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Krise rundt matfatet
Hva nå, kjære kommuneoverlege?

Ny og enklere

CHAMPIX

®

startpakning

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
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varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):64-71. 4. West R, Schiffman S. Fast facts: smoking cessation. Health Press
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Disse effektdata, i kombinasjon med det faktum at abstinenssymptomer og røykesug har vist å kunne vare i mer enn
10 uker 4 gjør at anbefalt behandlingslengde er 12 uker.5
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Det er mange syke for tiden…
Leger er vant til å omgås syke, og de fleste av oss mener vi har
mer enn nok å gjøre på våre respektive arbeidsplasser. Det er
travle perioder, men det er sjelden det er stille og rolig. I disse
nedgangstider er vår sektor nokså uberørt av konjunkturene.
De fleste sykdomstilstander er temmelig konstante, og forutsigbare i befolkningen, men sykemeldingsvolumet synes av og til å
styres av andre forhold enn bare sykdom i seg selv.
Norge skal være det eneste land i verden som har 100% sykelønn i et år, fra første sykdomsdag. Hvorvidt dette gjør noe
med sykdomsbegrepet og oppfattelsen av hvordan sykdom bør
behandles, har vært tema ved mange anledninger.
Bergen kommune har nå et sykefravær på ca 10%. Det vil si
at hver dag er over 1500 ansatte i kommunen vekke fra jobb
pga sykdom. Kostnadene er enorme for kommunen, og etter
16 dager for folketrygden/staten. Forsiktig regnet, koster dette
sykefraværet over av en halv milliard kroner i året.
Det ville forresten vært interessant å fått sykefraværstallene
for de forsøksbedrifter i kommunen som har innført 6 timers
arbeidsdag med 8 timers lønn. Her ble det postulert betydelig
nedgang i sykefraværet pga den reduserte arbeidsbelastning.
Kommunens ledelse, ved Christine Meyer, tilbyr nå 16.000 influensavaksiner til de ansatte, ”for nå skal fraværet ned”.
Dette er på grensen til det naive, men det får vel være en politikers privilegium.
Politiet marsjerer taktfast inn blant de grupper som tidligere har
misbrukt sykemeldingsordningen. Politiforbundet har skulet til
flygelederne, og lyttet til rådet fra sitt innleide pr-byrå. Og dette
har brakt politiet der de nå står.
Det er noe trist over dette.
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Nordmenn har generelt stor respekt for politiet, og det er vel
kanskje bare politiets egen aksjon med misbruk av fellesgodet;
sykemeldingsordningen, som kan svekke denne respekten.
Det står en kamp om fremtidig sykelønnsordning, og mange ser
politiets aksjoner som en sikker spiker i kisen for en fremtidig
ordning uten karens. Det er nesten utrolig at politiets fagforening ikke ser det umulige i å få bevilget store lønnstillegg
utenom tariffrevisjonene.
Dersom staten her skulle gi etter i denne saken, står andre
store grupper i kø.
Legeforeningen kan lære mye av andre yrkesgruppers oppførsel.
Vi skal merkes oss folks reaksjoner på politiets bruk av sykemeldingene og omfattende aksjoner i fredsperioden. Det kan godt
hende Politiforbundets krav til lønn, risikotillegg, økt bemanning
osv, er delvis berettiget. Men som legeforening skal vi passe på å
føre våre fremtidige lønnskamper innenfor samfunnets spilleregler og vanlige anstendighetsbetraktninger.
Hordaland legeforening går inn i 2009 med en rekke arbeidsoppgaver foran seg. Vi vil i 2009 legge årsmøtet til 27. mai, og
håper vi kan få i stand et godt og utvidet program som kan virke
interessant for mange medlemmer.
Jeg vil ønske alle medlemmer en riktig god jul, og et godt nyttår, og
håper at mange kolleger med barn finner veien til vår juletrefest i
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

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

Har du spørsmål?

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

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

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente private dagkirurgiske sykehus.
I 2005 ble det utført cirka 3000 dagkirurgiske inngrep ved BKS. BKS har i de senere år vært en
verdifull bidragsyter til den offentlige helsetjeneste gjennom leveranser til flere fylkestrygdekontor
og Helse Vest. Per i dag utføres hovedsakelig dagkirurgiske operasjoner innen fagfeltene ortopedi,
nevrokirurgi, håndkirurgi, plastisk kirurgi og øyekirurgi. BKS holder til i skreddersydde, nyoppussede
og godkjente lokaler i det store glassbygget på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer,
6 oppvåkningssenger og 4 enerom. Bergen Kirurgiske Sykehus samlokaliserer og samarbeider med
BKS Øye og Klinikk Bergen, to private aktører innenfor fagfeltene øyekirurgi og plastisk kirurgi.
Mer informasjon om BKS finnes på www.bksykehus.no.
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Ferdigsigarettene må til pers!
Til tross for røykelover og økende avgifter på tobakk, lider fortsatt svært mange
mennesker av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). En nylig kartlegging, gjort i
forbindelse med KOLS-dagen, viser at over 300.000 nordmenn er rammet av sykdommen. Det antas at bare 30% av dem som lider av KOLS har fått stilt sin diagnose.
Det er rundt 20.000 ny tilfeller av KOLS hvert år. 50.000
innlegges årlig grunnet sykdommen og 2000 mennesker dør.
Begrepet folkesykdom synes å være underdrevet, vi snakker
vel snarere om en folkeepidemi og et svært alvorlig utfordring
for folkehelsen.
Hovedårsaken til KOLS er sigarettrøyking og 90% av dem får
diagnoses er røykere eller tidligere røykere. Trenden de siste
år har positive elementer. Stadige færre unge røyker, fra 1998
til 2007 har andelen som røyker daglig gått ned fra 33 til 22
prosent og salget av rulletobakk er nesten en tredjedel av hva
det var i 1995. Imidlertid røyker fortsatt 850.000 nordmenn
daglig (SSB 2007) og salget av ferdigsigaretter har knapt gått
ned siden det siste tiåret, dette til tross for betydelige tiltak,
med røykeloven som kanskje det viktigste bidrag. Man kan
absolutt spørre seg om tiltakene har vært tilstrekkelige når vi
vet hvilke konsekvenser har for folkehelsen og helseøkonomien.
Det er et paradoks at tallet på solgte ferdigsigaretter knapt
har endret seg siden 1990, særlig når vi vet at disse utgjør en
stadig økende andel av solgte sigaretter. Blant unge kvinner
i alderen 16-24 foretrekkes ferdigsigaretter av over 90 % av
røykerne, tallet i samme gruppe blant menn er ca 65%. Det
er på bakgrunn av dette et stort paradoks at prisøkning på
ferdigsigaretter de siste fem år bare så vidt holder tritt med
inntektsøkningen og således ikke utgjør noen større økono-

misk belastning. Tiltakene mot sigarettrøykning må være mangfoldige og med utgangspunkt i lovgivning, avgiftsnivå, kunnskap
og holdninger.
Det har helt siden 70-tallet vært sosioøkonomiske forskjeller
i røykevanene til den norske befolkning, men forskjellene vært
stadige økende, særlig fra slutten av 80-tallet.
I dag er andelen røykere fire ganger høyere blant grupper med
lavt utdanningsnivå sammenlignet med dem med høyskoleeller universitetsutdanning. Klasseskillet blant røykere og dem
med KOLS har aldri vært større. Når vi samtidig vet at prissensitiviteten blant dem med lav inntekt er betydelige høyere
en høyinntektsgrupper er en ting klart, avgiftene må opp og
ferdigsigarettene må til pers.
Den 19. November 2008, med andre ord på selveste KOLSdagen, ble professor Amund Gulsvik tildelt æresprisen til
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for sin mangeårige
forskningsinnsats innen astma og kols. Professor Gulsvik har
forsket på KOLS i over 40 år og markert seg både nasjonalt
og internasjonalt. Jeg håper vi kan dele hans optimisme nå han
sier han tror at man ved hjelp av forskning, forebygging og god
pasientomsorg kan få kontroll også med KOLS. Jeg stiller meg i
rekken av gratulanter og sier vel fortjent!

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Noen inntrykk fra landsrådsmøte
oktober 2008
Rapport fra fylkene, samhandlingspakken, allmennmedisin 2020
”Det lille landsråd” hadde møte på
Gardermoen 14. og 15. oktober. Der møttes
styret i foreningen og en representant fra
hvert av fylkene. Det var mange interessante saker som ble tatt opp og diskutert, og
jeg vil i dagens artikkel kort referere noen
av disse.
Første punkt på programmet var, tradisjonen tro, rapport fra fylkene. Og igjen slår det meg hvor like problemene er utover det
ganske land. Legevakt synes det aldri å bli noen skikkelig orden
på. De kommunale bistillingene er stadig like upopulære og dårlig
lønnet Mange kommuner mangler leger, eller befolkningen mangler valgmulighet, pga at alle fastlegelistene er fulle. Man opplever
da at kommunene ber legene ta flere pasienter på listen sin
framfor å etablere nye hjemler.
Et aktuelt tema som ble tatt opp gjaldt den mye omtalte politimangelen. Kollegiet hadde opplevd store vansker ved behov for
assistanse, f eks ved psykiatriske innleggelser, eller ved behov for
støtte i farlige situasjoner. Det ble i diskusjonen nevnt Rammeavtalens § 6, der det slås fast at sikkerhet for allmennlege er
kommunens ansvar, og at man evt må leie inn privat vaktmannskap
Samhandlingspakken. Som de fleste vil være kjent med, har
Bjarne Håkon Hansen lansert sin samhandlingspakke om
helsevesenet. Denne vil han legge fram i april 2009. Det blir
spennende å se hvilke revolusjonære ideer som ligger i denne.
Viktige momenter for oss vil være samhandlingen mellom 1. og
2. linjetjenesten, samt innad i tjenestenivåene.
Allmennmedisin 2020. Rapporten skal være klar til høring
010109 og debatteres på Landsrådsmøtet i Bergen mai 2009.
Primærlegeandelen blant landets leger har gått ned fra 34,5 % i
1990 til 27,9 % i 2006. Dette er skjedd uten at det har hatt en
faglig begrunnelse eller styring, og det er sannsynligvis en uheldig
utvikling.
Vi skjønner dermed hvorfor det i dag er et kapasitetsproblem
i primærhelsetjenesten, og at det er behov for å styrke og målrette denne. Også våre folkevalgte støtter disse tankene, men
om denne enigheten slår ut i praktisk politikk, og derav følgende
bevilgninger, gjenstår å se.
Fastlegeordningen kom 1. juni 2001 etter 15 års forarbeid.
Formålet var å styrke befolkningens tilgang til kurative lege-

