

Følgende hovedsaker sto på programmet: 
1) Legevakt i allmennmedisin.
2) Samhandling.  
3) Arbeidsforhold. 
4) Pengefordeling mellom helseregionene
5) Spesialisthelsetjenesten

Hensikten med møtet var å ”samle Vestlandet til ett rike”. 

Det er viktig at de tre vestlandsfylkene kan møtes, bli kjent 
med hverandre, samtale og dermed bedre samarbeidet, 
oppklare misforståelser og minske konflikter. Dermed gjør 
vi regionen sterkere og mer slagkraftig, så vel faglig som 
fagpolitisk. 
Diskusjonen på møtet var frisk, konstruktiv og meget nyttig, 
og jeg tror de deltagende styremedlemmer fra alle fylkene 
satt igjen med et sterkt ønske om videre utvikling av sam-
arbeidet her i region vest. 

Fredag ettermiddag holdt Sogn og Fjordane legefore-
ning faglig møte med flere foredrag, der hovedgjest var 
Allmennlegeforeningens leder Jan Emil Kristoffersen, og om 
kvelden var det FEST.

Siste dagen var avsatt til fysisk fostring for de fleste av 
Hordalands styremedlemmer. Fire av oss, sammen med 
Sigrun Solberg, skulle da bestige Skåla, og uten å gå i detalj, 
kan jeg si at det var en TUNG tur, med 1.848 meters stig-
ning, nærmest rett opp! Nedturen var smertefull for legger, 
knær og lår, og jeg kunne ikke gå normalt på en hel uke 
etterpå. Men naturopplevelsen var helt unik, med storslått 
utsikt og et fantastisk terreng. Anbefales!

Dette var første gang styrene for de tre vestlandsfylkene 
møttes. Det var en ubetinget suksess, og jeg håper vi kan 
fortsette å møtes på denne måten regelmessig i årene 
fremover.
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Tekst og bilder av Øivind Wesnes, Allmennlege og 
styremedlem i Hordaland legeforening TM

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 behand-
lingsslutt: 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 vur-
deres. Mild til moderat nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt
nyrefunksjon kan dosen reduseres til 1 mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tole-
reres. 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 le-
verfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Bør ikke brukes til barn eller ungdom <18
år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for vareniklin eller noen av hjelpestoffene. For-
siktighetsregler: 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 underlig-
gende psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Varsomhet bør utvises ved psykiatrisk syk-
dom i anamnesen. Nedstemthet kan oppleves ved nikotinavvenning. Hos pasienter som
forsøker å slutte å røyke er det sett symptomer på depresjon, men sjelden med selv-
mordstanker og selvmordsforsøk. Dette er også sett ved forsøk på røykeavvenning med
vareniklin. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av depressive symp-
tomer og pasienten bør rettledes deretter. 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 legemidde-
linteraksjoner 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, for-
stoppelse, diaré, abdominal distensjon, ubehag i maven, dyspepsi, flatulens, munntørrhet.
Metabolske: Økt appetitt. Nevrologiske: Hodepine, søvnighet, svimmelhet, nedsatt
smakssans. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre hyppige:
Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt, gastroøsofagealreflukssyk-
dom, abdominalsmerter, endret tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs sto-
matitt, 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. Mus-
kel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen, costokondritt.
Nevrologiske: 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-bøl-
geamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme. Syn: Skotom, skleral misfarging, øyesmer-
ter, 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 syk-
domsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfeksjon, vektøkning. Etter markedsføring er det
rapportert tilfeller av myokardinfarkt, depresjon og selvmordstanker hos pasienter som tar
vareniklin. Laboratorieverdier: Unormale leverfunksjonstester, nedsatt antall blodplater,
forhøyet C-reaktiv protein, nedsatt blodkalsium. Overdosering/Forgiftning: Sympto-
mer: Ingen rapporterte tilfeller av overdosering før markedsføring. Behandling: Støttende
behandling. Ved nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen er-
faring med dialyse etter overdose. Egenskaper: Klassifisering: Middel ved nikotinav-
hengighet. Virkningsmekanisme: Vareniklin bindes med høy affinitet og selektivitet ved
nevrale nikotin- 4 2-acetylkolinreseptorer, og virker som partiell agonist. Nikotin kon-
kurrerer 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-re-
septorer og det mesolimbiske dopaminsystemet. Vareniklin gir tilstrekkelig stimulering
til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer (agonistaktivitet), samtidig som den fø¬rer
til reduksjon av belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking ved å hindre nikotin
i å binde seg til  4 2-reseptorer (antagonistaktivitet). Absorpsjon: Maks. plasmakon-
sentrasjon etter 3-4 timer. Absorpsjonen er så å si fullstendig. Høy systemisk biotil-
gjengelighet, som er upåvirket av mat eller doseringstidspunkt. Proteinbinding: Lav
(e20%), uavhengig av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvo-
lum: 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 ufor-
andret i urin og <10% skilles ut som metabolitter. Pakninger og priser: 0,5 mg/1 mg:
Enpac: Startpakning: 11 tabl. 0,5 mg + 42 tabl. 1 mg kr. 744,22. 1 mg: Enpac: 56 stk. kr.
776,00. 112 stk. kr. 1.517,62. 0,5 mg: 56 stk. kr. 776,00.             Sist endret: 29.05.2008

Ref. nr.: E2008-0112

Pfizer AS - PB 3, 1324 Lysaker - Tlf: 67526100 - Faks: 67526192 - www.pfizer.no
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Kurs og konferanse, 
rettigheter og plikter

I høst har jeg fått flere henvendelser om 
rettigheter i tilknytning til kurs. Dette ble 
aktualisert etter at ledelsen i Helse Bergen 
strammet inn på kompetanse- og reisemid-
ler i forbindelse med budsjettilpassningene. 
Samtidig blir redusert overtidsbruk trukket 
frem som et kostnadsbesparende tiltak. Jeg 
er selvsagt av den oppfatningen at rettig-
heter som følger av lov og avtale ikke kan 
forringes på grunn av budsjettmessige for-
hold. Men hvilke rettigheter har vi og hvilke 
plikter har arbeidsgiver ovenfor oss som 
angår kurs?

Nødvendige kurs i spesialistutdanningen
Utgangspunktet er at det er både i arbeidsgivers og vår inter-
esse at leger reiser på kurs og konferanser. Helseforetakene 
er kunnskapsbedrifter og er avhengige av at leger reiser ut og 
henter hjem ny kunnskap til avdelingene. Samtidig er det i vår 
egen faglige interesse å øke vårt repertoar som leger og kvali-
fisere oss for spesialistgodkjenning. Ved deltagelse på konferan-
ser kan foretaket og avdelingene profileres utad samtidig som 
PhD-kandidater kan oppnå presentasjonserfaring og tellende 
poeng i sin grad. 

Generelt kan jeg si at rettighetsgrunnlaget i forbindelse med 
kurs og konferanser ikke er enkelt og oversiktlig. Noen krav er 
godt hjemlet i avtale, noen er nedfelt i protokoll, mens andre 
krav må en argumentere for. Enklest er det med retten til å 
delta på kurs som er nødvendige i spesialistutdanningen. Denne 
er hjemlet i overenskomsten §6.5:

”Leger i spesialisering skal gis permisjon med full lønn etter oppsatt 
tjenesteplan, jf § 5.2.1, for å gjennomføre nødvendige kurs, jf spesia-
listreglene.”

Av denne formuleringen fremkommer det også at vi ikke 
må bytte bort vakter for å kunne reise på nødvendige kurs. 
Ettersom kurskravet varierer fra spesialitet til spesialitet er det 

ikke nedfelt hvor mange dager en har krav på permisjon. Antall 
dager en skal ha permisjon blir et resultat av det spesifikke 
kurskravet i hver enkelt spesialitet. Vi har heller ikke hjemlet 
hvor mange kursdager en skal få permisjon til pr år eller pr 
halvår. Ylf er tydelige på at arbeidsgiver plikter å gi oss fri til 
kurs slik at en blir ferdig med kursene innen normert spesiali-
seringstid. Lov om spesialisthelsetjenester §3 pålegger foreta-
kene å utdanne spesialister. Rammene for spesialistutdanningen 
er Spesialistreglene, som er utformet av Legeforeningen og 
godkjent av Helsedirektoratet, og her fremkommer konkrete 
tidskrav for den enkelte spesialitet. Det vil alltid ligge innenfor 
arbeidsgivers styringsrett å avslå permisjonssøknader dersom 
fraværet vil gå utover forsvarlig drift, men slik forholdene er i 
Helse Bergen i dag kan ikke jeg se at det skulle kunne gi grunn 
til forsinket spesialistgodkjenning. Hvert år skal vi som er 
spesialistkandidater levere inn Individuell utdanningsplan. Her 
skal vi spesifisere hvilke kurs vi skal ta og på hvilket tidspunkt. 
Skal arbeidsgiver kunne innfri deres plikter ovenfor oss må vi 
planlegge kursaktiviteten, søke jevnlig på kurs og faktisk be om 
permisjon i henhold til en planlagt kursprogresjon. 

Konferanser og andre faglige kurs.
Leger i spesialisering har ikke nedfelt en entydig rett til å reise 
på konferanser eller kurs som ikke er obligatoriske. I Helse 
Bergen har spesialistene nedfelt i en protokoll fra 1996 rett 
til fri til kurs i inntil to uker pr år. Men igjen kan vi finne god 
argumentasjon i de formelle rammene som foretakene skal 
rette seg etter. Lov om spesialisthelsetjenester pålegger ikke 
bare foretakene å legge til rette for utdanning, men også for 
forskning. Oppdragsdokumentene fra sykehuseier spesifiserer 
også dette. Deltagelse på konferanser med presentasjon ser jeg 
på som en helt naturlig del av det å drive med forskning. Leger 
i spesialisering bidrar også til økt kompetanse i avdelingen ved 
å ta med seg hjem erfaringer og inntrykk fra konferanser og 
frivillige kurs. 

Noen er blitt bedt om å bruke fordypningstid for å få anled-
ning til å reise på kurs. Fordypningstiden er det opp til oss 
å disponere, den styrer ikke arbeidsgiver over så lenge den 
faktisk innvilges. Det vil ikke være riktig å kun benytte fordyp-
ningstid for å reise på konferanse. Arbeidsgiver må også bidra 
når vi bidrar til kompetanseøkning i avdelingen og er med på å 
ivareta foretakets forpliktelser og oppgaver.
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Johan Torgersen, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

jgto@helse-bergen.no

Finansieringssystemet
Foretakets plikt til å dekke kursavgift er avtalefestet i protokoll 
fra forhandlinger i 1996. Utgifter til reise og opphold dekkes 
gjennom Legeforeningens fond 3. Det er et poeng at pengene 
i fond 3 kommer delvis dirkete fra Staten og delvis som til-
skudd fra foretakene, Legeforeningen står kun som forvalter av 
fondet. Helse Bergen bidrar hvert år med 1000 kroner pr lege 
i spesialisering. Dette vil ikke påvirkes av budsjettsituasjonen. 
De utgiftene som foretaket nå kan begrense i forbindelse med 
nødvendige kurs er utgiftene som følger av den enkeltes fravær 
som for eksempel vakansvaktbetaling hvis permisjon genererer 
ledige vakter. 

Så hvilke konsekvenser får så dette i dagens budsjettsitua-
sjon? For meg er det åpenbart at budsjettsituasjonen ikke skal 
påvirke tiden det tar å bli spesialist. Kursavgiften på obliga-
toriske kurs som er gjennomført skal selvfølgelig refunderes. 
Det er trist hvis vi opplever at søknader om permisjon til 
obligatoriske kurs blir avvist, men det er egentlig ikke større 
grunn til dette nå enn tidligere. Reduksjon i kompetansemidler 
og reiseutgifter vil først og fremst ramme frivillige kurs og 
konferanser. Jeg har forstått det dit hen at administrerende 
direktør ønsker å øke midler til kompetanseheving i neste års 
budsjett. Det viktigste er at foretaket ivaretar sine forpliktelser 
i et langvarig perspektiv slik at kompetansebyggingen ikke svek-
kes. Kortvarige svingninger i kurs- og konferanseaktiviteten kan 
inntreffe av flere grunner, men våre rettigheter knyttet til obli-
gatoriske kurs skal vi holde på!

Tilslutt vil jeg oppfordre alle som har deltatt på kurs eller 
konferanser til å presentere faglig stoff når dere kommer hjem. 
Alle leger vil ha godt av repetisjon av basalkunnskaper i faget 
og alle bør finne nytt faglig stoff interessant. Slik kan dere bidra 
til å skape faglig debatt i avdelingen samtidig som dere har 
gode temaer å fylle internundervisningen med. 

