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Nytt arbeidsår
Legeforeningen har hatt en travels start på 2007. Gjennom
vårt medlemskap i Akademikerne har vi vært aktive deltakere
i en konflikt med NAVO, eierne av norske sykehus.
Det er ikke ofte norske leger streiker, men denne gangen
ble den en streik, hvor også en betydelig gruppe leger ved
Haukeland sykehus deltok. Styrets medlemmer Kjell Vikenes
(OF) og Espen Rostrup Ellingsen (YLF) la ned et godt arbeid
i den lokale aksjonskomité.

• Champix® er et nytt reseptbelagt legemiddel
med unik, todelt virkningsmekanisme1,2:
- Delvis agonist - reduserer røykesug og
abstinensysmptomer
- Antagonist - reduserer nytelsen ved å røyke

• 43,9% av de som fikk Champix® var røykfrie
etter 12 uker2

Når man ser på vårt forhold til NAVO de siste årene, synes det
klart at vi har et anstrengt forhold til arbeidsgiversiden. Det er
vanskelig for legeforeningen, gjennom Akademikerne, å få sikret
våre sykehuskollegers avtalefestede sosiale rettigheter, i nasjonale avtaler. Disse rettigheter blir hele tiden utfordret, og søkt
endret/svekket, av NAVO.
Det er forståelig av Dnlf ikke kan gå med på svekkelser i disse
rettigheter.
Det vil være viktig for legeforeningen å bedre sitt forhold til
NAVO, gjennom langsiktig arbeid. Det kan ikke være slik at vi
år etter år må gå med på svært forsiktige lønnskompromisser
for å beholde våre sosiale rettigheter.
Det er ikke lenge igjen til neste korsvei i 2008.

• 23% av de som fikk Champix® var fortsatt
røykfrie etter 52 uker2
• Champix® har signifikant bedre effekt enn
bupropion målt etter 12 uker2
• Gunstig trygghets- og bivirkningsprofil er
dokumentert ved behandling av mer enn 4000
røykere4

Omsetning av allmennpraksis og spesialistpraksis ble fra høsten
2006 regulert gjennom nasjonal nemnd i de tilfeller hvor kjøper
og selger ikke ble enige. Dette er tidligere omtalt her. Kjennelser
fra disse nemnder begynner nå å bli tilgjenglige, og man kan her
se hvilke momenter som vektlegges ved fastsettelse av pris.
Jeg vil også gjøre allmennlegene oppmerksom på muligheten for
etablering av deleliste i sin praksis ved fylte 60 år.