tjenester og hindre ”shopping av legetjenester”. Disse mål er
oppfylt.
Tre hovedoppgaver ble ikke løst:
1) Legevakt, et hovedproblem for rekrutteringen, men har også
et kvalitetsproblem.
2) Allmennmedisinske oppgaver, det offentlige legearbeid
3) Kapasitet
Kapasiteten innen fastlegekorpset har ikke blitt økt selv med
tallrike nye pålegg siden 2001. Pasientrettighetslover og forskrifter har gitt økt arbeidsmengde for fastlegene. Det samme har
den demografiske utvikling gjort. Det er også foreslått at vi skal
bruke mer tid til offentlig legearbeid.
Det er flere forvaltningsorganer som alle ønsker å pålegge
fastlegene nye oppgaver, med stadig nye krav til kontrolltiltak.
Dette gjelder i stor grad NAV, som allerede er godt i gang med
dette. Videre Legemiddelverket, Helsetilsynet, Helsedirektoratet,
arbeidsgivere, forsikringsselskap osv.
Også flere organer innen kommunene ønsker mer av vår
tid: Hjemmesykepleien, Multidose-reformen, Bestillerkontor,
Rehabiliteringstiltak, Skoler.
I 2001 ble et fullt drifttilskudd konvertert til en liste på 1500. Pga
økte krav til fastlegen, gir en slik liste mye mer arbeid i 2008 enn
den gjorde for 7 år siden.
Dette er det forståelse for, men vil denne forståelse medføre
noen konkrete forbedringer i våre arbeidsforhold?
Med blant annet disse begrunnelser er det gjort et anslag om
behov for 2800 nye årsverk for fastleger. Så dere skjønner at
”Allmennmedisin 2020” kommer til å bli et svært spennende
dokument, og det skal altså debatteres i Bergen i mai neste år.
Dermed kan jeg avslutte denne artikkelen med litt PR for den
allmennmedisinske våruke som vi skal arrangere i Bergen 4. – 8.
mai 2009. Håper mange vil møte fram og delta både på kurs, årsmøtet og landsrådsmøtet som Af
og Nfa arrangerer disse dagene.
Sett av tid i almanakken nå!

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Ønskeliste
Vedlagt følger foretakstillitsvalgt for YLF i Helse
Bergen sin ønskeliste for denne julen og det nye
året. Om noen av dere som leser dette føler
dere kallet til å innfri er dere hjertelig velkomne,
for det er med glede at jeg har registrert at
denne spalten også blir lest av personer som kan
bidra til med å oppfylle ønskene!
1: Korrekte lønnsutbetalinger
Vi står midt oppe i en kaotisk situasjon i forbindelse med lønnsutbetalingene. Etterbetalingen og korrigeringen av lønn kom seint.
Da effektuering skulle vært gjort glipper den for mange av oss
og flere får feil utbetaling. I kjølvannet av et stort fokus på manglende etterbetaling dukker det opp en rekke andre typer feil
som strekker seg noen måneder bak i tid. Omfanget av feil blir
så stort at frustrasjonen brer om seg og frykten for å ikke klare
regningene blir reell hos mange. Dette forsterkes ved at lønnslippene er så vanskelige å forstå at den enkelte føler at en mister
kontrollen over egen lønnssituasjon. Årsakene til feilene er komplekse blir vi forklart. Nytt lønnssystem, komplisert innretning
på lønnsoppgjøret, kapasitet hos lønnskontoret og flere andre
forhold oppgis som bakgrunn. I denne fasen vi står midt oppe i
nå er årsakene mindre viktige. Mitt fokus er at folk skal føle seg
trygge på å få den lønna de regner med for å få hverdagen til å gå
rundt. Noen mener at jeg er naiv som ikke tror at forsinkelsene
skyldes sparestrategi fra Helse Bergen. Jeg tror virkelig ikke det.
De inngående og detaljerte forklaringene vi får er troverdige.
Uansett er det arbeidsgivers ansvar å betale ut rett lønn til rett
tid. Svikter de i dette er årsaken mindre interessant.Vårt krav og
vår argumentasjon styrkes for hver feil som gjøres.Vi opprettholder derfor kravet om forsinkelsesrenter både fordi prosessen
denne gangen har vært lang og fordi Helse Bergen også tidligere
har vært seint ute med lønnskorreksjonene som følger lønnsoppgjøret.Vi er også lovet at ingen skal lide økonomisk overlast som
følge av dette. Alle kan be om a-konto utbetaling dersom nødvendig. Det er blitt effektuert flere steder.
2. Faste stillinger og stillingsstruktur
På landsrådsmøtet til YLF i april i år ble det fattet vedtakt om at
vi skal starte arbeidet med å gjøre stillinger for leger i spesialisering faste. Dette ble fulgt opp av Sentralstyret i Legeforeningen på
siste sentralstyremøte og blir en landstyresak på landstyremøtet
til Legeforeningen i juni. De fleste LIS har tidsbegrensede stillinger.Varigheten varierer mellom 4 og 6 år avhengig av spesialitet.
Faste stillinger vil innebære at når en får en LIS stilling kan en
sitte i den så lenge en vil, arbeidskontrakten har ikke en sluttdato.
Særlig arbeidstakersiden, men også leger har uttrykt skepsis til
dette. De frykter at utdanningskapasiteten vil blokkeres av ferdig
spesialister som sitter i utdanningsstillingene. Erfaringer fra prøveprosjekter i Norge og fra Sverige, hvor LIS stillinger er faste, motstrider dette. Folk vil videre og langt de fleste er videre innen ett
år etter spesialiteten er oppnådd. Slik er det i dag også. Det er jo
litt underlig at leger i spesialisering ikke skal ha de samme rettighetene som følger av arbeidsmiljøloven som andre yrkesgrupper
har? Arbeidsmiljølovens førende prinsipp er at et stillingsforhold

skal være fast. Fordelene med faste stillinger er mange og kan
relateres til de utfordringene vi møter i dag. Arbeidsgiver må
bli mye mer disiplinert ved ansettelser. De kan ikke bare i et
kortsiktig perspektiv ansette noen på grunn av et umiddelbart
behov med forventning om å kunne avslutte arbeidsforholdet når
tiden er utløpt. De må faktisk vurdere den enkelte da de påtar
seg langvarige forpliktelser. Nybakte mødre og fedre har mindre
risiko for å bli vippet ut av et ansettelsesforhold mens de er i
permisjon. Arbeidsgiver vil i større grad måtte drøfte omlegging
av drift og annen omorganisering som påvirker arbeidsforholdet
med den enkelte. Nå kan arbeidskontraktinnholdet, for eksempel tjenestested, endres neste gang du får et nytt tre måneders
vikariat. Helse Bergen er med på å oppfylle dette ønsket:Vi ser
eksempler på at våre nåværende midlertidige stillinger, som opprinnelig var av 4 –6 års varighet, tidsbegrenses ytterligere ved
noen avdelinger. Dette finnes det ikke lovmessig adgang til å gjøre,
men Helse Bergen står på sitt. Slik adferd fra arbeidsgiver er med
på å styrke Legeforeningens argumentasjon ved forhandlingene
om faste stillinger.
3. Oversiktlig og forutsigbar arbeidstid
GAT har jeg skrevet om tidligere. Skepsisen min er kjent og jeg
skal ikke gjenta den.Vi er nå i en dialog med ledelsen om hvordan
vår arbeidstidsinnretning skal videreføres. Kravet vårt er enkelt:
Dagens ordning med tjenesteplaner videreføres. Tjenesteplanen,
med det innholdet vi kjenner i dag, skal være en viktig del av
kontrakten med Helse Bergen. Den skal foreligge signert i papirform og gjøre oss i stand til å til enhver tid ha oversikt over egen
arbeidstid. Om Helse Bergen i tillegg ønsker å legge dette inn et
elektronisk system motsetter ikke vi oss det. At en slik omlegging vil skape utfordringer for lederne er jeg overbevist om, men
den situasjonen har ledelsen i Helse Bergen valgt selv. Etter det
vi nå har erfart med lønnsutbetalingene er det av overordnet
betydning at overgangen til et nytt elektronisk system gjennomføres slik at problemene som eventuelt oppstår dirigeres
mot ledelsen og bort fra oss. Dette jobber vi som representerer
Legeforeningen i Helse Bergen med i disse dager.
Dette er tre saker som både er aktuelle nå og/eller kommer til å
være det i året som kommer. Det blir spennende å følge prosessen rundt faste stillinger og hvordan implementeringen av GAT
vil forløpe. Lønnsoppgjøret håper jeg vi er ferdige med når dette
leses, men arbeidet mot en mer oversiktlig lønnsslipp og forutsigbar lønn vil fortsette. Jeg vil oppfordre dere alle til å følge med
etter hvert som GAT rulles ut. Særlig de tillitsvalgte har et ansvar
for å overvåke disse prosessene.
Lønn, arbeidstid og stillingsvarighet skal være like forutsigbart
som at julekvelden kommer den 24. desember!
Ønsker dere alle en god jul!