Pfizer AS - PB 3, 1324 Lysaker - Telefon: 67 52 61 00 - Faks: 67 52 61 92 - www.pfizer.no

Toviaz depottabletter «Pfizer»
Muskarinreseptorantagonist.  ATC-nr.: G04B D11
DEPOTTABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Fesoterodinfuma¬rat
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 vann¬lating 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 pa¬sienter 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 indivi¬duell 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 leverfunk¬sjon
(«Child-Pugh» C). Samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere ved moderat til
kraftig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Ventrikkelretensjon. Overfølsomhet for
fesoterodin eller noen av de andre innholdsstoffene, peanøtter eller soya.
Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet ved betydelig hindret
blæretøm¬ming med fare for urinretensjon. 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
trangvinkelglau¬kom. Forsiktighet må utvises når fesoterodin forskrives til eller
opptitreres hos pa¬sienter som forventes å ha økt eksponering for aktiv metabolitt:
Nedsatt lever- og nyrefunksjon, samtidig administrering av potente eller moderate
CYP 3A4-hemme¬re, samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere. Ved
kombinasjon av disse faktorene forventes ekstra økning i eksponeringen.
Doseavhengige antimus¬karine 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-for¬lengelse (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 sam¬tidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Forsiktighet må
utvises ved bilkjøring el¬ler bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks.
uklart syn, svimmelhet og søvnighet. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer
med galaktoseintoleran¬se, en spesiell form for heriditær laktasemangel (Lapp-
laktasemangel) eller gluko¬se-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. for¬stoppelse,
munntørrhet, søvnighet, urinretensjon). Fesoterodin kan redusere effek¬ten av
legemidler som stimulerer motiliteten i mave-tarmkanalen, som f.eks.
meto¬klopramid. Maks. fesoterodindose bør begrenses til 4 mg ved samtidig bruk av
po¬tente CYP 3A4-hemmere (f.eks. atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol,
ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir (og alle ritonavirforsterkede PI-
regi¬mer) 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
bivirknin¬ger 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. kar¬bamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesurt) anbefales ikke.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ukjent. Risiko ved bruk under gravidi¬tet
er ikke klarlagt. Gravide bør ikke behandles med fesoterodin. Overgang i mors¬melk:
Ukjent. Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Munntørrhet er mest vanlig
(1/10). Hyppige (>1/100): Gastrointes¬tinale: Mavesmerter, diaré, dyspepsi,
forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine.
Psykiske; Søvnløshet. Syn: Tørre øyne. Uro¬genitale: 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: Ut¬mattelse, generelle lidelser.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Fesoterodin er administrert sikkert i doser
opptil 28 mg/dag. Overdosering kan føre til alvorlige antikolinerge virkninger.
Be¬handling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull. Symptomatisk behandling.
Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke
plasma¬esteraser til 5-hydroksymetyl-derivatet, dens primære aktive metabolitt, som
er det dominante aktive farmakologiske prinsippet i fesoterodin. Absorpsjon: Maks.
plas¬manivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1.
administre¬ring. 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. Metabo¬lisme: 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 per¬soner med langsom CYP 2D6-metabolisme. Utskillelse: Ca. 70% i
urin og 7% i fe¬ces. 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. 116705.
84 stk. 116694. 8 mg: Enpac: 28 stk. 116716. 84 stk. 116727. 
Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med
lek¬kasje (urge-inkontinens). 
Refusjonskode: 
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
U04    Urininkontinens - N39.4     Annen spesifisert

urininkontinens -
Vilkår: Ingen spesifisert.

Sist endret: 09.06.2008

Ref. nr.: 0XXX-2008
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Hva nå, kjære kommuneoverlege?
En arbeidsgruppe i Helsedirektoratet la nylig fram utredningen 

”Utvikling av kommunelegefunksjonen”. En rekke konkrete tiltak er lansert for å løfte statusen 
til kommunal samfunnsmedisin og lokalt folkehelsearbeid. Tiden vil vise om det er politisk vilje til 
å satse på å sikre velfungerende samfunnsmedisinske helsetjenester; eller om denne utredningen 

vil føye seg inn i rekken av flere bekymringsmeldinger de siste årene.

Sykehusene budsjettvinnere
Sykehussektoren er en av budsjettvinnerne i Regjeringens forslag 
til statsbudsjett for 2009. Skjevdelingen mellom helseregionene 
skal rettes opp i 2009 og 2010. Dette er godt nytt for befolk-
ningen på Vestlandet som i mange år har vært lavere verdsatt pr 
hode enn befolkningen i Oslo-området. 
Helseministeren har varslet sin store samhandlingsreform i løpet 
av 1. halvår 2009. Vi er mange som er spente på hvordan de 
varslede samhandlingstiltakene vil slå ut for de helsetjenester 
som omfatter grupper av befolkningen (samfunnsmedisin).
Utøvelsen av praktisk samfunnsmedisin skjer i hovedsak i kom-
munene. Styrking av kommunale helsetjenester er derfor en 
grunnleggende forutsetning dersom man ønsker å forbedre 
folkehelsen generelt. Ikke minst dersom de svakest fungerende 
gruppene i befolkningen skal prioriteres.   

Fortsatt skjevdeling mellom primærhelsetjenesten og 
sykehusene
Sykehusene vil få en økning på 6,5 mrd kroner i 2009, hvilket til-
svarer omtrent de årlige totalkostnader for hele norsk primær-
legetjeneste. Sykehusene har nok av gode tiltak å bruke pengene 
på. Jeg tror ingen trenger å tvile på at de aller fleste sykehus-
lederne gjør sitt ytterste for å få mest mulig helse ut av hver 
krone. Imidlertid hjelper det lite å effektivisere sykehusene der-
som det ikke er godt utbygde tjenester for omsorg, behandling 
og rehabilitering i kommunene. Samtidig er det dårlig økonomi 
for kommunene, NAV og skattebetalerne å bruke mye penger på 
pleie og stell av mennesker som står på venteliste til utredning 
og behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Regjeringens budsjettforslag bidrar dessverre ikke til å utjevne 
skjevdelingen mellom primærhelsetjensten og sykehussektoren. 
Men kanskje har vi noe godt i vente med helse-Hanssens sam-
handlingsreform? 

Endring av kommuneoverlegens rolle?
I utredningen fra Helsedirektoratet er det lansert en rekke 
spennende forslag for å revitalisere samfunnsmedisinen i kom-
munene. I utredningen foreslås at kommuneoverlegen får et sær-
lig ansvar for å ivareta tiltak som samordner helse- og omsorgs-
tjenestene til en helhetlig og sammenhengende tjeneste for 
pasienter og brukere. Det er her tenkt samordning både internt 
i kommunen og overfor spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppa 
mener også at lokale nettverk av kommuneoverleger vil være 
en viktig dialogpartner med helseforetakene. M.a.o. vil kommu-

neoverlegene få en langt viktigere koordineringsrolle enn i dag. 
Dette vil igjen kunne påvirke den kommunale organiseringen av 
helsetjenestene. 
Et annet interessant forslag i utredningen er å ta i bruk en årlig 
helsemelding i en kommune (eller et område). De fleste kom-
muner er dessverre i dag for dårlige til å benytte seg av kjent 
statistikk og kjent datagrunnlag som utgangspunkt for virksom-
hetsplanlegging. En mer systematisk gjennomgang av KOSTRA-
tall, kommunehelseprofiler, dødsårsaksregistreringer m.v. kan 
forbedre det faglige grunnlaget for helseplanlegging og politiske 
beslutninger. 

Dersom kommunal samfunnsmedisin skal styrkes kommer man 
likevel ikke utenom etablering av attraktive lønns- og arbeidsbe-
tingelser. Mange steder er dette for dårlig. De fleste av kommu-
nene i Hordaland og Sogn & Fjordane har likevel etterhvert tatt 
denne utfordringen på alvor. Men det er et paradoks at enkelte 
kommuner, blant disse er også noen helt nære nabokommuner 
til Bergen, ikke klarer å rekrutere stabil samfunnsmedisinsk 
arbeidskraft.

Samfunnsmedisineren bare en kontorrotte?
Som fagforening skal LSA ivareta sine medlemmer på beste vis. 
Men en viktig oppgave for LSA vil også være å bidra som bin-
deledd mellom de ulike helsetjenestene og de ulike medisinske 
spesialitetene. Samfunnsmedisineren er kanskje den som best 
kan se sammenhengene mellom folks helse og de ulike faglige og 
politiske tiltak. Det betyr at samfunnsmedisineren må være med 
der beslutninger tas.
I direktoratets utredning sies det at kommuneoverlegene skal ha 
et spesielt blikk for de ”tause køer”. Dette er et viktig perspek-
tiv, spesielt i en tid da pressgrupper og presseoppslag ofte virker 
styrende for økonomiske prioriteringer.

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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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

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 37Ta kontakt

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

M ø l l e n d a l s v e i e n  8 ,  5 0 0 9  B e r g e n  –  T e l e f o n  5 5  2 0  6 4  6 0  –  w w w . d r e v e l i n . n o  –  d r e v e l i n @ d r e v e l i n . n o

Infodoc Plenario for små og store praksiser gjør sin del av jobben raskt og effektivt. Du kan 
dessuten stole på at tingene blir gjort på beste måte.  

Du vil sikkert være kjent med at Infodoc har laget slike løsninger i snart tretti år. Plenario er det 
nyeste. Her ligger det mye erfaring bak. Det produktet vi nå leverer er sannsynligvis det mest 
moderne og mest tjenestevillige dataprogram noen gang. 

Hvordan vi har fått dette til? Jo, vi har simpelthen hørt etter når du eller dine kolleger ville ha 
noe forbedret opp gjennom tidene. 

 

infodoc Plenario 
Du vil høre mer fra oss 

Du tilhører en profesjon med en mengde 
samtidige gjøremål. Overlat mer til 
datasystemet. 

infodoc 
 

 

 

Be oss demonstrere programmet på ditt 
kontor.  

Ring 55 52 63 00  
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For referanser og preparatomtale se side 9
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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).
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Sikker, stor og lekker

Stor: 
5 + 2 seter gir plass til det aller 
meste. Og interiøret er usedvanlig 
enkelt å ommøblere. 
 

Lekker:  
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.

Sikker: 
Sikrere bil får du ikke. Ford S-Max er den 
første bilen noensinne som har oppnådd 
full score både i front- og sidekollisjonstes-
tene til Euro NCAP. Ford S-Max oppnådde 
også beste score i Thatchams test av hvor 
godt seter og hodestøtter beskytter mot 
nakkesleng. Bilen har Intelligent Protection 
System (IPS): Under sikkerhetsburet av 
stål befinner det seg et omfattende system 
bestående av kollisjonsputer, beltestram-
mere, samt rattstamme og pedaler som 
kollapser ved et sammenstøt. Alt klar til å 
trå støttende til på brøkdelen av et sekund.

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). 
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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5 seter fra Kr 364.100 
7 seter fra Kr 371.400

Helt nye Ford Fiesta.
Ny bil med spennende Design
Med allergi-sertifikat fra tyske TÜV!
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”Børs eller katedral” i sykehusene

Det er et alvorlig problem og bekymringsfullt at sta-
dige kutt i pasienttilbud setter god og nødvendig pasientbe-
handling under press, og at medisinsk-faglige hensyn taper i 
kampen mot økonomiske prioriteringer. Nødvendig medisinsk 
behandling kan bli forsøkt overprøvet dersom avdelingen/
sykehuset sliter med budsjettunderskudd. Eksempler er bruk 
av medikamenter både i kreftomsorgen og reumatologien, for 
lite ressurser og dermed uakseptable ventetider innen kreftki-
rurgi og kutt i psykiatrien. Det er klart at også helsesektoren 
må tilpasse seg økonomiske rammer, men det er likevel nytt 
at man i langt større grad enn tidligere anvender økonomisk 
argumentasjon på enkeltpasienter. 

I den gamle legelovens § 16 stod det klart at legene var uav-
hengig av alle andre i medisinske spørsmål. Dette var nok 
blant annet begrunnet i at  økonomi ikke skulle avgjøre om 
den enkelte pasient fikk den medisinske behandling som var 
nødvendig eller ikke. I den nye og mer utvannede helseper-
sonelloven av 1999 er forsvarlighet det sentrale begrep. Det 
gjelder både på individuelt plan hvor den enkeltes ansvar og 
rettigheter er knyttet til faglig kompetanse, men også arbeids-
givers ansvar for å organisere virksomheten faglig forsvarlig. 
Legenes gamle ”autonomiparagraf” forsvant altså, men man 
har likevel tatt med at legen har ansvaret for medisinsk under-
søkelse og behandling av pasienter og kan instruere annet per-
sonell i den sammenheng. Det fremgår også av forarbeidene at 
instrukser fra for eksempel en administrativ leder som med-
fører en faglig uforsvarlig organisering av virksomheten eller 
som kommer i konflikt med kompetansekravet til det enkelte 
helsepersonell, kan ignoreres.   
Det er derfor fortsatt handlerom for legegruppen til å vektlegge 
medisinsk-faglige hensyn i sykehusets virksomhet.