Referanser:
1. Gonzales D et al. Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation.
A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):47-55. 2. Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor
partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):5663. 3. Tonstad S et al. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
JAMA 2006; 296(1):64-71. 4. SPC
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c Champix® «Pfizer»
Røykeavvenningspreparat.
ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Pasienten bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør igangsettes 1-2 uker før denne dato.
Pasienter som ikke tolererer bivirkningene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 2 ganger daglig. Bør svelges hele med vann. Tas med eller uten mat. 12 ukers behandling anbefales. For pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan
tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Mild til moderat nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan dosen reduseres til 1
mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolereres. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke til pasienter med nyresykdom i siste stadium. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
Bør ikke brukes til barn eller ungdom <18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for vareniklin eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, med eller uten vareklininbehandling, kan endre farmakokinetikken eller farmakodynamikken til enkelte legemidler, og gjøre det nødvendig med dosejustering (gjelder f.eks. teofyllin, warfarin og insulin). Røykeavvenning kan resultere i økte plasmanivåer av CYP 1A2-substrater. Røykeavvenning med eller uten farmakoterapi,
er assosiert med forverring av underliggende psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Varsomhet bør utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen. Ingen klinisk erfaring hos pasienter med epilepsi. Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug,
depresjon og/eller søvnløshet. Vareniklin kan forårsake svimmelhet og døsighet, og påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forsiktighet må utvises. Interaksjoner: Ingen kjente legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon
bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Ved amming må fordeler avveies mot potensiell risiko for barnet. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme,
oppkast, forstoppelse, diaré, abdominal distensjon, ubehag i maven, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Metabolske: Økt appetitt. Neurologiske: Hodepine, søvnighet, svimmelhet, nedsatt smakssans. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre
hyppige: Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominalsmerter, endret tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs stomatitt, tannkjøttsmerter, belegg på tungen. Hud: Generelle utslett, erytem, kløe,
akne, hyperhidrose, nattesvette. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Dyspné, hoste, heshet, hals- og strupesmerter, halsirritasjon, tett luftrør, tette bihuler, dryppende nese, snue, snorking, bronkitt, nasofaryngitt, sinusitt. Metabolske: Anoreksi, nedsatt appetitt, sterk tørste.
Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen, costokondritt. Neurologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hypertoni, rastløshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt libido. Psykiske:
Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsvingninger. Sirkulatoriske: Atrieflimmer, palpitasjoner, forhøyet blodtrykk, ST-segmentdepresjon og redusert T-bølgeamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme. Syn: Skotom, skleral misfarging, øyesmerter,
mydriasis, fotofobi, myopi, forhøyet tåreproduksjon. Urogenitale: Glukosuri, nokturi, polyuri, menoragi, vaginal utflod, seksuell dysfunksjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfeksjon, vektøkning. Laboratorieverdier: Unormale leverfunksjonstester, nedsatt antall blodplater, forhøyet C-reaktiv protein, nedsatt blodkalsium.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte tilfeller av overdosering før markedsføring. Behandling: Støttende behandling. Ved nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose. Egenskaper: Klassifisering: Middel ved nikotinavhengighet. Virkningsmekanisme: Vareniklin bindes med høy affinitet og selektivitet ved neurale nikotin-α4β2-acetylkolinreseptorer, og virker som partiell agonist. Nikotin konkurrerer om det samme bindingsstedet. Vareniklin har høyere
affinitet til reseptorene enn nikotin, og kan derfor effektivt blokkere nikotinets evne til fullt ut å aktivere α4β2-reseptorer og det mesolimbiske dopaminsystemet. Vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer (agonistaktivitet),
samtidig som den fører til reduksjon av belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking ved å hindre nikotin i å binde seg til α4β2-reseptorer (antagonistaktivitet). Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Absorpsjonen er så å si fullstendig. Høy systemisk biotilgjengelighet, som er upåvirket av mat eller doseringstidspunkt. Proteinbinding: Lav (< 20%), uavhengig av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum: 415 liter. Halveringstid: Ca. 24 timer. 4 dager til «steady state» ved gjentatt
dosering. Eliminering i nyrene skjer hovedsakelig gjennom glomerulusfiltrasjon sammen med aktiv tubulær sekresjon. Metabolisme: Minimal metabolisme. Utskillelse: 92% utskilles uforandret i urin og <10% skilles ut som metabolitter.
Pakninger og priser: 0,5 mg/1 mg: Enpac: Startpakning: 11 tabl. 0,5 mg + 14 tabl. 1 mg kr 422,40. 1 mg: Enpac: 28 stk. kr 436,70, 56 stk. kr 839,10.
Sist endret: 17.11.2006
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Man kan da dele listen med en yngre kollega, som etter hvert
skal overta. I motsetning til ved regelverket for vikarer, kan
begge leger arbeide samtidig på listen i en overgangsperiode.
Stadig flere leger tar denne muligheten nå i bruk.
Oppfordringen til allmennlegene om å stille seg til rådighet
som praksiskonsulenter på sykehusavdelinger, har gitt resultater.
Vi har nå nok villige leger, alle med betydelig erfaring, til å igangsette samarbeid med Helse Bergen om slike delstillinger. Jeg
håper at vi i løpet av senvinteren/våren kan være i gang med
dette arbeidet, og at det vil være til nytte for sykehuset og
allmennlegene.
År med oddetal er valgår i Dnlf. Alle organisasjonsledd avholder
sine valg. Fylkesavdelingene og yrkesforeningene holder valg og
landsstyret velger president og sentralstyre.
Det er viktig at medlemmene engasjerer seg i disse prosesser.
Dersom vi skal få de beste tillitsvalgte på plass, må vi møte opp i
de rette fora å gi støtte til de vi mener kan gjøre jobben best på
vegne av kollegiet. Lunch-pause misnøyen kommer oftest fra de
som aldri møter opp når valg skal gjennomføres.
En yrkesgruppe får den fagforening og de tillitsvalgte som den
fortjener
Følg med hva som skjer i din del av legeforeningen, og ikke stol
på at andre tar seg av arbeid og verv.
Fortsatt god vinter
Gunnar Ramstad
Leder, HLF