Jo h a n To rg e rs e n ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Stille før stormen!
Førjulsstria er forhåpentligvis lagt bak oss. Etter planen skal freden senke seg i de
tusen hjem, selv om jula for mange leger også innebærer travle vakter mens familien har fri.
Oppunder årsskiftet skal man jo, som seg hør og bør, la seg synke tungt ned i godstolen,
lytte til sprakingen fra snøvåt peisved, mens man lar refleksjonene spinne rundt året som
gikk. Og ikke minst; hva venter legeforeningens medlemmer i året som kommer?
Et godt helsevesen
Tiltross for den evige innsats og de evige kamper som utkjempes i norsk helsetjeneste, kan det nok sies å ha vært et år uten
de aller største reformene eller omstillingene. Pengekranen
til norsk helsevesen er fortsatt åpen. Norske helsetjenester
har fortsatt stor grad av tillit i befolkningen, selv om tilfeldige
meningsmålinger etter negative medieoppslag lett kan gi et annet
inntrykk. Etter hvert er det mange land i verden som får mer ut
av helsekronene enn vi gjør i Norge. Men fortsatt har vi utvilsomt en av verdens beste helsetjenester.
Reformår i 2009?
I 2009 kan det bli iverksatt store endringer i norsk helsevesen.
Eller kanskje ikke? Hovedstadsprosessen har allerede mobilisert
sterke krefter blant ansatte og sykehuseiere. Engasjement er
viktig, men for mye negativ energi i sammenslåingsprosessene
kan også bidra til å skade etablerte fagmiljøer innen klinikk og
forskning, ødelegge gode arbeidsforhold, og skape usikkerhet
blant befolkningen.
Regjeringens varslede samhandlingsreform kan også spinne
i gang betydelige endringer i norsk primærhelsetjeneste.
Samspillet mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
kan bli vesentlig endret. Allerede nå pågår det forhandlinger
mellom kommunene i Hordaland og sykehusene om nye samarbeidsavtaler. Hvordan disse avtalene og eksisterende samarbeidsstrukturer vil påvirkes av den varslede reformen er vanskelig
å spå. Vil samhandlingsreformen gå rolig for seg? Eller vil det
komme forslag om strukturelle grep som kan føre til at det blåser opp til storm?
Sentrale helsemyndigheter er etter hvert blitt tydeligere på at
økt satsing på kommunene og primærhelsetjenesten er nødvendig for å sikre befolkningen en god tjeneste. Den amerikanske helseforskeren Barbara Starfield var nylig i Norge og holdt
foredrag om helsegevinster ved å satse på primærhelsetjenesten.
For mange er det nok overraskende at for høy vekst i spesialisthelsesektoren i forhold til primærhelsetjenesten vil kunne være
direkte helseskadelig for befolkningen. Data på selvmord, mortalitet, spedbarnsdødelighet viser klart bedre effekt av å styrke primærhelsetjenesten framfor ytterligere spesialistfunksjoner, også i
sammenliknbare vestlige land.
Hvem eier pasienten?
Et sentralt spørsmål i helsetjenesten er hvem som ”eier”
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ansvaret for utredning og behandling av pasienter. For noen
år siden var det nok liten tvil om at primærhelsetjenesten
skulle ha ansvaret og ”eierskapet” for pasient eller bruker.
Spesialisthelsetjenesten skulle bidra med spisskompetanse, rådgivning og spesialistbehandling når primærhelsetjenesten trengte
bistand.
I dag ser vi en økende tendens til at sykehusene opptrer som
bestillere av tjenester fra primærhelsetjenesten. Særlig ser vi
dette for mennesker med psykiske lidelser, eller komplekse
medisinske problemstillinger. F.eks. er det nå vanlig at psykiatriske
pasienter skrives ut etter kort tid i sykehus; med seg har pasienten en lang bestillingsliste med hva kommunen og fastlegen
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forventes å gjennomføre. Skulle det ikke egentlig vært motsatt?
Vi ser at de psykiatriske poliklinikkene gradvis overfører det
medikamentelle behandlingsansvaret for barn og voksne med
atferdsforstyrrelser til fastlegen. Dette gjøres uten en skikkelig
total gjennomgang av de overordnede ansvarsforholdene, og
uten en gjennomgang av ressursfordeling.
Hvem bestemmer pasientenes behov?
Mange fastleger opplever et betydelig press på å overta oppgaver som i dag ligger til spesialisthelsetjenesten. I mange situasjoner vil dette være faglig riktig, og også mulig dersom ressursene
følger med. Men faren er at fastlegen ikke får tatt seg av de som
kanskje trenger legetjenesten enda mer. Vi vet f.eks. at mange
eldre er underernærte, og har lite tilgang til legetjenester. Mange
av de som trenger fastlegen mest får treffe fastlegen minst. Her
har vi alle en plikt til å være bevisste i våre prioriteringer.
Hvor er Leon?
Paradoksalt nok har flere sykehus etablert tilbud som egentlig
hører naturlig hjemme i primærhelsetjenesten. Og flere av disse
tiltakene er under videre utvikling. Hvorfor skal f.eks. sykehusene drive med røykeavvenning? Hvorfor skal sykehusene bruke
sykepleiere til poliklinisk livsstilsintervensjon hos personer med
overvekt, diabetes og høyt blodtrykk? Burde ikke disse ressursene blitt plassert nærmest mulig pasienten, i samhandling med
fastlegen og kommunale omsorgstjenester, i tråd med Leonprinsippet?
Kan det være fare for at vi med våre omfattende tiltakspakker i
psykiatrien gjør mange pasienter til passive tjenestemottakere?
Setter vi mennesker ute av stand til å stå på egne bein i møtet
med livets utfordringer?
Gjør vi de riktige tingene?
Utfordringene i helsevesenet er mange. Men målene er ofte
uklare, og ikke entydig avklart mellom de ulike aktørene. Noen
gode forsøk er imidlertid gjort på overordnet nivå. Nasjonal
helseplan er et eksempel på et av de arbeidene som er gjort
sentralt. Et annet eksempel er Helsedirektoratets utredning fra
våren -08, og lanseringen av begrepet ”helsesystemet”.
Skal vi klare å sette felles mål må et slikt arbeid videreføres helt
ned på fagledernivå i kommuner og helseforetak. Dette blir ikke
enkelt. Og det kreves vilje. Og det kreves dialog og refleksjon.

Og med denne indre dialog
ønskes alle lesere
en riktig god jul!

Tord Mol tumy r

tordmolt@online.no

31.08.200
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2008
Magnussenutvalget: Hovedsaken i sykehussektoren for
2008, inkludert Helse Bergen, var kanskje Magnussensutvalgets
enstemmige innstilling vedrørende en mer rettferdig fordeling
av helsekronene mellom regionene. 2006 var for oss preget
av kamp mot skjevdeling både i media og gjennom en rekke
møter med politikere på høyt nivå. Vi føler nok derfor at
vi har vært sterkt bidragende til at saken endelig kom opp
på et så høyt politisk nivå og fikk så mye mediaoppmerksomhet at urettferdigheten ikke kunne neglisjeres lenger.
Magnussenutvalget kom til at Helse Vest ble underfinansiert
med rundt kroner 250 mill., identisk med det beløp vi gikk ut
med i alle våre ”lobbyistmøter”.
Det er bestemt at korreksjonen skal gjøres over 2 år, noe vi
sammen med Dnlfs tillitsvalgte ved regionsykehusene i Helse
Midt og Helse Nord har protestert på, men uten å få respons
hos helseministeren. Likevel er det positivt at saken har funnet
sin prinsipielle løsning, og at vi på den måten kan legge saken
litt til side.
Økonomi: Fortsatt er det store problemer med budsjettbalansen i sykehusene, så også i Helse Bergen, og i skrivende
stund er det innkalt til ekstraordinært styremøte grunnet
dette. Likviditeten er svært anstrengt, og sykehuset betaler
store penger for å utsette de største fordringene slik at de
ansattes kan få lønn. Teknisk sett er vi vel nærmest konkurs.
Gjeldsbelastningen er betydelig, og jeg tror vi kan bli nødt å gå
på banen igjen for presse eier til å finne en mer langsiktig løsning på dette. I dag er det slik at endring i rentesatser kan påvirke
tilbudet til pasientene – det er ikke akseptabelt. Et valgår må være
anledningen til å få redusert sykehusenes akkumulerte gjeld.
Lønnsoppgjøret: I 2008 hadde vi det første skikkelige lønnsoppgjøret lokalt på sykehusene siden 2005. Klimaet både sentralt og lokalt var nok bedre enn det har vært de siste årene,
og vi greide å komme i mål gjennom forhandlinger. Resultatet
som helhet ble akseptabelt for overlegene. Noen kom veldig
bra ut (vi prioriterte blant annet et eget kompetansetillegg for
professorene denne gangen) mens andre (spesielt leger uten
vakt) trenger ekstra prioritet ved neste anledning. Det var
ikke rom for en pott til utjamning av urimelige forskjeller på
avdelingsnivå denne gangen.