Blåbærlia-saken er et eksempel på en konflikt som synliggjør 
spenningen mellom faglige vurderinger gjort av de medisinsk-
faglig ansvarlige versus ledere som i større grad vektlegger 
økonomiske hensyn.  Jeg har i min holdning til den saken 
lagt størst vekt på argumentasjonen fra de direkte medisinsk 
ansvarlige som står nærmest pasienten, foretar de daglige 

medisinske beslutninger og besitter størst spesialistkompe-
tanse. Samtidig har jeg sendt en bekymringsmelding til fylkes-
legen for nettopp å få helsetilsynets vurdering av hvorvidt det 
faglige tilbud og pasientrettighetene ivaretas. En rekke lovpara-
grafer er aktuelle, bl.a:

I.  Lov om spesialisthelsetjenesten, § 2-2.   Plikt til forsvar-
lighet 
II.  Helsepersonellovens § 16. Organisering av virksomhet 
som yter helsehjelp og internkontroll Virksomhet som yter helse-
hjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å 
overholde sine lovpålagte plikter.
III. Pasientrettighetslovens § 2-1. Rett til nødvendig helse-
hjelp.
 
Sykehusenes primæroppgave er å undersøke og behandle pasi-
enter Det er et ansvar leger har både reelt og formelt. Det 
er viktig at spesielt overlegene som medisinsk-faglig ansvarlige, 
står på barrikadene for pasientene og sikrer at nødvendig 
medisinsk behandling får klar prioritet foran økono-
miske hensyn. Vi har også både rett og plikt til å kreve at 
det faglige tilbud er slik organisert og av en slik standard at 
det i er i tråd med lovverket. 

Jeg oppfordrer alle leger og ikke minst Legeforeningens til-
litsvalgte til å ta denne utfordringen på stort alvor. Det er kre-
vende, men kanskje også et område hvor vi virkelig kan gjøre 
en viktig forskjell for den enkelte pasient så vel som i den 
helsepolitiske samfunnsdebatten.

Finanssektoren er i hardt vær for tiden, og mange taper penger. 
Enorme økonomiske summer mobiliseres for at ikke banksystemene skal kollapse - 

et ikke så lite tankekors sett i relasjon til sykehusenes ørkenvandring 
for å skrape sammen nok penger til elementær pasientbehandling.

Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no
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En av mine nærmeste ble i sommer henvist fra en spesialist 
til en vurdering på en spesialavdeling innen samme felt på et 
av våre største sykehus i ” Helse Størst”. Hun fikk et brev i 
august om at ”hun skulle få svar om når hun skulle få time 
innen 6-8 uker”.
 Vi mente det var behov for snarlig time, og gjorde diverse 
forsøk (bl.a. via fastlege og henvisende spesialist) på få kontakt 
med denne poliklinikken uten særlig hell. Våre henvendelser 
var heller ikke notert da pasienten selv tok kontakt med avde-
lingen.
Ultimo september fikk jeg snakke med en hyggelig sykepleier 
som kunne fortelle meg at søknaden var avvist uken før med 
begrunnelsen manglende kapasitet. Per dags dato er denne 
avvisningen ikke sendt! Jeg ytret ønske om ( som pårørende 
og kollega) å få snakke med vedkommende uten imøtekom-
melse. Deretter skrev jeg en klage med henvisning til priorite-
ringsforskriften og mottok 9. oktober to brev:
 I det første brevet ble min klage oppfattet som en ny henvis-
ning og hun ”skulle få svar innen 30 dager om når hun kunne 
få time.” Ingen ansvarlig person hadde signet brevet. 
Det andre brevet var signert ansvarlig lege som står ved sin 
begrunnelse (som aldri er mottatt) 3 uker tidligere, viser til 
lokalsykehus, og skriver de er ”to leger som etter hvert skal 
vurdere 2.3 mill mennesker!” Slå den! 
Og jeg som sågar trodde vi hadde fritt sykehusvalg! Og hvor-
for blir henvisning mottatt i det hele tatt, bare for at den skal 
ligge der måned etter måned? 
Er det rart det koster penger! Er det rart en føler seg mak-
tesløs!

Kunne dette skjedd i en spesialistpraksis? Jeg mener nei. 
Personlig føler jeg meg ansvarlig for alle henvisinger som mot-
tas, og henvendelser som blir gjort. Pasienter kan nok synes 
ventetiden kan bli lang, men hvis noen purrer får de alltid 
fremskyndet timen. Som regel er det reelt. Det kan være van-
skelig å komme gjennom på telefonen, men de får alltid et svar, 
og de som ønsker å snakke med meg personlig får det.  Og 
synes ventetiden likevel for lang for den enkelte, blir de der 
og da henvist videre, enten til en annen avtalespesialist eller til 
Volvat. 
Vår fordel som avtalespesialist er klar. Nærheten til våre pasi-
enter er mye større, og ansvarligheten deretter. Vi har dessu-
ten i tall vist at vi er mye mer effektive i behandling av pasi-
enter enn sykehuspoliklinikker. At myndighetene så langt ikke 
ser fordelene med å øke antall spesialister er meg en gåte! 
Antallet har som kjent stått på stedet hvil i 10 år. 

Slike opplevelser gjør meg kanskje bedre skikket til å ta opp-
gaven som lege på alvor. For vi trenger påminnelser. Vi må ikke 
glemme betydningen av å tenke gjennom og kjenne på hvordan 
det er å sitte i den andre stolen! Det er ingen unnskyldning at 
det er for travelt, i beste fall en forklaring. Som praktiserende 
spesialist kan vi dessuten styre dette mye selv. Vi har ingen 
andre å skylde på!
Hvordan ønsker vi og bli møtt når vi åpner opp for noe av det 
mest sårbare i oss?
Pasienten har kanskje kvidd seg for undersøkelsen og eventu-
elle resultat av denne. Selv kort ventetid kan virke lenge når 
en sliter med uvisshet og angst for det ukjente. 

Vi kan ikke fjerne ansvaret eller angsten for den enkelte, men 
det er utrolig hvor mye lettere det meste er når en blir møtt 
med forståelse, varme og bekreftelse!
 Mennesker har en utrolig evne til å akseptere det meste. 
Veien frem til aksept er den vanskeligste, og en av våre viktig-
ste oppgaver er å være der, lyttende og anerkjennende, under-
veis!

Henvisning i spesialisthelsetjenesten

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@sensewave.com

Jeg har de siste måneder hatt kontakt med andre deler av spesialisthelsetjenesten her i landet, 
og jeg er ikke videre imponert for å si det pent.

Døden	og	kærligheden
Piet	Hein

Engang	da	stormen	strejfet	jorden,	greb	den
I	flugten	kærlighedens	lille	frø,
Og	da	den	slap	det	i	en	ørken,	peb	den:
Se,	jeg	er	døden!	Se	nu	skal	du	dø!

Men	døden	er	en	livsfjern	gammel	tante.
Og	kærligheden	er	en	ørkenplante



Nytt røntgensenter 

i Bergen!
• Nytt digitalt røntgenutstyr
• Hyggelig og faglig dyktig stab

Unilabs Røntgen, tidligere Capio, er glade og stolte
over å kunne ønske velkommen til et splitter nytt
røntgensenter. Vi utfører mammografi, MR, CT,
røntgen og ultralyd. 

Du finner oss i Småstrandgaten 3 (Xhibiton senter).
Les mer på www.unilabs.no eller kontakt oss på  
tlf. 08808

Småstrandgaten 3. Postboks 1194, 5811 Bergen 
tlf. 08808 – www.unilabs.no

Øre-Nese-Halslegene
Bergen Søvnsenter

i Nattlandsveien 8
Vi utvider vårt 
Øre-Nese-Halssenter

Vår nye 
Øre-Nese-Halslege 
Hogne Vaagland

•	 Øre-Nese-Halssykdommer
•	 Operasjoner	for	offentlig	takst
•	 Operasjon	av	mandler,	 

polypper	og	drenbehandling
•	 Allergiutredning
•	 Snorking	og	Søvnapné
Daglig	leder	Magne	Tvinnereim
Gratis parkering

Tlf. 55 20 80 90
Telefaks	55	20	80	99
Nattlandsv.	8,	5093	Bergen
www.eurosleep.no
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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.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel 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. Behand-
lingen 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 prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen 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 jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn 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 jernglysin-
sulfat 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
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krise rundt matfatet
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Jens Galschiøt: Survival of the fattest. 

Virkeligheten – den brutale virkeligheten – er som vanlig bare et tastetrykk 
unna. Gå på Google og skriv inn ordene hunger og pictures. Sekunder senere 
kan du bla deg igjennom de mest hjerteskjærende bilder av sultende barn; 
bilder som ingen med et snev av medfølelse vil være uberørt av. Hvis du 
derimot vil ha en fortsatt behagelig dag, lar du Google være Google og  
holder deg til kveldskosen på NRK. Slik de fleste av oss forståelig nok velger 
å gjøre.

VI MENNESKER SKULLE EGENTLIG ha gjort oss ferdige med sulten 
for lengst. Det mangler ikke på toppmøte-erlæringer fra FN som slår fast 
at verden har nok mat, og at problemene knytter seg til en mer rettferdig 
fordeling av ressursene. EUs famøse smørberg og USAs kornlagre har ikke 
kunnet hindre at globale prisøkninger har rammet verdens fattige med 
ujevne mellomrom, som i 1974, i 1988 og i 1995. Senest i juni i år møttes 
verdens statsledere i Roma, etter at dramatiske økninger i verdensprisene 
førte til fornyet oppmerksomhet om sultproblemet. De to siste årene har 
tallet på sultende verden over økt med 75 millioner til 923 millioner  
mennesker, i følge offisielle tall fra FAO. Med økte priser på mat tipper  
stadig flere over grensen og blir nye sifre i den tristeste statistikken vi har. 

ANTALLET SULTENDE må likevel se seg slått av et annet siffer med 
altfor mange nuller: Tallet på overvektige, som nå er oppe i ufattelige  
1 milliard mennesker. Og selv om overvekt hovedsaklig er et velstands- 
fenomen, ender stadig flere slumbeboere verden over opp som sykelig fete. 
Kroppene deres, som er nedbrutt av fattigdom og feilernæring i oppveksten, 
metaboliserer og lagrer maten dårlig, slik at den i stor grad ender som fett. 
Et annet moment i denne groteske mosaikken er omfanget av spise- 
forstyrrelser i den rike del av verden, som øker parallelt med fedmen.  
For som noen har påpekt: Mennesket skal være den eneste arten som ikke 
spiser når det er sultent og som fortsetter å spise når det er mett.

OVER ALT I VERDEN blir matvanene mer klassedelte. Et sterkere fokus 
på sunnhet, matkvalitet og økologi i den mest ressurssterke delen av  
befolkningen går hånd i hånd med økende kostholdsapati i mindre  
ressurssterke lag, ettersom det krever tid, penger og i økende grad  
kunnskap å leve sunt. En undersøkelse fra Storbritannia viste nylig at  
27 av totalt 28 frokostblandinger som markedsføres mot britiske barn har 
et høyere sukkerinnhold enn myndighetenes anbefaling. For slik er valgets 
og frihetensparadoks på det standardiserte massemarkedet: Det er omtrent 
like krevende å spise sunt som det er å velge riktig blant femti ulike  
mobilabonnementer.

SÅ HVORFOR ALT DETTE SNAKKET OM MAT? Fordi det med 
sikkerhet vil bli mer aktuelt i årene fremover. Matvareprisene på verdens-
markedet har falt noe tilbake fra de ekstreme toppene tidligere i år, men 
ekspertene er enige om at tiden med billig mat er forbi. Hvert år blir det 76 
millioner flere munner å mette i verden, mens tørke, flommer og orkaner 



 

Antallet sultende må se seg slått av 
et annet siffer med altfor mange 
nuller: Tallet på overvektige.

Jens Galschiøt: Survival of the fattest. 

Sjur Holsen • Skr ibent

gjør stadig større innhugg i jordbruksavlingene. Den økende velstanden i land 
som India og Kina gjør at stadig flere velger kjøtt- og melkeprodukter, som 
krever mye større jordbruksarealer enn ris og grønnsaker. Legg til  
den økende bruken av mat i produksjon av biodrivstoff, og man har  
grunntrekkene i det ekspertene omtaler som matvarekrisen. 

DET ER EN KRISE som også angår oss. Gjennom mange år har vi snakket 
om energisikkerhet – at ulike regimer verden over vil gjøre hva de kan for å 
sikre energi til sin egen befolkning. Den problemstillingen lever i beste  
velgående, med oljenasjonen Norge som en naturlig vinner. Begrepet  
matsikkerhet følger den samme logikken, men med den forskjell at mangel på 
mat gjør en befolkning enda mer desperat enn mangel på olje. 