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf.: 55 54 08 00
Fax.: 55 54 08 40

Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen
Årsabonnement kr. 180,Trykk: Scanner Grafisk

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder:
Øyvind Watne
Psyk.klinikk, Psykisk helsevern
6807 Førde
E-post:
owatne@gmail.com
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Redaktør

Espen Rostrup Ellingsen

degrafo.no

espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.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

En verdig død
Hva ønsker du vi skal gjøre dersom ditt
hjerte skulle stanse? Er dette et spørsmål
vi leger vegrer oss for å stille?
Debatten om gjenoppliving av eldre pasienter raser og debattinnslagene varierer fra populistiske innslag om økonomiske
motiver og ressursmangel til mer nyanserte og faglige innspill.
Det er viktig at debatten ikke skaper unødig frykt hos eldre
for at ikke de skal få den optimale behandling som moderne
medisin kan tilby dem. Den må holdes på et høyt faglig og
etisk nivå og ikke skape tvil om at legestandens motiv og forpliktelse er avgjørelser til beste for det enkelte menneske.

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

Da er det vår forpliktelse i innhente denne.

Høy alder alene skal ikke være et argument for avstå fra
resuscitering, men i for mange tilfeller fjernes muligheten for
en verdig død på grunn av mangel på kommunikasjon. Jeg har
som lege ved Haukeland gjentatte ganger deltatt i resusciteringsforsøk av pasienter som det i ettertid viser seg ikke burde
vært utsatt for dette tidvis mutilerende behandlingsforsøket.
Min erfaring er neppe unik i denne sammenheng. I mangel av
avklarte forhold med pasienten og dens pårørende hersker
det i akuttsituasjonen usikkerhet om hva som skal gjøres,- en
slik usikkerhet levner få valg. Pasienten vil bli forsøkt gjenopplivet.
Hos flere av våre eldre pasienter bør vårt fokus være på
verdige rammer rundt dødsprosessen. For en pasient, hvor
livsprognosen, til tross for optimal behandling, er begrenset,
vil det i mange tilfeller være mer verdig å død i stillhet med
sine pårørende til stede enn med kanyler og costafraktuerer
i et kaldt resusciteringsrom. Pasienter som er døende, eller
hvor behandlingstiltak ikke vil føre frem, bør selv være deltakere i beslutningsprosessen. Svært mange eldre har allerede

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.

tatt stilling til om de ønsker livsforlengende tiltak og da er
det vårt ansvar å kartlegge dette for så å respektere denne
avgjørelse. Noen ganger må vi søke informasjonen hos dem
som kjenner pasienten godt, så som ektefelle eller annen nær
familie. Temaet kan ha vært gjenstand for gjentatte samtaler og
pasientens holding avklart.

Foto: ScandinavianStockPhoto

Forsidefoto: ScanStockPhoto “Blyfrakker”

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen

Forhandlingene med Bergen
kommune høsten 2006,

Allmennlegeforeningens
valg av tillitsvalgte

oppsummering
Av hovedtillitsvalgt i Allmennlegeforeningen i Bergen,
Niels Saaby Hansen.
Forhandlingene ble også før av de to andre tillitsvalgte
i Bergen: Åse Sandnes og Bent Folkvord.

Medlemmene dette dreier seg om:
er alle ansatt i Bergen kommune. Det innbefatter
ca. 120 fastleger med tilpliktet bistilling (sykehjem,
helsestasjon, skole), sykehjemsleger i større stillinger,
leger på Bergen legevakt, Helsevernetaten og andre
mindre grupper. Det er således en høyest innhomogen samling av leger. Det har vært praksis
i Bergen at hovedtillitsvalgt for allmennlegene i
Bergen er hovedforhandler for alle ansatte i Bergen
kommune.
De siste vel ti årene:
har vi prioritert alle leger i større stillinger på bekostning av allmennleger med bistillinger under 20 %.
Dette har ført til en klar reallønnsnedgang over flere
år for disse allmennlegene. Kommunens forhandlere
har ikke gitt mulighet for større lønnsøkning for alle
ansatte leger i Bergen enn den rammen de holder
seg til. I 2005 ble det dog brudd i forhandlingene.