system for lønn er nå helt uforutsigbart, og i tillegg er lønnslippene så kompliserte at det er meget vanskelig å kontrollere om lønnen er korrekt. Vi har krevet forsinkelsesrente fra
september slik at medlemmene skal bli minst mulig økonomisk
skadelidende av rotet, og følger saken nøye.
Lønn er viktig, men en typisk støttefunksjon som vi nå bruker
altfor mye tid på. Jeg har bedt AD ta tak i saken og gi oss en
redegjørelse før den utvikler seg til et enda større problem.
Arealplan: Undertegnede deltok i arealplanutvalget som
leverte sin innstilling i høst. Vi greide å arbeide oss frem
til enighet rundt de fleste saker, og rapporten skulle gi
et godt grunnlag for opprettholdelse av bl.a. Haukeland
Universitetssykehus som et moderne sykehus i mange år
fremover. Det er snakk om investeringer på 6-7 milliarder
over 10 år. Dessverre ser det ut til at rapportens gode intensjoner kan torpederes av økonomiske begrensinger på investeringssiden, og Helse Vest synes lite offensiv i sin satsning. Fra
neste år vil også driftsunderskudd ha direkte betydning for
investeringsrammen, noe som vanskeliggjør situasjonen ytterligere. Nødvendige forbedringer ligger derfor langt inne, og jeg
registrerer at det igjen er ”dyrt å være fattig”.
Året har vært fullt av mange andre store og små enkeltsaker
som det vil føre for langt å gå inn på her. Jeg registrer imidlertid at det er viktig at Legeforeningen er årvåken og aktivt
engasjert. På den måten påvirker vi mange små og store saker
i en retning som er til fordel både for pasienter og ansatte.
Dette gjelder også i klinikkene og på avdelingene, og jeg vil
benytte anledning til å takke alle for innsatsen som er gjort i
2008 på alle nivå.
Jeg ser frem til videre samarbeid neste år og tror vi da skal
legge ekstra vekt på vårt medisinske ansvar. Det blir viktigere og viktigere å passe på at medisinsk-faglige hensyn ikke
”overkjøres” av økonomiske argumenter. Dersom legene skal
kunne sies å ha gode arbeidsforhold, så må de også ha mulighet til å ivareta sitt medisinske ansvar
på en tilfredsstillende måte.
God jul og godt nyttår til alle!

Etterbetaling: Dessverre har etterbetalingen av lønn (som
for legene skal gjelde helt fra 1.1.08 og som for de fleste
utgjør betydelige beløp) utviklet seg til en skandale. En ting
er at etterbetalingen kommer sent og utsettes gang på gang,
like ille er det at de som får etterbetalt ofte får feil lønn. Vårt

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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Vi er alle pasienter av og til
Politisk sett i vår yrkesforening skjer det ikke noe dramatisk
fra den ene dagen til den andre. En nyhet er mulighet til å
spare til en tilleggspensjon som ikke samordnes. Har jeg forstått det rett, er det en forutsetning at vi tegner pensjon også
for våre ansatte innen samme forsikringsselskap som per i dag
er Storebrand. Mer om dette får vi høre om på administrasjonskurset på Røros i januar.
Finansiering, prosedyrekoding med mer går sin gang, og jeg
tror neppe det venter oss noen store overraskelser med det
første. Årets tariffoppgjør var særdeles godt sammenlignet
med tidligere år. Men finanskrisen merkes for noen. Det er
ikke svært mange som har gjort gode investeringer i det siste,
KLP inkludert, og de som har sykepleiere ansatt merker merutgiften godt. Styret tar opp saken, men noen stor finanspakke
venter neppe.
Jeg har lyst til å følge tråden litt videre fra mitt forrige bidrag
i Paraplyen. Mange mennesker også i vårt land kommer til å
møte vanskeligheter i tiden som kommer, og hvordan møter
vi dem? Innenfor gitte rammer vil vi beholde vår jobb og våre
kunder, og vi får betalt for jobben vi gjør. Kundene bare kommer, vi behøver ikke en gang reklamere for vår praksis. Klarer
vi å møte våre pasienter med seg og sitt der de er? Eller er
avstanden for stor? Har vi det for godt som gruppe?
Pasientrettigheter, økonomi i helsevesenet, ev mangel på sådan.
Krig og hungersnød, ikke her, men… Finanskrise, arbeidsledighet, ikke bare langt der ute, men også her hjemme. Store redningspakker. Vi aner det fortsatt bare, alt det vonde som skjer
der ute. På det menneskelige plan, livet i sin alminnelighet,
skjer det noe hele tiden, også her hjemme. Det har det alltid
gjort. Uansett hva slags spesialitet vi har, møter vi i vår praksis
mennesker av alle slag, og de har hele seg med seg, med alt
hva det innebærer. At vi kan faget vårt er særdeles viktig, men
minst like viktig er det å bli møtt som det mennesket en er.
Vi er alle pasienter av og til selv om vi ikke er syk. Selv synes
jeg sykehuslukten er annerledes når jeg selv er pasient. Kjenn
litt på den! Ordene som blir sagt går rett inn, og angsten for
at det kan være noe ligger farlig nær. Bruk egne erfaringer til å
reflektere over den store forskjellen det er i å sitte på vår side
av bordet. Det tar ikke lengre tid å være imøtekommende!
Selv har jeg nylig vært til en rutineundersøkelse på vårt store
nærsykehus, det varte totalt 10 min, og jeg kjente meg både
sett og hørt, attpå til ble jeg undersøkt. Takk for det!
I den virkelig store sammenhengen, kan dårligere tider her
hjemme hjelpe oss til å bli bedre medmennesker?

Jeg vil avslutte med et par vers fra Arnulf Øverland sitt dikt ”
Du må ikke sove”, et av mine yndlingsdikt, dessverre for langt
i sin helhet:
Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
Og tenke på hva der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
Og at du har mer enn nok med det!
Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
Og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
Den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper det med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Og så vil jeg ønske alle især en særdeles fredefull og god jul!
Og takk for året som har gått!

Ka t h e A a s e

kathe.aase@sensewave.com

Tillitsvalgt PSL
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Legeforetakenes pensjonsordning
– pensjonstilbud for privatpraktiserende leger
Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen) er en ny innskuddspensjonsordning for private
legevirksomheter med Storebrand som leverandør. Det unike ved dette tilbudet er at Sykehjelpsog pensjonsordningen for leger ikke vil samordne med pensjon fra denne ordningen. For å få
skattefradrag for 2008, må avtalen tegnes før 31.12. 2008 og betales innen 31.3. 2009.
SOPs pensjonsytelser samordnes med pensjoner fra
Folketrygden og tjenestepensjonsordninger. Pensjon fra disse
medfører i alminnelighet tilsvarende redusert pensjon fra SOP.
Dette har medført at svært mange leger har opprettet pensjonsordning i sine virksomheter som de ikke er med i selv.
Dette har vært en utilsiktet og uønsket virkning at SOPs regelverk. Av den grunn ble vedtektene endret med virkning fra 1.1.
2008 slik at styret i SOP kan godkjenne samordningsfritak for
bestemte kollektive tjenestepensjonsordninger etablert for privat legevirksomhet.
Ny pensjonsordning uten samordning med SOPpensjoner
SOPs styre har nå godkjent LP-ordningen som samordningsfri.
Samordningsfritaket gjør denne ordningen unik for privatpraktiserende leger. Det blir den eneste tjenestepensjonsordning leger
kan motta pensjon fra uten at SOP-pensjonen blir tilsvarende
avkortet.
Storebrand er valgt som pensjonsleverandør til LP-ordningen.
Dette som resultat av en omfattende anbudsrunde med flere
pensjonsleverandører, der Storebrand skilte seg ut med det
beste tilbudet. Legeforeningen og SOP er begge avtalepart i
avtalen.
Tilbudet blir organisert som en innkjøpsordning som forvaltes
av SOP. Innkjøpsordningen forhandler om betingelser på vegne
av legeforetakene og følger opp avtalen. Legeforetakene tegner
avtalen for sitt foretak direkte i Storebrand og blir da med i
LP-ordningen.
Skatteregler
Legeforetakenes pensjonsordning er skattegunstig. Skatten
blir redusert med inntil 51 prosent av premien ved at premien gir skattemessig inntektsfradrag i næringsinntekten.
Pensjonsformuen som bygges opp skal ikke formuesbeskattes.
For leger som driver sin virksomhet som personlig næringsdrivende, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift slik det gjøres
for ansatte. Pensjonsutbetalingen skal beskattes som annen
pensjonsinntekt, med lav trygdeavgift (i dag tre prosent), skatt på
alminnelig inntekt og ev. toppskatt dersom pensjonen når toppskattnivå.
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Mer om tilbudets innhold
Tilbudet omfatter innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for
leger og legens ansatte. I ordningen er det lagt opp til tre ulike
innskuddsvalg. Dette er:
1. 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden)
2. 4 prosent av lønn mellom 1 og 12 G
3. 5 prosent av lønn mellom 1 og 6 G og 8 prosent av lønn
mellom 6 og 12 G
Mange leger driver sin virksomhet i to separate foretak, ett
som selvstendig næringsdrivende og ett foretak der hjelpepersonellet er ansatt. Foretakene etablerer da hver sine separate
pensjonsordninger. Dersom legen er alene som næringsdrivende
eller i enmannsaksjeselskap, er det ikke plikt, men mulighet, til å
opprette pensjonsordning. Maksimalt innskudd er da 4 prosent
ihht alternativ 1 og 2 over. Foretak med plikt etter lov om obligatorisk innskuddspensjon til å ha tjenestepensjonsordning, skal
ha pensjonsordning med pensjonsinnskudd på minst to prosent
av lønn mellom 1 og 12 G: Makimalt innskudd er 5 prosent av
lønn mellom 1 og 6 G og 8 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
ihht alternativ 3 over.
Leger som har organisert virksomheten i aksjeselskap eller
annen selskapsform, er ansatt selv og i tillegg har ansatte i selskapet som gjør at det er plikt til å opprette pensjonsordning
ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon, må ha en ordning med
minst 2 prosent av lønn i hht alternativ 1 over, men kan ha inntil
5/8 – ordning ihht alternativ 3 over. Legen må da ha samme innskuddsplan som øvrige ansatte i selskapet.
Den enkelte leges pensjonskapital forvaltes i utgangspunktet
etter en balansert investeringsprofil, med 50 prosent av pensjonskapitalen i aksjer. Den enkelte kan imidlertid velge en mer
forsiktig investeringsprofil med 20 prosenti aksjer eller offensiv
profil med 80 prosent i aksjer. Man kan også velge kombinasjoner av disse. Når det er 10 år igjen til pensjonsalder vil
Storebrand gradvis redusere aksjeandelen for å sikre de fremtidige utbetalinger. Dette kan imidlertid overstyres av den enkelte.
Tilbudet omfatter i tillegg til alderspensjon en mulighet til
å kjøpe risikodekningen forbundet med død og uførhet.
Innskuddsfritak er en obligatorisk uføreforsikring for alle pensjonsordninger som er opprettet ihht lov om obligatorisk