TANKEEKSPERIMENTET ER ENKELT: Hvis du var mor eller far til et 
av de sultende barna du kan finne på Google, ville du gjøre hva som helst for 
å hjelpe. Slik styresmaktene verden over – med unntak for de perverterte 
regimene i land som Burma og Zimbabwe – må ventes å gjøre hva som helst 
for å skaffe mat til sin egen befolkning i en fremtidig situasjon av global  
matmangel. Det kan være verdt å minne om at verdens matvarelagre er 
drastisk redusert de siste årene, at en rekke land har innført eksport- 
restriksjoner på korn og kjøtt, og at eksperter i FN og Verdensbanken for 
første gang snakker om en reell fare for at verden ikke vil klare å produsere 
nok mat. I så fall går sultproblematikken fra å være et spørsmål om fordeling 
til å bli et nullsumspill. Med potensielt svært farlige politiske og militære kon-
sekvenser.

I NORGE DYRKER VI OMTRENT HALVPARTEN av den maten vi 
spiser selv. Klimaet og geografien vår gjør jordbruket dyrt og relativt avlings-
fattig, og mange av oss har tradisjonelt vært kritiske til de store landbruks-
overføringene. Men i dag kan det være grunn til å se med nye øyne på  
behovet for å opprettholde vår egen matproduksjon og stoppe den  
nedbyggingen av matjord som har skutt ny fart her hjemme de siste årene. 
Oljepengene hjelper oss i dag, men de vil ha begrenset verdi den dagen  
verden opplever reell knapphet på mat.  
Det hjelper som kjent ikke å spise dem.          



I forrige nummer av PARAPLYEN tillot jeg meg 
å kretse litt rundt de lunkne honorarer som høy-
tutdannede legeforskerne får for konsulentar-
beide i statens virksomheter. Dette i motsetning 
til politikere og folk fra næringslivet med høyst 
forskjellig utdannelsesbakgrunn som tas inn til 
konsulentoppdrag til fete honorarer. Grunnlaget 
for sistnevnte er nok oppfatningen av den store 
økonomiske avkastningen som konsulenten dan-
ner grunnlaget for, for eksempel innen oljebran-
sjen. Jeg lot bidraget mitt munne ut i et spørs-
mål som ble hengende i luften: ”Skaper ikke 
legeforskerne samfunnsverdier”? Jeg ønsker i det 
følgende å gi et svar på akkurat det siste.

Jeg har hørt en høyt rangert administrator ved et norsk univer-
sitet uttale at ”universitetet er jo ingen bedrift”! Under denne 
uttalelsen lå selvfølgelig at universitetet ikke er noen produk-
sjonsbedrift på linje med Statoil/Hydro eller fiskeoppdretts-
selskapet Marine Harvest som leverer etterspurte varer til det 
nasjonale og internasjonale markedet med store pengebaserte 
fortjenester. Men er det slik at universitetene ikke leverer ver-
dier til de eksisterende markeder? Etter undertegnedes oppfat-
ning leverer universitetene svært store verdier. Universitetene 
leverer de mest verdifulle ”varer” en kan forestille seg til marke-
dene, nemlig høyt utdannede og høyt kvalifiserte, kunnskapsrike 
unge kvinner og menn som alle land i verden etterspør. Og hva 
er verdien av denne ”varen”? Vanskelig spørsmål dersom dette 
skal uttrykkes i kroner og øre. Litt uvant også å sette prislapp på 
personer selv om det har vært ganske vanlig i idrettsverdenen. 
Det er nok å nevne fotball og basketball. Husker jeg ikke feil 
gikk en tidligere administrerende sykehusdirektør for en del år 
tilbake ut i dagspressen og foreslo at leger burde ansettes etter 
samme prinsipp som fotballspillere. Kanskje er det ikke helt 
umulig å finne uttrykk i kroner og øre for hva disse kunnskaps-
menneskene har som verdi i markedet? M.a.o. hva er samfun-
net villig til å betale for de tjenester en ferdigutdannet lege og 
senere legespesialist tilbyr? 
I denne forbindelse vil jeg bruke Det medisinskodontologiske 
fakultet (MOFA) ved Universitetet i Bergen (UiB) som modell, 
og jeg holder meg til den delen som utdanner leger. Medregnet 
sosiale utgifter kan en gå ut fra at samfunnet i gjennomsnitt er 
villig til å betale 1.2-1.3 millioner kroner pr år for legens arbeid. 
Den yrkesaktive perioden for en lege kan en sette til 40 år.  Det 

betyr at en lege har en ”markedsverdi” når vedkommende star-
ter yrkeskarrieren på ca. 50 millioner kroner med avskrivning 
over 40 år! Det vil si en mye større varighet enn fotballspillere, 
”Myggen” Mykland inkludert!
MOFA ved UiB utdanner hvert år 150 leger. Dette betyr at 
”bruttoomsetningen” for legedelen ved MOFA er 7.5 milliarder 
kroner. Budsjettet ved fakultetet var i 2008 på 316 millioner kro-
ner. Hvilken annen norsk bedrift produserer verdier til samfun-
net for 7.5 milliarder med utgifter på kun 316 millioner? 
Hvem er avgjørende for at legeproduktene blir utdannet? Først 
og fremst legestudentene selv som har tilgang til universitetets 
fasiliteter, men dernest i avgjørende grad lærerne, d.v.s. legefor-
skerne og til en viss grad legekollegene i helseforetaket. Sett på 
denne bakgrunn, vil det da være urimelig at en professor med 
25 års formalutdannelse ved universitet og universitetsklinik-
ker i gjennomsnitt tjener det samme som en boreplattformsjef 
i Statoil, sistnevnte med 3-4 års utdannelse etter videregående? 
Det mangler mye på at så er tilfelle. Noe å tenke på for våre 
politikere og arbeidsgivere? 
Tar vi for oss resten av UiB, fakultet for fakultet vil man komme 
frem til et svimlende milliardbeløp i verdiskapning pr. år. Utgiften 
(totalbudsjettet) ligger på ca 2 milliarder for hele UiB.
Konklusjonen blir at universitetene trolig er de mest verdiska-
pende bedrifter en kan tenke seg, særlig når målsetningen er å 
opprettholde og videreutvikle dagens moderne, komplekse og 
kunnskapskrevende samfunn som vi lever i.
Det kan i denne sammenheng være betimelig å trekke frem 
undervisningen ved våre universiteter og den verdi den tilfører 
samfunnet. Dette i en tid hvor undervisningen kommer i skyg-
gen av det sterke lyset som settes på universitetets forskning. 
Sistnevnte er selvfølgelig nødvendig og av stor viktighet i seg selv, 
men kaster neppe alene av seg årlige lett synlige verdier som er 
i nærheten av det som kommer ut av undervisningen i yrkesret-
tede fag. Forskningen kaster svært mye samfunnsnytte av seg 
nettopp gjennom undervisningen, en undervisning som ved våre 
universiteter har et lovfestet krav 
om å være vitenskapelig basert. 
Forskningen er således utvilsomt 
et viktig element for kvaliteten 
på de vordende leger.

Bedriver legeforskere og leger på 
universitetsklinikker verdiskapning, 

eller er de kun en utgiftspost?
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PArAPLyen

Hvordan kan legene og NAV samarbeide for å 
utveksle kompetanse og fremme gode løsninger 
for den sykemeldte? Hvordan kan vi sammen 
bidra til å finne løsninger slik at sykemeldte ras-
kest mulig kan komme helt eller delvis tilbake i 
arbeid?

I velferdssystemet finnes det mange gode tiltak som skal stimu-
lere til at sykemeldte raskest mulig kan komme tilbake i jobb. Det 
er likevel et faktum at sykefraværet stadig øker, noe som årlig 
koster samfunnet store summer. Mye godt arbeid blir gjort, men 
det er ingen tvil om at vi fortsatt har en vei å gå for å snu den 
negative utviklingen. 

Et byggeprosjekt
Arbeidet med å redusere sykefraværet kan på mange måter sam-
menlignes med et byggeprosjekt. For å bygge et hus er den en 
forutsetning at vi har gode verktøy. Men verktøy i seg selv er 
ikke nok. Det er nødvendig at vi har oversikt over hvilke verktøy 
vi har til disposisjon, og vi må ha kunnskap om hvordan verktøy-
ene skal brukes. Et hus kan heller ikke bygges uten samarbeid. 
Alle involverte parter må ha dialog om hvordan huset skal byg-
ges. Gjennom dialog utveksles nemlig kompetanse, og på denne 
måten får ”bygningsarbeiderne” nye perspektiv som kan føre til 
et bedre sluttresultat. 

Tre hovedtiltak
Hvilke verktøy har vi så for å hjelpe sykmeldte raskere tilbake 
til arbeid? Høsten 2006 la sykefraværsutvalget frem en rapport 
som mellom annet munnet ut i at det ble iverksatt tre forskjellige 
ordninger for kjøp av helsetjenester for sykemeldte. 

1. Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte 
Denne ordningen omfatter tre forskjellige tjenester for syk-
meldte der andre grunner enn de rent medisinske er hovedhind-
ring for å komme tilbake i jobb. Det er NAV som henviser til 
disse tjenestene, i samråd med den sykmeldte. Legen skal orien-
teres om henvisningen. 
Forutsetningene for å kunne benytte seg av tjenestene er at 
arbeidstaker mottar sykepenger og har behov for tjenestene for 
å komme tilbake til arbeid. I samarbeid med den sykmeldte skal 
arbeidsgiver ha laget en oppfølgingsplan, og bedriftsinterne tiltak 
skal ha vært vurdert eller prøvd. 
Tjenestene som tilbys under denne ordningen er:
- Oppfølging som innbærer bistand til tilrettelegging på 

arbeidsplassen, finne egnede arbeidsoppgaver, opplæring i 
arbeidsrelaterte/sosiale ferdigheter og veiledning til arbeidsgi-
ver.

- Arbeidsrettet rehabilitering som innebærer mestring, 
motivering og funksjonsbedring i vid forstand.

- Avklaring som innebærer systematisk kartlegging og utprø-
ving av arbeidsevne.

 
2. Kjøp av utredning og behandling for sykmeldte yrkes-
aktive med lettere psykiske og sammensatte lidelser  
Denne ordningen innebærer kjøp av utredning og behandling 
for sykmeldte yrkesaktive med lettere psykiske og sammensatte 
lidelser, slik at disse skal komme raskt til behandling og raskt 

tilbake i arbeid. Tilbudet gjelder poliklinisk utredning og korttids-
behandling hos psykolog eller psykiater som NAV har gjort avtale 
med. Det er utgangspunktet legen som henviser. NAV kan også 
henvise, men da må det være i samråd med lege.  

Kriterier for å komme inn under ordningen: 
– Må ha en lettere psykisk eller sammensatt lidelse 
– Må være sykmeldt med rett til sykepenger 
– Må være yrkesaktiv (ansatt i en virksomhet eller selvstendig 

næringsdrivende) 
– Sykmeldingen må ha hatt relativt kort varighet 
– Må ha god prognose i forhold til å kunne friskmeldes til arbeid 

innen 18 uker. 

3. Spesialisthenvisninger til helseforetakene
De regionale helseforetakene er også tildelt midler gjennom 
ordningen for kjøp av helsetjenester. Disse midlene skal benyttes 
til behandlings- og rehabiliteringstiltak for at pasienter som er 
henvist skal kunne komme raskere tilbake i arbeid. Behandlende 
lege kan henvise til disse tjenestene. Ordningen skal gjennom-
føres uten at det fører til nedprioritering av øvrige pasienter. 
Kriteriene for om pasienten faller inn under ordningen, er at 
pasienten er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, og at 
det er sannsynlig at vedkommende vil komme raskere tilbake til 
arbeid hvis han/hun får et raskere tilbud eller et tilpasset tilbud i 
spesialisthelsetjenesten.

Nye møteplasser mellom allmennlegene og NAV
Gode løsninger blir som nevnt ikke skapt uten samarbeid. Derfor 
satses det også på etablere faste møtepunkt mellom allmennle-
gene og NAV ved det enkelte NAV-kontor. På disse møtene skal 
det fokuseres på generelle problemstillinger, og møtene skal være 
en arena for dialog og kompetanseutveksling. Dette er en sats-
ning som det er viktig å få på plass. Ta gjerne kontakt med nær-
meste NAV-kontor dersom denne møtearenaen ennå ikke har 
blitt etablert i ditt omegn. 
  
Har du spørsmål vedrørende kjøp av helsetjenester kan du kontakte:
Gunnfrid Kvalsund
NAV Hordaland
Tlf. 53 04 59 89
Epost: Gunnfrid.Kvalsund@nav.no

raskere tilbake

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

Egen inngang vis-a-vis 
Jernbanestasjonen

HURTIG TIME TIL:

MR, CT, ultralyd, røntgen,
benskjørhetsmåling og
mammografi
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Forhandlinger for leger ansatt i 
Bergen kommune september 2008

I mange år har det vært praksis at hovedtillitsvalgt 
for allmennlegene i Bergen er hovedforhandler for 
alle ansatt i Bergen kommune. Det vil si fastleger 
med tilpliktet bistilling (sykehjem, helsestasjon, 
skole), sykehjemsleger i større stillinger, leger på 
Bergen legevakt, Helsevernetaten og andre mindre 
grupper

Vi har  prioritert leger i større stillinger på bekostning av all-
mennleger med bistillinger under 20 %. Dette medførte en klar 
reallønnsnedgang for disse allmennlegene som vi har prioritert å 
ta delvis igjen de siste par årene. 