Forhandlingene høsten 2006:
var vanskelige. Vi kom til enighet om et par enkeltmedlemmer og for legene på Bergen legevakt som
fikk ramme på rundt 4 %. Vår grunnholdning er at
leger ikke skal lønnes dårligere fordi de er tilpliktet i
forbindelse med deres fastlegeavtale med kommunen.
Vi mener at to leger som jobber på sykehjem ikke
bør lønnes veldig forskjellig fordi den ene er ansatt
60 % og den annen 20 %. Kommunens tilbud var
å gi lønnsøkning rundt 5 % for størsteparten av
fastlegene med inntil 20 % stilling. Våre krav var
rundt 10 % for å ta igjen mer at lønnsetterslepet.
Pendelvoldgift ga denne gangen kommunen medhold.
Og resultatet ble denne gangen av mange leger bare
fikk 2-3 % lønnsøkning. Dette var uheldig for disse
legene, men det var fortrinnsvis de samme legene
som har fått største økning gjennom flere år.

§3-1-2 andre avsnitt: ”I direkte forbindelse med
Legeforeningens lokalforenings årsmøte og uansett innen
1. september….avholdes valg på landsrådsrepresentanter
og varalandsrådsrepresentanter av og blant påtroppende
hovedtillitsvalgte og vara for hovedtillitsvalgte i lokalforeningen…”

§3-1-2 første avsnitt: ”I første kvartal hvert valgår
(årstall som slutter på ulike tall) holder alle allmennlegeutvalg møte og velger hovedtillitsvalgt og varatillitsvalgt for
kommende valgperiode. Sittende leder av Allmennlegeutvalget har ansvar for gjennomføring av valget og
meddeler valgresultatet til Legeforeningens sekretariat, Afs
sekretariat og 1. landsråd i lokalforeningen.”

Ifølge vedtektene er det jeg som har ansvar for å
gjennomføre valg av de nye landsrådsrepresentanter.
Jeg må derfor få innmeldt kandidater med CV så snart
som mulig. Og altså: Kun tillitsvalgte og varatillitsvalgte
for Allmennlegeforeningen er valgbare, og det er kun
de tillitsvalgte med vara som har stemmerett ved
dette valget. (Jfr vedtektenes §3-1-2, sitert ovenfor)

Konkret betyr det av vi har frist til 31. mars med å
få alt i orden, men jeg håper at alle er i mål i god
tid før dette. Husk på at også undertegnede skal ha
resultatet av valgene straks valget er gjort. For å
kunne ha en praktisk kommunikasjon, uten alt for
mye ekstraarbeide for den avdelingstillitsvalgte, ber
jeg om at alle de tillitsvalgte har en fungerende
e-postadresse, og at endringer i denne straks meldes
til undertegnede.
De tillitsvalgte som leser dette, bør sjekke om de har
fått noen e-post fra meg nå i januar. Hvis ikke, send
meg riktig e-postadresse snarest!

Til slutt vil jeg anbefale alle allmennleger å studere de
nye vedtektene for vår forening. De finnes enkelt på
Allmennlegeforeningens hjemmeside på Internett.
Jeg vil komme med videre oppdateringer her i Paraplyen
etter hvert som vi nærmer oss Landsrådsvalget i
august.

Jeg vil minne om at det er kun de tillitsvalgte og varatillitsvalgte for Allmennlegeforeningen i Hordaland
som kan velges til Landsrådsrepresentanter for
Allmennlegeforeningen. Dette valget vil skje til høsten,
den 30. august 2007 på Legenes Hus i Bergen, og jeg
siterer fra Afs vedtekter:

Ved etterfølgende pendelvoldgift vant legeforeningen
og det førte til den første reelle lønnsøkningen for
allmennlegene på mange år. Dette skjedde samtidig
med at de andre legegruppene fikk økte som de fleste
andre lønnsmottakere.