tjenestepensjon. Denne forsikringen dekker innskuddsbeløpet
ved uførhet, slik at kapitalavsetningen til alderspensjonen ikke
svekkes. I tillegg kan man knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Standardsatser utgjør hhv 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget for uførepensjon, 60 prosent av uførepensjon
for ektefellepensjon og 50 prosent av uførepensjon for barnepensjon. Det kan imidlertid også velges andre satser. Man bør
imidlertid være oppmerksom på at SOPs uførepensjon reduseres dersom summen av pensjonsytelser overstiger 90 prosent
av inntekten før uførheten inntrådte. Det enkelte foretak kan
velge andre satser for risikodekningen enn standardsatsene. Ved
bruk av risikodekningenes standardsatser vil det ikke bli avkrevd
helseerklæring, men arbeidsdyktighetserklæring.
Fullmakt til fremtidig flytting av pensjonsordningen
For å være i stand til å gjennomføre samordning på en korrekt
måte er det for SOP nødvendig å kunne skille tjenestepensjon
opptjent i ordning som er godkjent som samordningsfri fra
annen tjenestepensjon. Det er derfor nødvendig å identifisere
den pensjon legene får utbetalt fra den aktuelle ordningen. Dette
løses ved at alle foretakene som er med i LP-ordningen holdes
samlet i én portefølje. Det er en forutsetning at legeforetakene
gir innkjøpsordningen/SOP fullmakt til å flytte pensjonsordningen dersom det skulle bli aktuelt. På denne måten vil SOP sikre
legene gunstige betingelser og fremtidig samordningsfritak. Om
flytting blir aktuelt vil det enkelte legeforetak likevel kunne velge
å reservere seg fra å flytte sin ordning sammen med resten av
legeforetakene. I så tilfelle vil dette få konsekvenser for samordningsfritaket for den videre opptjeningen.
Pensjonskapitalbevis
Når et medlem av pensjonsordningen slutter i foretaket eller
pensjonsordningen sies opp, utstedes et pensjonskapitalbevis.
Pensjonskapitalbeviset er en personlig eiendom og en individuell
avtale med pensjonsleverandøren. Det er viktig at pensjonskapitalbeviset blir behandlet i tråd med innkjøpsordningens anbefalinger for å sikre samordningsfritaket man har ervervet rett til
mens man har vært inkludert i LP-ordningen. Sammenslåing av
pensjonskapitalbeviset med annen pensjonskapital, kan medføre
tap av samordningsfrihet med SOP.
Pensjonskapitalen forvaltes etter samfunnsansvarlige
kriterier
I forhandlingene om ny tjenestepensjonsordning er det lagt stor
vekt på en etisk forsvarlig kapitalforvaltning. Det innebærer at
både SOP’s, Legeforeningens og Storebrands standard for ekskludering av selskaper i porteføljen blir benyttet. Dette gjelder
selskap som bryter med hensynet til arbeids- og menneskerettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, landminer, klasebomber,
atomvåpen, tobakk samt de ti dårligste selskaper i høyrisikoindustrier. Storebrand har endret sine etiske retningslinjer for
kapitalforvaltningen i hele konsernet som følge av avtalen med
SOP og Legeforeningen.

Flytting av etablerte avtaler
Legeforeningen har fra før en avtale med Vital Forsikring om tjenestepensjon for private legeforetak. Den er ikke samordningsfri
i forhold til SOP, og det er derfor ikke mange leger i ordningen.
Avtalen vil av samme grunn være lite aktuell for leger i fremtiden.
Mange legeforetak har allerede pensjonsordning for sine ansatte.
De fleste vil antagelig finne det formålstjenlig å flytte disse avtalene til den nye ordningen i Storebrand, for selv å kunne inngå
i ordningen og slik at man har samlet pensjonsavtalene for
legen og de ansatte ett sted. Leger som allerede har etablert
OTP-ordning for seg selv i Vital eller andre selskaper kan flytte
pensjonsordningen til den nye ordningen i Storebrand. Det vil
kun gis samordningsfradrag for pensjonskapital oppspart fra 1.1.
2008. Dersom ordningen flyttes i år, vil pensjonskapital innbetalt
til Vital eller andre selskaper for 2008 bli tilskrevet den nye ordningen og på den måten bli innrømmet samordningsfritak.
Foretak som allerede har etablert ordning i Storebrand vil bli
kontaktet for å tilknyttes den nye ordningen.
Ansatte med medlemskap i annen pensjonsordning
En del legeforetak vil ikke ha mulighet til å få de ansatte med
over i den nye ordningen i Storebrand. Det gjelder de som
har ansatte med rett til medlemskap i annen pensjonsordning, for eksempel sykepleiere med lovpålagt medlemskap i
Pensjonsordningen for sykepleiere i KLP, tidligere kommunalt
ansatte med medlemskap i Fellesordningen i KLP eller avtale
som gir rett til annen ytelsesbasert pensjonsordning. Disse avtalene kan ikke uten videre sies opp, og pensjonsordningen må
derfor eventuelt etableres uten disse personene.
Hvordan etablere egen avtale?
For å få tilbud om avtale for deg selv som lege og for dine
ansatte kan du kontakte:
1. Egen tilmeldingsportal på internett: www.storebrand.no/sop
2. Telefon: 22 31 55 50
a. Tast 1 for kjøp av samordningsfri tjenestepensjon
b. Tast 2 for spørsmål om din etablerte tjenestepensjon
3. E-mail: sop@storebrand.no
Mer informasjon finner du på:
www.legeforeningen.no
www.sop.no
www.tidsskriftet.no
www.storebrand.no/sop
All markedsføring overfor legene fra Storebrand sin side er
avtalt med Legeforeningen og SOP.
Einar Espolin Johnson
einar.espolin.johnson@legeforeningen.no
Økonomi- og administrasjonsavdelingen
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Døden bak rattet
Med unntak for miljøbevegelsen ønsker hele det politiske Norge seg bedre
veier. Senterpartiet vil ha det, for bedre veier skal hjelpe distriktene.
Høyresiden og NHO vil ha det, for bedre veier øker verdiskapingen.
Arbeiderpartiet og LO vil ha det, fordi veier og broer gir arbeid til flere
hender – ikke minst i vanskelige tider som nå. Selv SV er blitt opptatt av
veibygging nå som partiet sitter i regjering.
OG RETT SKAL VÆRE RETT: Det er et åpenbart misforhold mellom
den offentlige oljerikdommen som preger kongeriket Norge og de veiene vi
tar oss råd til. Egentlig er det utrolig at vi fortsatt tillater sterkt trafikkerte
hovedveier uten fysiske midtskiller, og dermed den maredrøm av tilfeldigheter
det er når tusener på tusener av biler renner mot og forbi hverandre i
rasende fart. Da er det bare en liten meters luftklaring som skiller liv fra
plutselig død, og en veldig liten tue som skal til for å velte det dyrebare
lasset: Et barn som skriker i baksetet, en mobil som ringer, et plutselig
illebefinnende, en glidende tankeflukt bort fra veiens endeløse monotoni.
OVERALT I DEN RIKE del av verden – med et ensomt, pussig unntak for
Island – har antallet drepte i trafikken gått ned det siste tiåret. I land som
Portugal, Frankrike og Sveits er dødstallene mer enn halvert siden 1990,
så vi snakker om store og viktige fremskritt. Men ikke større enn at trafikkuhell i følge WHO fortsatt er verdens fremste dødsårsak ved skade – langt
foran selvmord, drukning, brann og krig. Spesielt blant menn i aldersgruppen
15-24 år tar trafikken mange liv. De sosiale og økonomiske konsekvensene
for enkeltpersoner, familier og samfunn er store.
ER SÅ BEDRE VEIER løsningen? Svaret er både ja og nei. Ja, fordi bedre
veier i utgangspunktet betyr tryggere veier. Nei, fordi bedre veier også betyr
mer trafikk og høyere fart, som trekker i motsatt retning. Vel har vi Europas
dårligste veier i Norge, men vi ligger også nederst på statistikken over
trafikkdøde per capita, sammen med Nederland, Sveits og Sverige. Erfaringen
viser da også at strengere håndheving av farts- og promillereglene og økt
bruk av bilbelte er viktigere tiltak for å få dødstallene ned enn bedre veier.
For all verdens veimilliarder kan ikke endre det faktum at biltrafikken er
summen av en rekke individuelle handlinger, og at ingen veier vil være gode
nok til å forhindre ulykker fra å finne sted. Et system blir aldri bedre enn
individene som bruker det – ei heller i veitrafikken.
DEN SOM ER I TVIL kan jo lese boken Traffic av den amerikanske
journalisten Tom Vanderbilt, som samler et vell av mer og mindre nyttig
informasjon om biler og mennesker. Her kan vi lære fornøyelige ting som
at borgere av diktaturer jevnt over er de verste bilførerne, kanskje fordi
de tar ut sin oppdemmede opprørstrang på veiene. Vi får også slått fast at
svenskene virkelig er i en særklasse når det gjelder fokus på trygghet i
trafikken, som i livet ellers.
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Jo tryggere en bil er, desto større
sjanser tar førerne.