Forhandlingene nå september 2008:
Vi hadde som absolutt krav: Lik lønn for likt arbeid, uansett 
kjønn eller stillingsprosent. Mer presist mener vi fastleger som 
gjør arbeid som leger på sykehjem skal ha samme minimums-
lønn som andre leger gjør samme arbeid på sykehjem. Eller sagt 
på en annen måte: den minimumslønnen som kommunen selv 
mener er rett for sykehjemsleger i større stillinger også er rett 
lønn for fastleger med tilpliktet legearbeid på sykehjem, på helse-
stasjon og på skoler. Etter samme prinsippet krevde vi at spesielt 
kvalifiserte leger kan lønnes over minimumslønnen ut fra deres 
kvalifikasjoner, og ikke avhengig av stillingsprosenten. Disse kra-

vene utlukker selvfølgelig ikke at den enkelte legen får igjennom 
høyere krav, hvilket har skjedd med og uten råd fra tillitsvalgte.

Resultatet gjeldende fra 1. mai 2008 ble at minimumslønn for:
leger under 3 års ansiennitet: 440.000
leger over 3 års ansiennitet: 460.000
leger med spesialitet: 520.000 overleger, spesialist med fag-/
områdeansvar: 600.000.

Mailingliste over fastleger i Bergen kommune:
Vi tillitsvalgte ønsker å kunne kommunisere enkelt med de fast-
legene i Bergen som ønsker å gi sin mening til kjenne når det 
er noe vi lurer på. Listen er utelukkende til 
bruk for tillitsvalgte og jeg oppdaterer den 
fortsatt. Send navn, legekontorets navn og 
e-postadresse til Niels Saaby Hansen på 
fanabond@online.no. Dette pga MinSide 
hos Legeforeningen bare har registrert ¼ 
av fastlegene i Bergen.

Min side – klar til bruk
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fanabond@online .noNiels Saaby Hansen 
Hovedtillitsvalgt Allmennlegeforeningen i Bergen

Kunngjøringer

Legeforeningens nye medlemsportal Min side  
er nå oppe og går. I disse dager sendes det ut 
brev til alle medlemmene med brukernavn og 
passord. Ta Min side i bruk fra starten!

I Min side kan alle medlemmer i Legeforeningen skreddersy sin 
side etter egne interesser. Her kan du diskutere fag og danne vir-
tuelle nettverk. Min side gir en unik mulighet til å samle den infor-
masjonen du ønsker innen ditt fagområde. Det gis også mulighet 
til å diskutere i lukkede fora med andre kollegaer, både innen eget 
fag og på tvers av fag. Du kan se artikler fra Legeforeningen og 
Tidsskriftet sortert etter tema, og bygge opp en lenkesamling og 
snarveier til både interne og eksterne nettsteder.

Komme i gang
Øverst på både Tidsskriftets, Legeforeningens og alle underfore-
ningenes nettsider finne du nå et nytt menyvalg som heter Min 
side. Ved å klikke på denne lenken kommer du inne i Min side. 

Du logger deg inn ved å taste inn medlemsnummer og passord. 
Disse opplysningene får du i brevet som er på vei til deg.

Gjør deg selv oppdatert og tilgjengelig
Øverst i høyre hjørne finner du lenke til Min profil. Ved å velge 
endre profil får du mulighet til å se, og oppdatere opplysningene 
Legeforeningen har registret om deg. For at andre skal finne 
fram til deg må du åpne din egen profil.  Det er kun medlemmer 
i Legeforeningen som får tilgang til Min side.

For mer informasjon om hvordan du bruker Min side finner du i 
denne på internett:
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1676085 
eller i Tidsskriftet nr 7/08. 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger kontakt 
nettredaksjonen@legeforeningen.no.

- Karin Wallin, Nettredaksjonen



Forsommerens høringsrunde har i hovedsak  
gitt tilslutning til Arbeids- og Inkluderings-
departementets forslag om godkjenningsordning 
for bedriftshelsetjenester i bransjer og virksom-
heter som omfattes av bransjeforskriften. 
Samtidig vil denne forskriftens bestemmelser 
om plikt til å ha bedriftshelsetjeneste bli utvidet 
til også å omfatte store offentlige samfunnsekto-
rer som undervisning og helse- og sosialtjenester, 
og andre utsatte yrkesområder innen frisørbran-
sjen, gjenvinningsbransjen, fiskeoppdrett og klek-
kerier, vakttjeneste, og kraft- og vannforsyning.

NAMF erkjenner at det eksisterer markante kvalitetssprik 
innen norsk bedriftshelsetjeneste, og har derfor lenge sett 
behov for en obligatorisk godkjenningsordning. I høringsomgan-
gen om departementets forskriftsforslag fulgte Legeforeningen 
og Akademikerne vår innstilling og anbefalte forslaget under 
forutsetningen om at ordningen ikke blir så rigid at små lokale 
ordninger ikke kan bli godkjent. 
Små ordninger som ikke fyller kravene til personellressurser, 
må kunne inngå forpliktende avtaler med ordninger som har 
slik kompetanse. Modellen må heller ikke bli til hinder for at 
leger skal kunne være knyttet til en bedriftshelsetjeneste i en 
deltidsstilling. Godkjenningsordningen må basere seg på klare 
og enkle kriterier og bygge på det som er spesifikt for bedrifts-
helsetjenesten: forebyggende helsearbeid og arbeid med det 
fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, uttaler Legeforeningen 
blant annet.
Den godkjenningsmodellen som de fleste høringsinstansene 
har anbefalt, baserer seg på kompetanse, volum på tjenestene 
og kvalitetssikring:

Kompetansekrav
• Personalet må samlet sett være i stand til å ivareta en helhet-

lig og forebyggende rådgiving innen hele kompetanseområdet.
• Ordningen må ha en faglig sammensetning og tilstrekkelig 

kompetanse til å gjennomføre oppgavene som skal utføres av 
en bedriftshelsetjeneste.

• Ordningen må ha en plan for etter- og videreutdanning for å 
opprettholde og videreutvikle kompetansen. 

• Der bedriftshelsetjenesten mangler tilstrekkelig kompetanse 
må det foreligge en plan for å skaffe seg den nødvendige 
kompetansen innen 3 år.

Volumkrav
• En bedriftshelsetjeneste må ha et minimum antall årsverk 

knyttet til den faglige virksomheten. I tråd med arbeidsgrup-
pens rapport videreføres kravet om tre årsverk.

• De enkelte fagområder må være dekket med minimum 30 
pst av et årsverk.

• En bedriftshelsetjeneste som ikke har disse ressursene, kan 
likevel bli godkjent hvis de kan dokumentere at de har til-
svarende ressurser gjennom et samarbeid med et eller flere 
relevante kompetansemiljøer. Samarbeidet må dokumenteres 
gjennom en forpliktende samarbeidsavtale.

Kvalitetssikring
• Godkjenning gis for en periode på 5 år. Etter denne tid faller 

godkjenningen bort dersom den ikke fornyes. Dersom en 
bedriftshelsetjeneste ikke helt oppfyller kravene kan det gis 
godkjenning for et begrenset tidsrom. 

• Skjer det endringer i forutsetningen for godkjenningen, skal 
bedriftshelsetjenesten melde dette til godkjenningsorganet. 

• En gang i løpet av godkjenningsperioden kontrollerer god-
kjenningsorganet, etter fastsatte retningslinjer om den god-
kjente bedriftshelsetjenesten fortsatt oppfyller betingelsene 
for å være godkjent. Godkjenningsorganet kan kreve alle de 
opplysningene de trenger for å kunne vurdere om bedrifts-
helsetjenesten oppfyller kravene til godkjenning.

En godkjenning skal kunne tilbakekalles dersom betingelsene 
for godkjenningen ikke lenger
er til stede, eller dersom vilkår satt for å opprettholde god-
kjenningen ikke er oppfylt innen fastsatt frist.
Siden også NHO (i hovedsak) og LO har støttet departemen-
tets forslag, er det grunn til å vente at en godkjenningsordning 
vil bli vedtatt før neste valg.

Krav om godkjenningsordning 
for bedriftshelsetjenestene

Trond Skaf lestad 
NAMF Hordaland
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Alzheimers sykdom:*

H. Lundbeck A/S
Strandveien 15
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800 
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no

www.ebixa.com

For startpakning,  ring 91 300 800.

StArtpAkke
– Enkel titrering fra 5 mg til 20 mg med én tablett om dagen!

Ny tablettstyrke og praktisk dosering

NYHet!

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.



Foreningsgaten 1, «Det hvite hus» 

Tlf. 55 32 52 10 - 5015 Bergen

ÅPNINGSTIDER 
Man - Fre: 9 - 16. 30  
Tors: 9 - 17. 30  
Lør: 10 - 14 

Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring 

• Inkontinens • Fysikalsk utstyr
• Stomi / sår • Støttebandasjer
• Ernæring • Tempur puter / madr.
• Brystproteser • Angoraullundertøy
• Diabetes • Mor og barn
• Kompresjonsstrømper • Høreapparat 
• Idrettsskadeutstyr • Helseutstyr, diverse

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning 
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist

Hjemmelevering – Postforsendelse

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»
5015 Bergen - Tlf. 55 59 20 00

post@sykeartikler.no

Åpningstider:
Man.-fred.   9 - 17
Lør. 10 - 15
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C Ebixa “Lundbeck” 
Middel mot demens. •  ATC-nr.: N06D  X01

DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. me mantin 8,31 mg, 
kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann. TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg,10 mg, 
15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg 
tilsv. memantin 4,15 mg, 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, hjelpestoffer. Tabletter 10 mg 
inneh. laktose. TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 
10 mg tilsv. memantin 8,31 mg, laktose 166 mg, hjelpestoffer. Med delestrek. TABLETTER, 
filmdrasjerte 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 20 mg tilsv. memantin 16,62 
mg. IndIkasjonEr: Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzhei mers 
sykdom. DosERing: Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnosti
sering og behandling av Alzheimers demens. Behandlingen skal bare igangsettes hvis en 
omsorgsperson er tilgjengelig og jevnlig kan monitorere pasientens lege middelinntak. 
Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Voks ne/eldre: Maks. daglig dose 
er 20 mg. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke i de 
første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Startpakning: 5 mg en gang daglig i 7 dager, 10 mg 
en gang daglig i 7 dager, 15 mg en gang daglig i 7 dager, 20 mg en gang daglig i 7 dager. 
Deretter fortsetter behandlingen med en anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg en gang daglig. 
Kan tas uavhengig av måltider. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <40
60 ml/minutt/1,73 m2) anbe fales maks. 10 mg. kontraIndIkasjonEr: Overfølsomhet for 
memantin eller et eller flere av hjelpestof fene. ForsIktIghEtsrEgLEr: Forsiktighet utvises 
hos pasienter med epilepsi, som har hatt tidligere episoder med krampeanfall eller pasienter 
som er predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av NmetylDaspartat (NMDA)antagonister 
som amantadin, keta min eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. 
Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt pHverdi i urin (f.eks. drastiske endringer i 
kost holdet, f.eks. fra kosthold med kjøtt til vegetarkost, eller stort inntak av syrenøytra liserende 
midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus bacteria) 
kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, 
ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse IIIIV) eller ukontrollert høyt blodtrykk 
overvåkes nøye. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 50
80 ml/minutt) er det ikke nødven dig med dosejustering. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon 
(kreatininclearance 3049 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg. Hvis godt tolerert etter 
minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg/dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved 
alvor lig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 529 ml/minutt) bør daglig dose være 10 
mg/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild eller moderat nedsatt leverfunksjon (ChildPugh grad 
A eller ChildPugh grad B) er det ikke nødvendig med dosejuste ring. Memantin anbefales ikke 
til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon da det ikke finnes data om bruk av memantin 
hos disse pasientene. Pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, Lapplaktasemangel eller 
glukosegalaktosemalabsorpsjon bør ikke bruke tablettene. Pasienter med frukto seintoleranse 
bør ikke bruke dråpene. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom plei er vanligvis å nedsette 
evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan memantin ha lett til 
moderat påvirkning, slik at pasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme når 
de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner. IntEraksjonEr: Effektene av barbiturater 
og nevroleptika kan bli redusert. Samtidig administrering av memantin med spasmolytiske 
stoffer som dantrolen eller baklo fen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være 
nødvendig. Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås 
pga. risi ko for farmakotoksisk psykose.  Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, proka
inamid, kinin og nikotin innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon 
av hydroklortiazid eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller 
av økt INR ved samtidig behandling med warfarin er sett. Nøye monitorering av protrombintid 
eller INR anbefales. gravIdItEt/ammIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under 
graviditet er ikke klarlagt. Bør derfor ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig 
og etter nøye vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk un der amming 
er ikke klarlagt. Det er ikke kjent om memantin skilles ut i morsmelk hos mennesker, men 
med tanke på hvor lipofilt stoffet er, antas dette å forekomme. Kvinner som tar memantin, 
bør ikke amme. BIvIrknIngEr: Bivirkningene er vanligvis milde til moderat alvorlige. 
Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. Sentralnervesystemet: Svimmelhet, 
hodepi ne og somnolens. Sirkulatoriske: Hypertensjon. Mindre hyppige: Gastrointestinale: 
Oppkast. Sentralnervesystemet: Hallusinasjoner (stort sett rapportert hos pasienter med 
alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring, unormal gange. Sirkulatoriske: Ve netrombose/
tromboembolisme. Øvrige: Tretthet, soppinfeksjoner. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. 
Enkelttilfeller av psykotiske reaksjoner og pankreatitt er rapportert. Alzheimers sykdom er 
forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord og er også rapportert hos pasienter 
som er behandlet med memantin. ovErdosErIng/ForgIFtnIng: Symptomer: Hhv. 200 
mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med enten bare tretthet, svakhet og/eller 
diaré eller ingen sympto mer. Ved overdoser på <140 mg eller ukjent dose har pasientene hatt 
symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, somnolens, svimmelhet, agitasjon, 
ag gresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller magetarmbesvær (oppkast og diaré). 
Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga symptomer fra sentralner vesystemet (koma 
i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon). Pasienten ble be handlet symptomatisk og med 
plasmaferese, og kom seg uten varige mén. En pasi ent som hadde fått 400 mg memantin 
oralt fikk symptomer fra sentralnervesystemet som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, 
krampetendens, somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten ble restituert. Behandling: 
Symptomatisk. EgEnskapEr: Klassifisering: Memantin er en spenningsavhengig, ikke
kompetitiv NMDAreseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nev
rodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt i glutamaterge neuro transmittere, 
særlig ved aktivering av NMDAreseptorer, medvirker til både symp tom og sykdomsforverrelse. 
Memantin modulerer virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat som kan føre 
til nevronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax oppnås etter 
38 timer. «Steady state»plasmakonsentrasjoner fra 70150 ng/ml (0,51 µmol) med store 
interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 
liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeksponensielt med terminal t½ på 60100 
timer. Total clearance (Cltot) 170 ml/minutt/1,73 m2. Renal eliminasjonsrate av memantin 
ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 79. Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes som 
modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles 
innen 20 dager, og mer enn 99% utskilles renalt.oppBEvarIng og hoLdBarhEt: Dråper: 
Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder.paknIngEr og prIsEr: Dråper: 50 g kr 783,40. 
Tabletter: Enpac: Startpakn: 7 tabl. 5 mg + 7 tabl. 10 mg + 7 tabl. 15 mg + 7 tabl. 20 mg kr 
939,90. 10 mg: 30 stk. kr 519,50. 50 stk. kr 778,90. 100 stk. kr 1523,50. 20 mg: 28 stk. kr 
939,90. 98 stk kr 2954,20. 

sist endret: 28.07.2008

www.ebixa.com

h. Lundbeck a/s
Strandveien 15
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800 
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no



Styret i Hordaland Legeforening har besluttet 
å avvikle særordningen der medisinstudenter 
ved Universitetet i Bergen har egne leger de 
kan kontakte for allmennlegekonsultasjon. 

Bakgrunnen for vedtaket er at styret ønsker å støtte opp 
under målsetningen om at alle studenter bør velge fastlege der 
de studerer. 

Alle medisinstudenter oppfordres derfor til å bytte til en fast-
lege i Bergensområdet. Dette gjør man enkelt på www.nav.no 
eller ved å ringe 810 59 500. 

Studenter som opplever spesielle forhold i form av kriser eller 
livssituasjoner som virker inn på deres rolle som medisinstu-
denter eller fremtidige leger oppfordres til å kontakte Kollegial 
støttegruppe for rådgivning og hjelp. Mer informasjon om 
denne finner du på nettsidene til Hordaland Legeforening: 
www.legeforeningen.no/hordaland

På vegne av styret i HLF,

Elisabeth Stura
Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen

Avvikling av ordningen «Lege for medisinstudent»

kathe.aase@sensewave.noE l i sabeth Stura 
Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen

Etter mange års aktiv observatørdeltagelse i 
Hordaland legeforening er vi i Nmf svært glade 
for at vi nå også har fått stemmerett i styret. 
Med denne rettigheten følger også visse forplik-
telser, og det syntes naturlig at vi som studen-
ter også bidro til Paraplyen. Så fremover vil jeg 
forsøke å gi dere lesere et lite glimt av hva som 
foregår i studentenes lille del av verden.

Siden det er første gang jeg skriver denne spalten, er det vel 
høflig å presentere seg. Mitt navn er Elisabeth Stura og jeg er 
leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Bergen. Jeg går 
på kull 04a på medisinstudiet i Bergen, og er dermed inne i mitt 
femte år, både i studiet og Nmf. Begge deler har vært svært 
lærerikt.

I dag vil jeg fokusere på grunnutdanning. Det passer bra i og 
med at jeg i skrivende stund er på Flesland med kurs mot Soria 
Moria og Nmf sin årlige grunnutdanningskonferanse, eller GUK 
som vi liker å kalle den.  Kvalitet i utdanningen har alltid opptatt 
studentene, og det er et av kjernepunktene i Nmf sin virksom-
het.

Hvert av lokallagene i Nmf har en egen grunnutdanningsansvar-
lig, og en av representantene i det nasjonale styret har også 
dette som sitt hovedarbeidsområde. Vi følger aktivt med på 
studieplaner og undervisningsinnhold på de norske fakultetene, 
og har et utstrakt samarbeid med fakultetets eget studentdemo-
krati. Som studenter er vi de eneste som opplever alle delene av 
undervisningen, og som har best forutsetninger for å se helhe-
ten, der hver enkelt foreleser ofte konsentrerer alt fokus rundt 
eget spesialfelt. Vi kjemper stadig for bedre evalueringsmetoder 
av undervisningskvaliteten og god oppfølging av resultatene av 
gjennomført evaluering. Det siste året har vi jobbet  

med en sak som truet kvaliteten på svært mange områder i 
studiet, nemlig at kullene ble større for hvert år som gikk, i 
hovedsak på grunn av overdimensjonering av frafallsprosenten. 
På Haraldsplass sykehus var det i høst 94 studenter som star-
tet Grunnkurs klinikk. Vi er derfor stolte av å ha fått medhold 
for saken hos både forelesere og fakultet, og at det ble tatt inn 
færre studenter enn tidligere på kull 08.

I tillegg til det lokale arbeidet deltar vi i internasjonalt grunn-
utdanningsarbeid, i hovedsak gjennom den  verdensomspen-
nende medisinstudentorganisasjonen IFMSA. Vi deltar på flere 
internasjonale møter og konferanser om grunnutdanning hvert 
år. Undertegnede var senest i september på AMEE, sannsynligvis 
en av verdens største konferanser om medisinsk utdanning, med 
over 2400 deltagere. Fokuset internasjonalt er bredt, men de 
siste årene har vi brukt mye tid på Bolognaprosessen og hvor-
dan den blir (og ikke blir) implementert ved forskjellige medisin-
ske fakulteter i verden.

Vi er også svært glade for at vi med hjelp av moderforeningen 
har kunnet arrangere grunnutdanningskonferanse hvert år siden 
2003. På konferansen deltar både representanter for fakultete-
nes studentdemokratier og Nmfs egne medlemmer, samt at vi 
ofte inviterer gjester som på ulike vi er involvert i utdanningen 
av medisinstudenter i Norge. I år vil hovedsakene være studiets 
hovedoppgave/særoppgave og forskning i medisinstudiet. Min 
personlige erfaring tilsier imidlertid at vi i diskusjonene vil være 
innom svært mange temaer som er relevante for medisinerut-
danningen i Norge.

Jeg gleder meg!
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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

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

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

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:

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

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

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

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (APLF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
APLF Vara: Niels Saaby Hansen fanabond@online.no 
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Turid J.Thune
YLF: Johan Torgersen jgto@helse-bergen.no 
YLF Vara: Vivi von Erpecorn
LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no
LVS Vara: Eva Gerdts
PSL: Kathe Aase kathe.aase@sensewave.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA:  Tord Moltumyr
LSA Vara: 
Namf: Trond Skaflestad tskafles@broadpark.no 
Namf Vara: Mariann Andersen
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

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

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF) 
abh@hoyangerbht.no

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

Ingrid Alm Andersen (YLF) 
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Florentina Naboulsi  (PSL) 
florentina@mailbox.as

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

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

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2007 - 2009

Styret HLF 01.09 2007 - 31.08 2009
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PArAPLyen

Eg har kjend Bulambo sidan 1990, og reknar han som ven. Vi 
vart kjende gjennom arbeidet mitt i den kongolesiske kyrkja 
Communauté des Eglises Libres Pentecôtistes en Afrique, 
CELPA. Eg arbeidde som lege i denne kyrkja, og hadde i ein 
periode ansvar for alt helsearbeid kyrkja driv. Han har hatt 
leiarposisjonar i kyrkja, i åra 1996 – 2006 var han øvste admi-
nistrative og åndelege leiar.

Perioden som Bulambo var leiar fall saman med den mest 
krevjande epoken i Kongo si nyare historie. Krigen i Kongo er 
kalla Afrikas første verdskrig. På det meste sto soldatar frå sju 
ulike land inne i Kongo. Konfliktane har hatt uklare politiske 
mål, jakt på verdfulle mineral har spelt ei avgjerande rolle. 
Ymse rapportar har konkludert med at meir enn 5 millionar 
menneske er døde som fylgje av krigshandlingane. Dette gjer 
konflikten i Kongo til den mest omfattande målt i tapte men-
neskeliv etter 2. verdskrigen. Verdssamfunnet si interesse for 
konflikten står ikkje i forhold til storleiken på dette tapet.

Det sivile statsapparatet i Kongo var svakt etter mange år med 
vanstyre då krigen braut ut. I krigsåra var kyrkjene mellom dei 
samfunnsstrukturane som ytte ein grad av tenester til befol-
kinga, med skule og helsestell attåt det forkynnande arbeidet. I 
denne perioden tok pastor Bulambo eit stort personleg ansvar 
for å halde kyrkja saman og hennar tenester oppe. Han var 
truga på livet i fleire periodar, og i ein periode stengt ute frå 
sitt eige land.

Etter at krigshandlingane i hovudsak var over tok Bulambo 
initiativ til å starte arbeid med  forsoning i eit krigsherja land. 
I samarbeid med Pinsevennenes Ytre Misjon (PYM) i Noreg  
vart det søkt om GAP-midlar frå norsk UD. Midlane vart i 
hovudsak nytta til to prosjekt: Reintegrering i samfunnet av 
barn som hadde vore soldatar, og psykososial støtte til kvin-
ner som hadde vore utsette for seksualisert vald. Denne siste 
delen av arbeidet har eg vore knytt til som medisinskfagleg 
konsulent, og besøkt Kongo fleire gonger, seinast no i vår.

Attåt dette arbeidet har Pastor Bulambo halde fram med 
engasjementet for fred og forsoning gjennom å spele ei sentral 
rolle i forhandlingar med ei av dei attverande militsgruppene 
i Kongo, Interahamwe, restane av hæren som i 1994 sto for 
folkemordet i Rwanda.

For meg er arbeid for fred eit arbeid for betre helse. I mi før-
ste tid som lege i Gaular hende det innimellom at eg kunne 
ta full refusjon for ein konsultasjon av di pasienten kom for ei 
liding som var klassifisert som krigsskade. Desse konsultasjo-
nane er det vel lenge mellom no, slik kan vi lett gløyme at krig 
fører med seg mykje sjukdom og liding, sidan vi har fått leve i 
fred i Noreg i så mange år.

Innvandrarar og asylsøkjarar minner oss om at krig gjev omfat-
tande fysisk og psykisk liding. Mange av skadene  - ikkje minst 
dei psykiske – er så omfattande at dei traumatiserte vil ha 
sekveler for levetida. Vi vil gjere så godt vi kan for å hjelpe dei 
som kjem til oss.

Men endå meir kan vi få til om vi engasjerer oss i kampen for 
menneskerettar, og mot krig og vald. Dei færreste av oss er 
i posisjon til å gjere noko personleg og direkte, men vi kan 
støtte organisasjonar og einskildmenneske som gjer frontinn-
sats på desse områda.