Niels Saaby Hansen fanabond@online.no
Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen



Når dette leses, håper jeg at Allmennlegeutvalgene
i mange kommuner har gjennomført valg på Afs
kommunetillitsvalgte med vararepresentanter.
Dersom noen ikke er i mål enda, og evt er usikre på
hvordan disse valgene skal gjennomføres, siterer jeg
fra Allmennlegeforeningens nye vedtekter:

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland



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

Inkontinens
Stomi / sår
Ernæring
Brystproteser
Diabetes
Kompresjonsstrømper
Idrettsskadeutstyr

•
•
•
•
•
•
•

Levonova hormonspiral
blir brukt av mer enn 5,4 mill
kvinner i verden
R

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

• Sikker prevensjon 1)
-uten daglig påminnelse
• Reduserer blødninger 2)
-mindre menstruasjonssmerter 3)

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
Hjemmelevering – Postforsendelse

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider:
Man - Fre: 9	 - 9
16.- 17
30
Man.-fred.
Tors: 9 - 17. 30
Lør.
10 - 15
Lør: 10 - 14

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»

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

Hospitalet Betanien
UN FEB 07-24

Adresse:
Vestlundveien 23,
5145 Fyllingsdalen

MR-undersøkelser
Levonova er et effektivt prevensjonsmiddel og kan
benyttes av flere enn i dag, også av kvinner som ikke har
født barn 4).

Hospitalet Betanien Røntgensenter tar
nå også MR-undersøkelser.
Vi har liten eller ingen ventetid.

SPC
Milsom I et al. Am J Obstet Gynecol 1991;164:879-83
3)
Sivin I et al. Fertil Steril 1994; 61(1): 70-77
4)
KSO Metodebok 2006
1)

2)

I tillegg utfører vi CT-undersøkelse,
ultralyd og andre generelle undersøkelser.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon

55 15 45 60
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For referanser og preparatomtale se side 21

levonorgestrel 20 g/24 timer
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Leger som tar imot hardt skadde pasienter må ha kompetanse
i skadebehandling innen alle kirurgiske fagområder. I tillegg
må de ha god kjennskap til de fysiologiske prinsipper som
gjelder for hardt skadde pasienter. I dag har vi en tendens til
å subspesialisere oss vekk fra en slik breddekompetanse.
La oss ta et eksempel: En ung gutt er involvert i en trafikkulykke ca. 20 min fra nærmeste lokalsykehus og ca. 1,5 timer
til nærmeste større sykehus. Han er bevisstløs på skadestedet
og kan ha en hodeskade. Han har imidlertid også tegn på å
være sirkulatorisk ustabil.
Skal pasienten transporteres til lokalsykehuset eller direkte til
”det store sykehuset”?
Alternativ 1: Pasienten transporteres til lokalsykehuset
som diagnostiserer blødning i buken. Han blir operert og
blødningen stanses hvoretter han overføres til ”det store
sykehuset” i en stabil situasjon. Sannsynligheten for overlevelse
er større enn om han hadde vært transportert direkte til
”det store sykehuset”.
oksygentilførsel til hjernen og at blodtrykket overstiger
perfusjons-trykket. Dette har høyere prioritet enn å få
pasienten raskt til nevrokirurgisk behandling.

Behandling av hardt skadde pasienter,

- det angår oss alle

Opplæring

Alternativ 2: Pasienten transporteres til lokalsykehuset som
diagnostiserer blødning i buken.
De har ikke tigjengelig kompetanse til å gjøre nødkirurgi og
pasienten får med seg blod og transporteres til ”det store
sykehuset”. Han kommer dit i sjokktilstand, er acidotisk og
kald og har massiv diffus blødning. Sannsynligheten for overlevelse er redusert i forhold til om han hadde vært transportert direkte til ”det store sykehuset”.