MEN VIKTIGERE: Vanderbilt viser oss at jo tryggere en bil er, desto
større sjanser tar bilistene. Førere av SUV’er kjører fortere enn andre
bilførere, og sjåfører i nye biler fortere enn dem som kjører gammelt. Da
ABS-bremsene kom, viste forskning fra Tyskland at bilførere med ABS i snitt
kjørte fortere, lå tettere oppi bilen foran og var involvert i flere ulykker enn
dem som var uten. De fleste ulykker skjer med nye biler og under gode
kjøreforhold – rakt motsatt av hva man skulle tro. For bilførerne har en
tilbøyelighet til å opptre stikk i strid med det som forventes av dem: De tar
høyere sjanser på farlige veier, de overser eller er aktivt ulydige mot viktig
skilting (i den grad at seriøse forskere argumenterer for å avskaffe trafikkskiltene), de kjører fortere mellom fartsdumper enn på veier uten dumper
– og så videre. Bilister har gjerne det til felles at de er mennesker. Og
mennesker – vel – de opptrer ikke alltid helt som man skulle ønske.
SÅ KAN MAN jo undre seg over at alle som vil, kan ta førerkort i Norge.
Prøver du lenge nok, vil du før eller senere bestå førerprøven. Politiet
ønsker at det skal bli vanskeligere å ta lappen, og at de minst skikkede skal
lukes bort underveis, men støter an mot den rettighetstenkningen som
preger all utdanning i dette landet: Alle skal med! Selv om turen går like ut
på dødsveiene.

Sjur Holsen • Skr ibent

Nedslående lokalt lønnsoppgjør
for legeforskerne ved
Universitetet i Bergen (UiB)
Det lokale lønnsoppgjøret ved Universitetet i Bergen er nå avsluttet.
Resultatet for legeforskerne (professorer og førsteamanuenser) ble svært nedslående.
Dette på bakgrunn av de føringer som var lagt ved det sentrale oppgjøret og de forventninger
som det var grunn til å ha. Dnlfs forhandlere Amund Gulsvik og Einar Svendsen hadde forut for
forhandlingene brukt både media og skriftlig så vel som muntlig informasjon til arbeidsgiver
vedrørende de akterutseilte lønnsforholdene for legeforskerne sammenlignet med kollegers lønn
i helseforetakene. UiB viste i utgangspunktet vilje til å imøtekomme Dnlf, og ble støttet av alle
organisasjonene innen Akademikerne Stat, men ikke av YS, LO og Unio. Dermed endte det hele
med et ”lunkent”, tradisjonelt oppgjør. Konsekvens: Avstanden i lønn mellom legeforskere ved
UiB og Helse Bergen har økt i disfavør av UiB etter årets lokale oppgjør.
Generelt.
Generelt kan det sies en del positiv ting om formen på de lokale
lønnsoppgjørene ved UiB. De er litt mer forutsigbare enn tilfelle
er i helseforetaket da det foreligger en definert pott hvor hele
potten skal fordeles. M.a.o. man bruker ikke mye tid og krefter
på oppgjørets størrelse slik som i helseforetaket. UiB har anledning til å legge ekstra til potten, men dette er det ikke noen
tradisjon for, og organisasjonene har stort sett avfunnet seg
med dette. I og med at det som skal fordeles er kjent forenkles
oppgjøret. Men forhandlingene er et maraton m.h.t. fordeling
mellom grupper av arbeidstakere, og de er krevende med mange
særmøter.
Årets lokale lønnspott ved UiB, d.v.s. hele institusjonen var på
17.8 millioner. Ut fra en tradisjonell fordelingsnøkkel som er
vanskelig å forskyve på i forhold til ”pro rata” endte legeforskerne opp med en pott på ca. 1.3 millioner.
Sluttforhandlingene foregikk 5. og 6. november 2008. Men forut
for dette var der en prosedyreliste på 31 punkter som omfattet alle forberedelser, avlevering av krav, avhenting av tilbud og
forberedende møter mellom organisasjonene og Personal- og
organisasjonsavdelingen ved UiB. Sistnevnte ledet forhandlingene.
Tilbud fra UiB
Første forberedende møte ble holdt allerede medio juni 2008,
videre ble det avholdt møter i august måned. Den 20. august
ble det innkalt til et viktig møte hvor universitetsdirektøren
stilte opp og meddelte at UiB, etter en samlet vurdering ut fra
de føringer som var lagt i det sentrale oppgjøret, hadde valgt å
prioritere legeforskerne ved UiB i dette lokale oppgjøret. Man
ønsket å legge 1 million kroner ekstra i potten og samtidig ble
det oppfordret til å ta det resterende fra forhandlingspotten slik
at alle professorer med medisinsk embetseksamen skulle få ett
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ekstra lønnstrinn. Det ble videre gitt signaler at legeforskerne
burde prioriteres under forhandlingene. Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOFA) ble oppfordret til innenfor deres mulige
rammer å løfte lønnen til legeforskere ved ansettelse.
Alt dette var kommet i stand med bakgrunn i at UiB hadde tatt
til etterretning og erkjent det store lønnsgapet mellom UiBs
legeforskere og avlønningen av overleger i helseforetaket. Dette
var deres viktigste begrunnelse for at de ønsket ved denne
anledningen å støtte professorene med medisinsk embetseksamen.
Dette utspillet ble hilst velkommen av Dnlf og de øvrige organisasjonene innen Akademikerne Stat. Det ble fra Dnlf påpekt at
et enkelt lønnstrinn ikke løste problemet, men Dnlf så det som
positivt at UiB hadde erkjent problemet og at de nå var villig til
å starte en prosess for å løse det.
Som nevnt støttet alle del-organisasjonene i Akademikerne
UiBs positive utspill, mens LO-Stat, YS-Stat og Unio-Stat ville ha
betenkningstid. I et møte kort tid etter gikk de tre sistnevnte
hovedsammenslutninger mot forslaget med den begrunnelse
at det var for sterke føringer i forslaget. Men de ville gjerne
beholde den aktuelle million i potten, da med tanke på fordeling
til flere andre vanskelige rekrutterbare arbeidstakergrupper. Det
hele endte med at UiB trakk den i utsikt stilte million tilbake
i og med at de tre hovedorganisasjonene ikke ville gå med på
UiBs utspill.
Forhandlingene
Det er et stort forarbeide som går forut for de avsluttende
forhandlinger. Dnlf sender ut søknadsskjema til sine medlemmer
i god tid før forhandlingene starter og setter søknadsfrist. Man
har aldri mottatt så mange søknader fra våre medlemmer som
ved årets oppgjør. Vi mottok lønnskrav fra 62 medlemmer som
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Vaksine mot humant papillomavirus.

har forhandlingsrett, og kravene varierte fra 1 til 19 l.tr. med et
gjennomsnitt på 5.3 lønnstrinn. Krav pr. person har aldri hatt en
slik størrelse, hvilket vi oppfatter som misnøye med lønnsforholdene. Totalkravet var på 4.3 millioner, mens vi i henhold til pro
rata hadde til disposisjon ca. 1.3 millioner kroner. En oppnådde
lønnsøkning for 48 av de som hadde søkt.
Det er en klar tendens til å fokusere på og prioritere forskning
fra arbeidsgivers side i de lokale forhandlingene. Dette er en
innsats som er lar seg dokumentere gjennom sjekk av PubMed.
Men i henhold til reglene ved UiB skal fremragende forskning
og fremragende undervisningsinnsats prioriteres likt.
Avsluttende kommentarer
Vi skulle ønske at der var stilt helt andre beløp til disposisjon
for å kunne tilgodese våre medlemmer med betydelig større
lønnsøkning. Noe som ville monne i retning av å utjevne den
betydelige underbetalingen i forhold til kolleger i helseforetakene. Vi har gjennom skrift og tale klart å få UiB med på å gjøre
et forsøk, men verken Dnlf eller UiB kunne overtrumfe de andre
organisasjoner i disse 2.3.3. forhandlingene. Det har likevel kommet et utvetydig signal fra UiB som vitner om erkjennelse av
at professor-stillinger er kommet på defensiven i forhold til kliniske stillinger i helseforetaket. I denne forbindelse nevner vi at
siden år 2000 og frem til 2008 er det blitt ca. 25 færre legeforskerstillinger, d.v.s. hovedstillinger ved MOFA. Ved århundreskiftet
var der 107 hovedstillinger for legeforskere, i 2008 kun 82!
Denne type stilling er ikke lenger noen ”gulrot” for unge forskere. De foretrekker foretakene til tross for de budsjettproblemer som også eksisterer der. Men foretakene verdsetter legene
høyere gjennom lønn enn det UiB har vist vilje til. LVS/Dnlf her
i vest kommer ikke til å gi opp kampen for bedre lønns- og
arbeidsforhold for legeforskerne ved UiB. Vi valgte å forme en
protokoll-tilførsel til sluttprotokollen at de sentrale føringer som
var gitt ble ikke tatt til følge i dette oppgjøret.
Til slutt takker vi for all støtte og oppmuntring vi har fått fra
flere hold i den vanskelige kampen for å gjøre stillingene som
legeforskere mere attraktive.
Vi ønsker alle våre medlemmer og ledelsen samt alle kollegene i
de øvrige yrkesorganisasjonene i Hordaland legeforening en riktig gledelig jul og et godt nyttår med god helse og arbeidslyst.
Amund Gulsvik
HTV LVS/Dnlf
amund.gulsvik@med.uib.no