Bulambo Lembelembe er ein av dei. Han har stått fast ved 
oppgåva si gjennom mange vanskelege år, synt stort mot, og 
innsatsen har medført betydeleg personleg kostnad. Han er ein 
verdig prisvinnar. 

Raftostiftinga fortener stor ære ved at ho ved denne tildelinga 
set fokus på ein mykje godt gløymd konflikt. Hugs på Kongo. 
Lat oss hugse Bulambo Lembelembe.

Bulambo Lembelembe

Øyvind Watne 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

owatne@gmail.com

Høyrt namnet før? Framand, klangfullt. Nokre av dykk vil assossiere namnet med Afrika, sidan 
det er eg som skriv. Kring månadsskiftet oktober/november vil de sjå bilete av Bulambo i 
Bergens Tidende, og kan hende sjå han i Vestlandsrevyen. Vonleg får eg han til Førde. I nokre 
dagar vil han og det han står for bli lagt merke til. Kvifor? Bulambo får Raftoprisen for 2008. 



Referanser: 1. Godkjent preparatomtale. 2. Dean J, et al. Psychosocial outcomes and drug attributes affecting treatment choice in men receiving sildenafil 
citrate and tadalafil for the treatment of erectile dysfunction: results of a multicenter, randomized, open-label, crossover study. J Sex Med 2006; 3(4): 650–61.
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Med Cialis® har pasienten mulighet til å ha sex  

innen en halvtime – men varigheten er hele 36 timer.1 

Det betyr at paret kan ha sex om kvelden, og så om  

morgenen, eller neste kveld og til og med morgenen 

deretter – hvis de vil. 

Studier viser at flere pasienter foretrekker Cialis®  

fremfor Viagra®; dels på grunn av den lange varigheten,  

og dels på grunn av ereksjonens hardhet.2 

Forskriv Cialis® til din neste pasient med ereksjons-

problemer, og la paret oppleve friheten ved å kunne ha 

sex når de selv vil. Det gjør virkelig en forskjell.

Styrt av lyst – ikke av tid.

J A  –  d E t  E R  f O R S k J E L L !
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Cialis® Lilly
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.                            ATC-nr.: G04B 
E08. 

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg, 
hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell 
stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos kvinner. Dosering: Anbefalt dose er 
10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafil 10 mg ikke gir tilstrekkelig effekt, 
kan tabletter 20 mg forsøkes. Tabletten kan tas med eller uten mat. Preparatet kan tas minst 30 minut-
ter før forventet seksuell aktivitet. Maks. dosering er 1 gang daglig. Tadalafil er beregnet til bruk før 
forventet seksuell aktivitet, og er ikke anbefalt til daglig bruk. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke 
nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. 
anbefalt dose. Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det 
foreligger begrensede data vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør ba-
seres på grundig individuell vurdering av fordeler og risiko. Det foreligger ikke data for administrering 
av høyere doser enn 10 mg, se forøvrig Forsiktighetsregler. Eldre eller diabetikere: Dosejustering er 
ikke påkrevd. Barn og ungdom: Bør ikke brukes av personer under 18 år. Kontraindikasjoner: Over-
følsomhet for tadalafil eller noen av hjelpestoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende effekten av 
nitrater, og er derfor kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk nitrat. 
Skal ikke brukes hos menn med hjertelidelse der seksuell aktivitet ikke tilrådes. Legen skal vurdere 
potensiell risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos pasienter med kjent kardiovas-
kulær lidelse/hjertelidelse. Følgende pasientgrupper med kardiovaskulære lidelser er ikke inkl. i kliniske 
utprøvninger og bruk av tadalafil er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet av de siste 
90 dager, pasienter med ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie, pasienter med 
hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere i løpet av de siste 6 måneder, pasienter med ukontrollerte aryt-
mier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller ukontrollert hypertensjon, pasienter som har hatt slag i løpet 
av de siste 6 måneder. Pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre 
optikusneuropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en 
PDE5-hemmer eller ikke. Forsiktighetsregler: Anamnese og fysisk undersøkelse skal gjennomføres 
for å diagnostisere erektil dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. Alvorlige kardiovaskulære 
episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag og transi-
toriske iskemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert ved bruk av tadalafil. 
Flesteparten av disse pasientene hadde allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. En kan 
ikke definitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse risikofaktorene, til tadalafil, til sek-
suell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Synsforstyrrelser og tilfeller av NAION 
er rapportert. Pasienten bør rådes til å slutte å ta tadalafil og kontakte lege umiddelbart dersom plut-
selige synsforstyrrelser skulle oppstå. Det foreligger begrensede sikkerhetsdata hos pasienter med 
alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad C), og en grundig individuell evaluering av fordeler 
og risiko bør utføres før ev. forskrivning. Pasienter som får ereksjon som varer i 4 timer eller mer bør 
tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med varsomhet av pasienter med anatomisk 
deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander som 
gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Det er ikke 
kjent om tadalafil har effekt hos pasienter som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke nerve-
bevarende prostatektomi. Bør ikke brukes hos pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, lappisk 
laktasemangel eller glukose-/galaktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere som doxazosin 
kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte pasienter. Kombinasjon med alfablokkere er derfor 
ikke anbefalt. Forsiktighet bør utvises ved forskrivningen av tadalafil til pasienter som anvender potente 
CYP 3A4-inhibitorer (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin) da det er observert 
økt AUC for tadalafil ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av 
tadalafil med annen behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og slike kombinasjoner anbe-
fales derfor ikke. Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan interaks-
joner ved høyere doser ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metabolise-
res hovedsakelig av CYP 3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg), dobler 
tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med 15 %. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) 
AUC og øker Cmax med 22 %. Ritonavir (200 mg x 2) dobler tadalafils AUC uten endringer i Cmax. Forsik-
tighet ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4-
hemmere, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol og grapefruktjuice, fordi disse forventes å øke 
plasmakonsentrasjon av tadalafil. Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering 
av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer tadalafils AUC med 88 %, og det kan 
forventes redusert effekt av tadalafil, graden av redusert effekt er ukjent. Det kan forventes at samtidig 
administrering av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og karbamezepin også vil senke 
plasmakonsentrasjonen av tadalafil. Effekter av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil forsterker den 
hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i mer enn 24 timer og er ikke detekterbar etter 48 ti-
mer. Dersom en pasient som får enhver dosering med tadalafil trenger livreddende behandling med 
nitrater, bør det derfor ha gått minst 48 timer før nitratbehandlingen igangsettes. Ved slike tilfeller bør 
nitrater kun administreres under tett medisinsk oppfølging og hensiktsmessig hemodynamisk monito-
rering. Tadalafil er vist å øke oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol. En lignende økning kan ventes 
ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning. Tadalafil (10 mg) 
administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag pr. minutt). Effekten er 
liten og uten klinisk betydning, men bør vurderes når legemidlene administreres samtidig. Tadalafil er 
brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre, angiotensin II reseptorblokkere og amlodipin uten inter-
aksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril, metoprolol og bendrofluazid uten interaks-
joner. Tadalafil er undersøkt i kombinasjon med inntil 4 klasser antihypertensiva. Hos pasienter som tar 
multiple antihypertensiva synes det som om endringer målt ved ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer 
seg til graden av blodtrykkskontroll. Hos pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsva-
rende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduks-
jonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Relevant klinisk 
rådgivning om mulig blodtrykksfall skal gis til pasienter når de behandles med antihypertensiva. Ved 
samtidig bruk av doxazosin (8 mg) er det sett en forsterkning av den blodtrykksreduserende effekten 
av doxazosin. Denne effekten er fremdeles tilstede 12 timer etter dosering og er vanligvis forsvunnet 
etter 24 timer. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Er brukt sammen med tamsulosin 
(selektiv alfa1A-blokker) uten blodtrykksendringer forårsaket av tamsulosin. Det er ikke kjent om resul-
tatet kan overføres til andre alfa1A-blokkere. Tadafil er brukt samtidig med alkohol (0,08 %) uten end-
ringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall for-
årsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos 
enkeltindivider. Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen av 
alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Graviditet/Amming: Ikke indisert til 
bruk hos kvinner. Det foreligger ingen data for tadalafil og eksponerte graviditeter. Det er ikke funnet 
holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryo-/fosterutvikling, fød-
sel eller postnatal utvikling. Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirknings-
data for pasienter over 75 år er begrenset. Mest vanlig (>1/10) er hodepine og dyspepsi. Hyppige 
(>1/100): Nesetetthet. Ryggsmerter, myalgi. Svimmelhet. Rødme. Abdomidale smerter. Mindre hypp-
ige: Palpitasjoner og takykardi. Uklart syn. Neseblødning. Gastroøsofageal reflukssykdom. Utslett, ur-
ticaria, hyperhidrose. Hypotensjon (vanligere når tadalafil er gitt til pasienter som allerede tar antihyper-
tensive legemidler), hypertensjon, brystsmerter (de fleste pasientene hadde allerede eksisterende 
kardiovaskulære risikofaktorer). Hypersensitivitetsreaksjoner. Sjeldne (<1/1000): Synkope, migrene. 
Myokardinfarkt, transitoriske iskemiske anfall og slag (de fleste pasientene hadde allerede eksisteren-
de kardiovaskulære risikofaktorer). Synsfeltforandring. Ansiktsødem. Forlenget ereksjon. Frekvens uk-
jent: NAION, retinal vaskulær okklusjon, Stevens-Johnsons syndrom. Eksfoliativ dermatitt. Ustabil 
angina pectoris, ventrikkelarytmi, plutselig hjertedød (de fleste pasientene hadde allerede eksisterende 
kardiovaskulære risikofaktorer). Priapisme. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Det er gitt en-
keltdoser på opptil 500 mg til friske, og multiple daglige doser på opptil 100 mg er gitt til pasienter. 
Observerte bivirkninger tilsvarte dem som ble sett ved lavere doser. Behandling: Symptomatisk be-
handling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering. Egenskaper: Klassifise-
ring: Middel mot erektil dysfunksjon. Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMP-
spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av nitro- 
≈genoksid, vil tadalafils hemming av PDE5 forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum. 
Dette resulterer i relaksasjon av glatt muskulatur og blodtilstrømming til penis, som igjen frembringer 
ereksjon. Bedring av erektil funksjon og evnen til å ha et vellykket samleie er vist opptil 36 timer etter 
dosering, og evnen til å oppnå og beholde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16vminutter 
etter dosering. Det er ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne obser-
vasjonen er overensstemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5. Ingen 
klinisk relevant nedgang i spermatocytt-antall og -konsentrasjon. Det er ikke påvist endringer på moti-
litet, morfologi og follikelstimulerende hormon. Pasienter med erektil dysfunksjon av mild, moderat og 
alvorlig grad bedret ereksjonsevne hhv. 86 %, 83 % og 72 %. Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax 
etter 2 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak. Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjo-
ner er 94 % bundet til proteiner. Proteinbindingen påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling: 
Gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 63 liter, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. Mindre enn 
0,0005 % av den administrerte dosen fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner. Halveringstid: 
Ca. 17,5 time. Lineær farmakokinetikk mhp. tid og dose. Over et doseringsområde på 2,5–20 mg øker 
eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen. «Steady state»-plasmakonsentrasjon nås innen 
5 døgn med dosering én gang daglig. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4. Hovedmetabolitten er 
metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv. Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance 
for tadalafil er 2,5 liter/time. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i fæces 
(61 %) og i mindre grad i urinen (36 %). Nyresvikt: Hos personer med mild (ClCR51–80 ml/minutt), 
moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31–50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og  
pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter administrering av en enkeltdose  
tadalafil (5–20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var Cmax 41 % høyere enn hos friske.  
Pakninger og priser: 10 mg: Enpac: 4 stk. kr 387,90. 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 408,60. 8 stk. kr 
782,90. 12 stk. kr 1157,10. Sist endret: 29.11.2007.

ELI LILLY NORGE A.S • TELEFON 22 88 18 00 • FAKS: 22 88 18 50

FIRST HOTEL MARIN
GLEDE OMTANKE OG INNOVASJON

KONFERANSE
Hva med å legge konferansen til Bergen? Vi ligger sentralt på Bryggen, 
våre konferansefasiliteter er moderne og fleksible med kapasitet fra 2–180.
Konferansebooking tlf: 53 05 15 25

BEYER´EN BAR + RESTAURANT
Ved bruk av lokale råvarer og moderne teknikker og smaker, kombinert med 
klassiske retter gir vi deg en opplevelse av det ekte Bergenske kjøkken.
Reservasjon tlf: 53 05 15 39

JULEBORD FRA 725,-
Julebordsbuffet med alt av kalde/varme retter og hjemmelagde desserter 
som hører julen til. Levende musikk.
Booking tlf: 53 05 15 00

FIRST HOTEL MARIN / ROSENKRANTZGATEN 8 / NO - 5003 BERGEN
TELEFON 53 05 15 00 / FAKS 53 05 15 01 / BOOKING.MARIN@FIRSTHOTELS.NO
WWW.FIRSTHOTELS.NO/MARIN
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NYHET!