Einar S vends en

kathe.aase@sensewave.no
einar.svendsen@gades.uib.no

Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland
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INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: Hver dose inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type
6 L1-protein ca. 20 μg, type 11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 40 μg, type
18 L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, aluminium
(som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 225 μg, vann til injeksjonsvæsker.1
Indikasjoner: Vaksine som skal forhindre premaligne genitale lesjoner (cervikale, i vulva
og vaginale), cervixcancer og kjønnsvorter (condyloma acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av typene 6, 11, 16 og 18. Indikasjon er basert på
effekt hos voksne kvinner 16-26 år og påvist immunogenisitet hos barn og ungdom 9-15
år. Beskyttelseseffekt er ikke undersøkt hos menn. Bruk av preparatet skal følge offentlige
anbefalinger. Dosering: Primærvaksinasjon: 3 separate doser på 0,5 ml gis ved måned 0,
2 og 6. Ved alternativ vaksinasjonsplan gis den 2. dosen minst 1 måned etter den 1. dosen,
og 3. dose gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene må gis innen 1 år. Behovet for
boosterdose er ikke klarlagt. Barn: <9 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelig data vedrørende
immunogenisitet, sikkerhet og effekt. Gis i.m., fortrinnsvis i overarmens deltamuskel eller i
det øvre anterolaterale området på låret. Må ikke injiseres intravaskulært. Hverken subkutan eller intradermal administrering er undersøkt, og anbefales derfor ikke. Det anbefales
å fullføre vaksinasjonsplanen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Ved symptomer på overfølsomhet, må det ikke gis flere doser. Vaksinering utsettes ved
akutt, alvorlig febersykdom. Vaksinering er ikke kontraindisert ved mindre infeksjon, som
en lett øvre luftveisinfeksjon eller lett feber. Forsiktighetsregler: Hensiktsmessig medisinsk behandling må alltid være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner. Det er
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som
forårsakes av HPV-type 6, 11, 16 og 18. Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer må fortsatt følges. Beskytter ikke mot eksisterende HPV-infeksjoner. Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert som behandling av cervixcancer,
høygradige cervix-, vulva- og vaginaldysplasi eller kjønnsvorter, eller for å hindre utvikling
av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Vaksinasjon er ikke erstatning for regelmessig
screeningundersøkelse av cervix. Regelmessig screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt
viktig. Det foreligger ikke data om bruk ved svekket immunrespons. Personer med svekket
immunrespons, uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Må gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, fordi det etter i.m. injeksjon
kan oppstå blødning hos disse pasientene. Varighet av beskyttelsen er ukjent. Vedvarende
beskyttelseseffekt har vært påvist i 4,5 år etter fullført primærvaksinasjon på 3 doser. Ingen
sikkerhets-, immunogenisitets- eller effektivitetsdata støtter kombinasjon med andre HPVvaksiner. Interaksjoner: Kan gis samtidig med hepatitt B-vaksine på annet injeksjonssted
uten å forstyrre immunresponsen på HPV-vaksinen. Andel personer som oppnådde et beskyttende nivå av anti-HB f10 mIE/ml ble ikke påvirket, men anti-HBs geometriske middelverdititer var lavere når vaksinene ble gitt samtidig. Klinisk betydning er ukjent. Samtidig
bruk med andre vaksiner er ikke undersøkt. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes
ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Graviditet/Amming: Overgang i placenta:
Begrensede data indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Bruk under graviditet anbefales imidlertid
ikke, og vaksinering bør utsettes til etter fullført graviditet. Overgang i morsmelk: Kan gis til
ammende. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Erytem, smerte og hevelse på
injeksjonsstedet, pyreksi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Blåmerke og pruritus på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Urticaria. Svært sjeldne (<1/10 000),
ukjent: Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Immunsystemet:
Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner. Luftveier: Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Uspesifikk artritt/artropati. Nevrologiske: Guillain-Barrés
syndrom, svimmelhet, hodepine, synkope. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ved
overdosering er bivirkningsprofilen sammenlignbar med det som er observert ved anbefalte
enkeltdoser. Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant, adsorbert, ikke-infeksiøs fire-komponentvaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) fra hoved
L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16 og 18. Produsert i gjærceller vha. rekombinant
DNA-teknologi. VLP inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: HPV infiserer bare mennesker, men dyreforsøk
med analoge papillomavirus antyder at L1 VLP-vaksiner beskytter ved å indusere en humoral
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de fire HPV-typene i vaksinen. Etter 3 år er beskyttelseseffekten mot HPV 6-, 11-, 16- og 18-relatert CIN 2/3 og
AIS, VIN 2/3, VaIN 2/3 og kjønnsvorter på hhv. 99%, 100%, 100% og 99%. Kryssbeskyttelseseffekt mot CIN 2/3 og AIS er også vist mot 10 ikke-vaksinetyper. Kombinert er effekten
på 23%, mens for HPV-31 alene er effekten på 56%. Det er ikke vist beskyttelse mot
sykdom forårsaket av HPV-typer hos pasienter som er PCR- og/eller antistoffpositive før vaksinering. Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved vaksineringstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum beskyttende antistoffnivå er ikke
identifisert. Innen 1 måned etter 3. dose er 99,9% antistoffpositive mot HPV 6, 99,8% mot
HPV 11 og HPV 16, og 99,6% mot HPV 18. Immunogenisitet har sammenheng med alder
og anti-HPV-nivåer ved måned 7 og er merkbart høyere hos pasienter <12 år enn hos eldre.
Eksakt varighet av immunitet etter primærvaksinasjon med 3 doser er ikke fastslått. Bevis på
immunologisk hukommelse ble sett hos vaksinerte personer som var antistoffpositive mot
relevant HPV-type(r) før vaksinering. Vaksinerte som fikk en tilleggsdose 5 år etter vaksinasjon, viste en hurtig og kraftig antistoffrespons (tegn på immunologisk hukommelse) som var
større enn anti-HPV geometrisk middelverdititer observert 1 måned etter den 3. dosen. Basert på immunogenisitetsammenligning kan en anta at vaksinen også har beskyttelseseffekt
hos jenter 9-15 år. Immunogenisitet og sikkerhet er vist hos gutter 9-15 år. Beskyttelseseffekt
er ikke evaluert hos menn. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).
Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Andre opplysninger: Hele den anbefalte vaksinedosen
må benyttes. Ristes godt før bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før injeksjon. Legemidlet skal
kastes dersom det inneholder partikler eller er misfarget. Bruk én av de vedlagte kanylene
til vaksineringen. Passende kanyle velges ut i fra pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m.
injeksjon. Sikkerhetsmekanismen vil dekke kanylen etter injeksjon for å forhindre stikkskade.
Kontakt med aktiveringstappene på sikkerhetsmekanismen må unngås for å sikre at plasthylsen ikke dekker kanylen for tidlig. Sørg for at luftbobler fjernes fra sprøyten før injeksjon. Må
ikke blandes med andre legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale
skal behandles iht. lokale krav. Sist endret: 18.11.2008. Pakninger og priser: Ferdigfylt
sprøyte med sikkerhetsmekanisme og to kanyler: 0,5 ml kr 1181,10.
HPV 16 og 18 er ansvarlig for omtrent 70 % av tilfellene av høygradig cervikal intraepitelial
neoplasi (CIN 2/3) og adenocarcinoma in situ (AIS) av høygradig vulvadysplasi (VIN 2/3)
hos unge kvinner før menopause.
Godkjent av NOMA: 29.10.08
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Ny tablettstyrke og praktisk dosering

StArtpAkke

– Enkel titrering fra 5 mg til 20 mg med én tablett om dagen!
For startpakning, ring 91 300 800.

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

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

C Ebixa “Lundbeck”
Middel mot demens. • ATC-nr.: N06D X01
DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. memantin 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 Alzheimers
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 legemiddelinntak.
Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Voksne/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) anbefales maks. 10 mg. kontraIndIkasjonEr: Overfølsomhet for
memantin eller et eller flere av hjelpestoffene. 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, ketamin eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger.
Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt pHverdi i urin (f.eks. drastiske endringer i
kostholdet, f.eks. fra kosthold med kjøtt til vegetarkost, eller stort inntak av syrenøytraliserende
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 nødvendig 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
alvorlig 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 dosejustering. 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 fruktoseintoleranse
bør ikke bruke dråpene. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom pleier 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 baklofen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være
nødvendig. Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås
pga. risiko 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 under 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,
hodepine og somnolens. Sirkulatoriske: Hypertensjon. Mindre hyppige: Gastrointestinale:
Oppkast. Sentralnervesystemet: Hallusinasjoner (stort sett rapportert hos pasienter med
alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring, unormal gange. Sirkulatoriske: Venetrombose/
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 symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller ukjent dose har pasientene hatt
symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, somnolens, svimmelhet, agitasjon,
aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller magetarmbesvær (oppkast og diaré).
Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga symptomer fra sentralnervesystemet (koma
i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon). Pasienten ble behandlet symptomatisk og med
plasmaferese, og kom seg uten varige mén. En pasient 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 neurotransmittere,
særlig ved aktivering av NMDAreseptorer, medvirker til både symptom 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

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
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Med blikk mot verden
Nok en gang sitter jeg på flyplassen. Utenfor er det tett i tett med snø,
og sesongens første julebord ble unnagjort for relativt få timer siden.
Julestemningen siger innover meg, og jeg irriterer meg forbausende lite over at
flyet er forsinket på grunn av snømassene. I stedet utnytter jeg situasjonen
til å skrive litt om hva som foregår hos medisinstudentene for tiden.

Destinasjonen for min reise i dag er Soria Moria hotell, og
anledningen er et ekstraordinært landsmøte i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Denne helgen skal vi nemlig legge fundamentet for en ny og bedre organisasjon for medisinstudentene. Nmf har vedtatt fusjon med IFMSA-Norway, som vi i flere
år har samarbeidet med. International Federation of Medical
Students Associations – IFMSA – er en paraplyorganisasjon for
alle foreninger som samler medisinstudenter. IFMSA har over 1
million medlemmer fra mer enn 100 land, og er dermed en av
verdens største studentorganisasjoner.
IFMSA har som misjon å introdusere fremtidige leger til global helse, men fokuserer også på internasjonalisering og god
grunnutdanning. Arbeidet er i stor grad organisert i prosjekter.
Eksempelvis har vi i Bergen Kenyaprosjektet som samler inn
penger til medisinsk utstyr til klinikker i Nairobis slum, og sender medisinstudenter på hospiteringsopphold på disse klnikkene.

og medisinstudenter. I tillegg er IFMSA en stor pådriver for
utveksling i alle stadier av studiet, og gjennom organsiasjonsnettverket får mange studenter hver sommer oppleve medisinsk utdanning eller forskning i en annen del av verden.
Når dette bladet når hjem i postkassene til alle leger og
medisinstudenter i våre to vestlandsfylker vil nok allerede en
av markeringene være overstått. 1.desember er verdens AIDSdag, og dette blir markert med seminar, bollesalg og utdeling
av røde sløyfer på Haukeland sykehus. Kanskje noen av dere
var der? I disse juletider er det i alle fall røde sløyfer på mange
kanter, så neste gang dere ser en kan dere kanskje ofre en
tanke til alle de mennesker i Norge og verden som lever med
HIV/AIDS.
Reisen min i dag er ganske kort, men den markerer starten
på en ny og spennende reise for alle medlemmer i Norsk
medisinstudentforening. Blikket festes fjernt i horisonten, og
verden kommer litt nærmere.

Fusjonen vil offisielt tre i kraft 01.01.09, men på lokalt plan har
de fleste endringene allerede blitt iverksatt. Medisinstudentene
i Bergen vil kunne legge merke til at Nmf har fått økt fokus
på problemstillinger knyttet til internasjonal helse, såvel
som nasjonal helsepolitikk. Vi vil arrangere markeringer og
seminarer som vi håper kan vekke interesse hos både leger

Elisabeth Stura

kathe.aase@sensewave.no

Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen
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Lege-for lege
I Sogn og Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å starte ”lege-for-lege” ordningen.
I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert etter
Normaltariffen med vanleg eigenandel. Dei 4 er:

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

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

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

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

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

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

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

Kollegial støttegruppe
Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
Fjellien 3, 5019 Bergen
Tlf privat: 55 96 44 15
tlf kontor: 56 15 74 00
Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16,
5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77
Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE,
Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter,
5260 INDRE ARNA,
Tlf. kontor: 55 39 55 62
Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ,
Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi,
Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN,
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5,
5085 MORVIK,
Tlf privat: 55 18 55 61
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/ kasserer:
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (APLF):
APLF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

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

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

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

Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Espen Rostrup

tskafles@broadpark.no

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

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

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

Florentina Naboulsi (PSL)
florentina@mailbox.as

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF)
abh@hoyangerbht.no

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

Tom Guldhav (Of)
tom.guldhav@helse-forde.no
Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Jon Sverre Arnestad
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no
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Bulambo Lembelembe
Høyrt namnet før

Eg har kjen

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Styrt av lyst – ikke av tid.
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 ereksjonsJA – dEt ER fORSkJELL!

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

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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Cialis 2007-11-08 heart.se

problemer, og la paret oppleve friheten ved å kunne ha

Cialis® Lilly
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.
E08.

ATC-nr.: G04B

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 minutter 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 baseres 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: Overfølsomhet 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 kardiovaskulær 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 arytmier, 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 transitoriske 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 seksuell 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 plutselige 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 nervebevarende 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 anbefales derfor ikke. Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere doser ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres 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. Forsiktighet ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4hemmere, 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 timer. 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 monitorering. 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 interaksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril, metoprolol og bendrofluazid uten interaksjoner. 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 tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen 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 resultatet kan overføres til andre alfa1A-blokkere. Tadafil er brukt samtidig med alkohol (0,08 %) uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket 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, fødsel eller postnatal utvikling. Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata 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 hyppige: Palpitasjoner og takykardi. Uklart syn. Neseblødning. Gastroøsofageal reflukssykdom. Utslett, urticaria, hyperhidrose. Hypotensjon (vanligere når tadalafil er gitt til pasienter som allerede tar antihypertensive 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 eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer). Synsfeltforandring. Ansiktsødem. Forlenget ereksjon. Frekvens ukjent: 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 enkeltdoser 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 behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering. Egenskaper: Klassifisering: Middel mot erektil dysfunksjon. Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMPspesifikk 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 observasjonen 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 motilitet, 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 konsentrasjoner 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.

Fleischer Hotel

NIFS; Norsk Interessefaggruppe For Sårheling

KRONISKE SÅR I
ALLMENNMEDISIN OG
PRIMÆRHELSESTENSTA.
31. mars 2009,
Sunnfjord hotell, Førde
Godkjendte kurstimar for Allmennmedisin

Nærare opplysningar:
Edel Olstad,
57 67 17 00
fotedel@online.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.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass
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vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

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

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

Kunngjøring

Velkommen til
Juletrefest!
Store og små er velkommen i Legenes
Hus,
Sophienlund i Kalfarveien,
Søndag 11. januar 2009 Klokken 16-18.
Vi serverer lett mat.
Klovnen Charlie skal trylle
og så går vi rundt juletreet.
Kanskje kommer nissen....
Ingen påmelding.

Hilsen Hordaland Legeforening

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

HURTIG TIME TIL:

Egen inngang vis-a-vis
Jernbanestasjonen

MR, CT, ultralyd, røntgen,
benskjørhetsmåling og
mammografi
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Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen
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Den firevalente
vaksinen som skal
beskytte mot
livmorhalskreft*
– for bred beskyttelse
og tidlig nytte

Livmorhalskreft*
Premaligne genitale lesjoner
• Livmorhalsen
• Vulva
• Vagina

NY indikasjon

Eksterne kjønnsvorter
Forårsaket av HPV 6,11,16 og 18**

For referanser og preparatomtale se side 17

*Relatert til HPV 16/18
**Norsk SPC 05/09/08

Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21

www.gardasil.no

Kunngjøring

LHLs ærespris 2008
overrakt til Amund Gulsvik
Amund Gulsvik, leder for seksjon for
lungemedisin og klinisk respirasjonsfysiologi
ved Universitetet i Bergen, er tildelt LHLs
ærespris for 2008.
Onsdag 19. november ble LHLs ærespris utdelt for sjette gang..
Formålet med prisen er å hedre den eller de som har gjort en
ekstraordinær og svært betydningsfull innsats til beste for folks
helse og livskvalitet og for pasienters livssituasjon. Den første
prisen ble tildelt Gro Harlem Brundtland i 2003. På den internasjonale kolsdagen ble LHLs ærespris 2008 tildelt professor
dr. med. Amund Gulsvik. Bakgrunnen er hans fremragende og
ekstraordinære forskningsinnsats rundt forekomst, årsaker og
forebygging av kols og astma.

Amund Gulsvik har etablert et stort og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø ved Haukeland sykehus som spesielt har
gitt verdifulle bidrag innen lungeepidemilogi. Gulsvik har bidratt
til norske normalverdier for måling av lungefunksjon hos
voksne – også kalt ”Gulsviks verdier”. Dette brukes i forbindelse med spirometriundersøkelser som avdekker kols.
Allerede i 1979 skrev Amund Gulsvik i sin doktoravhandling,
om undersøkelse, funksjonsvurdering og forekomst av kols i
Osloområdet. Ennå er denne forskningen interessant, relevant
og mer aktuell enn noensinne.
Prisen besto av en plakett, en bronseskulptur og et pengebeløp
på 50 000 kroner, som prismottaker skal gi videre.
Red.

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

Ta kontakt

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

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

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