10g startpakning

Protopic® steroid-fri behandling av atopisk eksem
• Protopic® har rask kløestillende effekt1!
• Protopic® gir god langtidskontroll2!

Solbråveien 47, N-1383 Asker, Tlf.: 66 76 46 00, www.astellas.no
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Protopic 0,03% og 0,1% salve (tacrolimus)
Immunsuppressivt middel.
ATC-nr.: D11A X14

SALVE 0,03% og 0,1%: 1 g inneh.: Tacrolimus 0,3 mg, resp. 1 mg, hvit vaselin, flytende 
parafin, propylenkarbonat, hvit voks, fast parafin.
Indikasjoner: 0,03%: Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne 
som ikke responderer tilstrekkelig på eller er intolerante overfor konvensjonell terapi 
som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk. Behandling av moderat til alvorlig atopisk der-
matitt hos barn (fra og med 2 år) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell 
terapi som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk. 0,1%: Behandling av moderat til alvorlig 
atopisk dermatitt hos voksne som ikke responderer tilstrekkelig på eller er intolerante 
overfor konvensjonell terapi som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk.
Dosering: Protopic bør initieres av leger med erfaring i diagnostisering og behandling 
av atopisk dermatitt. Påføres tynt på affiserte hudområder. Kan brukes overalt på krop-
pen, inkl. ansikt, hals og hudpartier som ligger mot hverandre, unntatt på slimhinner. 
Bedring sees generelt innen 1 uke. Dersom det ikke sees tegn til bedring etter 2 uker bør 
annen behand-ling vurderes. Brukes til kortvarig eller intermitterende langvarig behand-
ling. Voksne: >16 år: Initialt påføres 0,1% salve 2 ganger daglig, og behandlingen bør 
fortsette til lesjonen er leget. Hvis symptomene kommer tilbake bør behandling med 
0,1% salve 2 ganger daglig gjenopptas. Dersom klinisk tilstand tillater det bør en forsøke 
å redusere hyppigheten av påføringen eller bruke 0,03% salve. Barn: >2 år: 0,03% salve 
påføres 2 ganger daglig i opptil 3 uker. Hyppigheten reduseres deretter til 1 gang daglig 
til lesjonen er leget. Eldre: >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor makrolider generelt, tacrolimus eller noen 
av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Forsiktighet bør utvises ved bruk til små barn. Eksponering av 
huden for sollys bør begrenses, og bruk av solarium, behandling med UVB eller PUVA 
bør unngås. Pasienten bør gis råd angående solbeskyttelse (begrensning av oppholdstid 
i sola, solbeskyttende midler, tildekking av huden). Mykgjørende kremer bør ikke påføres 
innen 2 timer før og 2 timer etter påføring av preparatet. Kliniske infeksjoner på behand-
lingsstedet bør være leget før behandling. Behandling kan være forbundet med økt 
risiko for herpesvirusinfeksjon. Dersom slik infeksjon er til stede bør risikoen ved behand-
ling veies mot fordelen. Potensialet for lokal immunsuppresjon ved behandling utover 
4 år er ukjent. Pga. økt risiko for utvikling av lymfom ved systemisk immunsuppressiv 
behandling, bør pasienter som får lymfadenopati overvåkes. Seponering bør vurderes 
ved fravær av klar etiologi for lymfadenopati eller ved akutt infeksiøs mononukleose. 
Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Tørk nøye av eller skyll med vann hvis salven 
påføres øyne/slimhinner. Skal ikke påføres som okklusjonsbehandling. Hendene bør 
vaskes etter påføring. Brukes med forsiktighet ved leversvikt. Bør ikke brukes av pasienter 
med genetiske epidermale barrieredefekter slik som Nethertons syndrom. Sikkerheten 
er ikke klarlagt hos pasienter med generelt erythroderma.
Interaksjoner: Tacrolimus metaboliseres ikke i human hud. Systemisk tilgjengelig
tacrolimus metaboliseres via CYP 3A4. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av kjente 
CYP 3A4-hemmere (f.eks. erytromycin, itrakonazol, ketokonazol og diltiazem). Mulig 
risiko for svekket effekt av vaksiner, og vaksinering bør gjøres før behandlingsstart eller 
14 dager etter siste behandling i en behandlingsfri periode. Levende svekket vaksine gis 
minst 28 dager etter siste behandling, ev. bør alternative vaksiner vurderes.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Overgang 
i morsmelk: Systemisk absorbert tacrolimus skilles ut i morsmelk. Bør ikke brukes under 
amming.
Bivirkninger: Irritasjoner på applikasjonsstedet er vanligvis av mild til moderat alvor-
lighetsgrad og går som regel over innen 1 uke etter påbegynt behandling. Rosacea er 
rapportert etter markedsføring. Hyppige (>1/100): Hud: Brennende følelse og pruritus
på applikasjonsstedet oppstår svært hyppig. Varmefølelse, erytem, smerte, irritasjon, 
parestesi og utslett på applikasjonsstedet. Herpesvirusinfeksjoner (Herpes simplex-
dermatitt (herpetisk eksem), Herpes simplex (forkjølelsessår), «Kaposi’s varicelliform 
eruption»). Follikulitt, pruritus. Metabolske: Alkoholintoleranse («flushing» eller hudirri-
tasjoner etter inntak av alkoholholdige drikker). Neurologiske: Parestesier og dysestesier 
(hyperestesi, brennende følelse). Mindre hyppige: Hud: Akne.
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Dersom salven svelges bør vitale funksjoner 
overvåkes og klinisk status observeres. Det bør ikke fremkalles brekninger/oppkast eller 
gjøres ventrikkeltømming/-skylling.
Pakninger og priser: 0,03%: 30 g kr 332,20. 0,1%: 10 g kr 160,50. 30 g kr 364,10. 60 g 
kr 662,20.
Informasjon fra: Astellas Pharma, Solbråveien 47, 1383 Asker
Sist endret: 06.05.2008
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DEPOTPLASTER 5 μg/time, 10 μg/time og 20 μg/time: Hvert depotplaster inneh.: Buprenorfin  
5 mg (6,25 cm2), resp. 10 mg (12,5 cm2) og 20 mg (25 cm2),hjelpestoffer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Refusjon: Se Refusjonslisten, N02A E01. 
For kroniske sterke smerter må det 
søkes om individuell refusjon etter § 3a, 
benytt skjema NAV 05–14.09. For palliativ 
behandling i livets sluttfase, f.eks. kreft-
smerter, gjelder § 2, refusjonskode 90.

 
Mai 2008

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

Mundipharma AS
Vollsveien 13c
1366 Lysaker
Telefon:  67 51 89 00
Telefaks:  67 51 89 01
www.mundipharma.no
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Dette blir skrive like etter at Statsbudsjettet er lagt fram med 

ein reell nedgang i løyvinga til dei allmennmedisinske forskings-

einingane (AFE) ved dei fire universiteta. Skarve 8 millionar 

kroner er framlegget på, medan finansiering av basisdrifta er 

berekna til 20 millionar.

Stortinget har sjølv vedtatt at det skal opprettast slike 

einingar, at dei skal ha statleg basis-finansiering og at 

det skal trappast opp over nokre få år mot full drift. 

No er det i staden tilsynelatande full stopp! Dei 

allmennmedisinske miljøa er oppgitte og i opprør, 

Af og Nfa inkludert.

Det allmennmedisinske forskingsfondet (AMF) 

har allereie fått stor betydning og har løyvd fleire 

millionar til AFE i Bergen enn Stortinget er gjort. 

Slik var det ikkje meint. Fondet, som vi sjølve har 

utvikla som ledd i Normaltariff-avtalen, var meint som eit til-

legg til basisløyving frå staten, ikkje som alternativ. Her er det 

all grunn for legeforeninga å føle seg lurt.

Det vert no arbeidd hektisk i kulissane med tanke på eit 

betre resultat før budsjettet vert vedtatt i førjulsdagane. Vi har 

ein allmennpraktikar som statssekretær i Helsedepartementet. 

Enten har ho sove i timen eller så har allmennmedisinen 

miserabelt gjennomslag i eit foretakstungt departement.

Men nokre av oss trur framleis på julenissen!

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

u n i V e r S i T e T S L e g e n

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Helsedirektoratet har i et oppdrag til Nasjonalt senter for 
legevaktmedisin bestilt et forslag til en handlingsplan for 
utvikling av legevakttjenesten i Norge. Bakgrunnen er en 
serie oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet (HOD). 
Departementet har blant annet et ønske om følgende tiltak:
– Utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for kommunal 

legevakt
– Utarbeide forslag til hvordan kommunenes ansvar for kom-

petanse- og opplæringskrav kan styrkes 
– Utarbeide forslag til rutiner som sikrer en forsvarlig lege-

vakttjeneste, enten i forskriftform eller på en annen måte
– Undersøkelse av brukertilfredshet i legevakttjenesten
–  Etikk i utdanning og opplæring av helsepersonell i kommu-

nene – utvikling av kursopplegg for legevaktsleger.

Helsedirektoratet sier i oppdragsbrevet at en handlingsplan for 
utvikling av legevakttjenesten må inneholde følgende elemen-
ter:
1.  Myndighetskrav til og målsettinger for legevakttjenesten
2.  Situasjonen i dag - utfordringsbildet
3.  Forslag til tiltak (handlingsplan) for å bringe samsvar mellom 

1 og 2
4.  Økonomiske og administrative konsekvenser

Planen skal være ferdig til 5 januar 2009, og er et stort og vik-
tig oppdrag til kompetansesenteret.

Handlingsplan for legevakt



PArAPLyen

nye allmenn-praktiker-
stipend til Bergen

Allmennmedisinsk forskningsutvalg har avholdt møte i Tromsø 

og fordelt nye stipendmidler. Våre stipendsøknader fikk støtte, 

og samtlige fikk 3 måneder hver. 

–  Eirik Abildsnes til et prosjekt om motiverende samtaler på 

allmennlege kontoret. Han er fastlege i Kristiansand.

–  Marit Bakken til et prosjekt om legemiddelhåndtering og 

-sanering ved Storetveit sykehjem. Hun er sykehjemslege i 

Bergen.

–  Hege Jacobsen til et prosjekt om emosjonell tilpasning 

blant hjerte-rehabiliteringspasienter. Hun er fastlege-vikar i 

Bergen.

Forøvrig har Fondsutvalget i Legeforeningen økt måneds-

satsen fra 40000 til 42000 kroner med 5% driftsstøtte i til-

legg. De har også etterkommet en søknad om økning av sti-

pendmåneder fra 36 til 52, slik at det denne gangen var svært 

mange måneder til fordeling sammenliknet med de siste tilde-

linger hvor søknadsmengden langt har overskredet ”potten”.

Prisdryss i
Steinar Hunskår ble i september tildelt Hippokrates-
statuetten, den høyeste utmerkelsen fra den polske allmenn-
legeforeningen Polish Family Medicine Society. Prisen ble delt 
ut i Wroclaw under den årlige kongressen til foreningen med 
2000 leger tilstede.

Hunskår har hatt faglig samarbeid med Institutt for all-
mennmedisin ved Wroclaw Medical University siden 1999 
og har medvirket ved en rekke møter i Polen som foreleser. 
Han har støttet oppbyggingen av akademisk allmennmedisin i 
Wroclaw gjennom veiledning og undervisning, og gitt støtte 
til kongressreiser, kurs, utveksling og prosjekter for polske 
forskere. Hunskår er medlem i redaksjonskomiteen for the 
polske vitenskapelige tidsskriftet Family Medicine & Primary 
Care Review.

Prisdryss ii
Sverre Sandberg, leder for NOKLUS og professor ved 
SAM, har fått ”the International Jendrassik Award of the 
Hungarian Society of Laboratory Medicine”. Prisen blir til-
delt en person utenfor Ungarn som har gitt viktige bidrag 
i forståelsen for og utviklingen av laboratoriemedisin i 
Ungarn.

Sandberg får prisen for sitt samarbeid med den ungarske 
foreningen. I begrunnelsen nevnes spesielt Sandbergs arbeid 
for utdanning og kompetanseheving basert på kunnskaps-
basert medisin, og hans viktige bidrag i utviklingen av syste-
mer for kvalitetskontroll, slik NOKLUS er et eksempel på.

god omtale av nklm i 
Statsbudsjettet
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) 
får i Statsbudsjettet fin omtale og tilstrekkelig med penger 
for 2009. Departementet uttaler at Senteret spiller en vik-
tig rolle med hensyn til å styrke legevaktenes kompetanse 
innen akuttmedisin, på håndtering av overgrep, rus og psyki-
atri. Nklm skal være en sentral rådgiver i utviklingsarbeidet 
for legevakt i Norge. Tilskudd til Nklm på omlag 8 millioner 
kroner videreføres i 2009.
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BLAD B - Økonomi
Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

For referanser og preparatomtale se side 33
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