Svært mye har skjedd innen opplæring i traumatologi de
siste 10 årene. BEST-kursene trener hele traumeteam lokalt.
Kursene er nå introdusert ved 45 av 50 norske sykehus. I
Nord-Norge trener primærleger, ambulansepersonell og lokale
sykepleiere sammen i team for å styrke traumebehandlingen
i deres eget ansvarsområde, såkalt ”Kommune-BEST”. Denne
måten å trene på burde også være aktuell for våre to fylker.
Det finnes ulike profesjonsspesifikke kurs, Prehospital Trauma
Life Support for ambulansepersonell, akuttmedisinske kurs
for allmennleger, kurs i traumeradiologi, Advanced Trauma Life
Support for leger og Trauma Nurse Core Course for sykepleier. I tillegg har man kurs for opplæring i hemostatisk
nødkirurgi ved traumer.
Ved å inkludere et krav til opplæring bestående av teamtrening, ferdighetstrening og kurs i hemostatisk nødkirurgi
har flere sykehus nå som mål å kunne ha god og forutsigbar
kompetanse på mottak og initial behandling av hardt skadde
pasienter.

Dette illustrerer at det per i dag ikke er mulig å gi et godt
svar på hvor pasienten skal transporteres. Hvis vi får til et
godt traumesystem som sikrer at alle akuttsykehus har god
nok kompetanse på døgnbasis, vil vi kunne lage gode rutiner
for hvor pasienten skal transporteres.
Sykehus som ikke har denne kompetansen bør ikke ta imot
hardt skadde pasienter.
Det er i denne sammenheng også viktig å huske på at viktigste
behandling av hodeskader er å sørge for at pasienten får

Avslutningsvis vil jeg lede oppmerksomheten mot rehabilitering av pasientene. Her har vi en lang vei å gå i vår region.
Vi vet at tilbudet om rehabiliteringsplasser i Helse Vest ikke
dekker det reelle behovet. Det er dessuten en uklar ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten når det gjelder rehabilitering.
Vi må heller ikke glemme at de fleste ulykker i prinsippet lar
seg forebygge og fra helsevesenets side burde vi bidra mer i
dette arbeidet enn vi gjør per i dag.

Av Kari Schrøder Hansen

Fra tid til annen skjer det ulykker med
alvorlige personskader i begge våre fylker.
Lege kan bli involvert ved at vi som privatperson eller vakthavende lege kommer til
et ulykkessted eller vi kan stå som mottagende leger på sykehus.
For de fleste av oss er dette (heldigvis) pasienter vi ser
sjelden hvilket medfører at ingen av oss får mye erfaring i
slik behandling. Ikke desto mindre er det viktig at pasientene
håndteres riktig i akuttfasen slik at vi i det hele tatt kommer i
posisjon til å gjøre videre behandling.
Mye har skjedd for å bedre behandlingen av hardt skadde
pasienter i våre to fylker de siste ti årene, men det er
fremdeles rom for forbedringer. Det er viktig at hele
akuttkjeden fungerer optimalt for å redde en hardt skadd
pasient. Denne akuttkjeden begynner allerede på skadestedet,
før det kommer helsepersonell til stedet.
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Enkle prinsipper
De fleste pasienter som dør på skadestedet har så alvorlige
skader at det ikke er forenelig med liv. Dette kan være store
hodeskader eller svært alvorlige indre blødninger som forårsaker død i løpet av få minutter. Men, god førstehjelp i form
av å sikre frie luftveier samt å stanse store, ytre blødninger
kan være direkte livreddende for en gruppe pasienter.
Dette er stort sett enkle tiltak som alle burde kunne.
Når primærlege og/eller ambulanse kommet til ulykkesstedet
er det fremdeles de samme prinsippene som gjelder:
frie luftveier, stanse store ytre blødninger og rask transport
til sykehus. Ja, selv luftambulanselegene følger disse enkle
prinsippene. Slagordet om at luftambulansen skulle ”flytte
sykehuset ut til pasienten” og behandle pasienten på skadestedet er ikke lenger gyldig.

Hvor skal pasienten
I utgangspunktet skal pasienten til nærmeste sykehus med
rett kompetanse. Rett kompetanse innebærer at sykehuset
skal kunne gjøre initial vurdering og behandling av pasienten,
hvilket også innebærer at det skal kunne etableres kirurgisk
frie luftveier og at store indre blødninger skal kunne stanses.
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SYKEHJEMSLEGEVAKTEN
Trenger flere leger. Fast honorar á kr. 300,- pr. time
i tillegg til stykkpris i henhold til Normaltariffen.
Arbeidstid: kveld 16-20, helg 12-18.
Mer informasjon? Kontakt legevaktsjef
Frank van Betten 55568740 eller 95043866.
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Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX

®

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

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

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

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.
Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50
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Helseberedskap i kommunene
Høsten 2006 arrangerte Fylkesmannen i Hordaland 2 arbeidsseminar om helse– og sosialberedskap. Formålet med seminarene var å bidra til en styrking av beredskapen i kommunene og
helseforetaket, og å videreutvikle en plan for samarbeid omkring
beredskapen. Det ble holdt ett seminar for kommunene i Helse
Fonna og ett for kommunene i Helse Bergen.
Sammen med flere kollegaer i kommunelege 1/kommuneoverlegestilling deltok jeg på seminaret på Voss 8.og 9.november.
En oversikt over det som ble gjennomgått på seminarene kan
du finne på Fylkesmannen i Hordaland sine hjemmesider under:
”helse” – ”kurs og konferansar” – ”gjennomførte”.
Med hjemmel i Lov om helsemessig og sosial beredskap av
23.juni 2000 er det utarbeidet en egen forskrift av 23.juli 2001
om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. Det er
her stilt noen krav til kommunene sine beredskapsplaner:
- konkret omtale av tiltak i aktuelle situasjoner,
tilpasset den enkelte kommune.
- omtale av helsetjenesten og sosialtjenesten.
- opplysninger om samarbeid med nabokommuner,
helseforetak/sykehus og andre i en krisesituasjon.

Markedets sikreste
pasientnære glukosesystem
blir enda bedre…

Kommunene sine planer skal være basert på en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS). Disse må omfatte helse –og sosialtjenestene sin virksomhet ,ansvar og sårbarhet i en krisesituasjon.Konsekvenser for andre kommunale sektorer må
også tas med. Kommunene skal i en krisesituasjon kunne ta
avgjørelser om egen organisering og ressursdisponering, og en
kriseledelse en den fungerende enheten for dette. Denne skal
et samordningansvar mellom kommunen og fylkeskommunale
og statlige enheter.
Flere av oss har nok sikkert noe på beddingen nå det gjelder
en helseberedskapsplan for sin kommune, andre er kan hende
ferdige med sin. Dersom noen av LSA medlemmene i Hordaland
har utarbeidet en plan som de mener andre kan bruke som
mal, ønsker jeg tips om dette. En slik mal kunne vi legge ut på
Hordaland legeforening sine hjemmesider.

Videre er det et krav at beredskapen i en kommune skal være
samordnet. Det er ikke et krav at kommunen har en separat
plan for helsemessig og sosial beredskap. Kommunens smittevernsplan er omfattet av kommunens samordnede plan.

Nyhet! HemoCue Glucose 201 RT
Enkel, rask og smidig - nå med økt måleområde og kyvetter som
kan oppevares i romstempratur.

R o l f M a r i n Ta n d e
rolmar@online.no

HemoCue lanserer et helt nytt pasientnært glukosesystem,
HemoCue Glucose 201 RT. Det nye systemet har samme fordeler
som tidligere HemoCue-system.
• Brukes for diagnose, screening og monitorering av diabetes
• Leverer resultat med høy presisjon og nøyaktighet
• Kyvettene produseres uten lot-til-lot-variasjon og instrumentene
behøver ikke omkalibreres

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
HemoCue Norge, Postboks 6744 Etterstad 0609 Oslo. Telefon: 23371600. Fax: 23371601
info@hemocue.no www.hemocue.com
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United States of Norway
Det er mye å si om min
katalanske venn Josep, men
Norden, det kan han. Han
snakker flytende svorsk og
litt finsk. Han har bodd i
København. Og yndlingshobbyen hans er å stikke
i oss nordmenn.

- Men det er vel fint at noen
forsøker, sier jeg.
- Som et lite, uavhengig land
kan vi utrette mye som de
store ikke klarer.

- Du er bare misunnelig,
sier jeg.
- Selvsagt er jeg misunnelig. Hele verden ville vært
misunnelig, hvis de visste noe om Norge. Men det er det
nesten bare nordmenn som gjør. Bra for dere, for Norge
er virkelig ikke noe å rope høyt om lenger.
- Eksempler, sier jeg.
- Dere elsker å fremstå som en fredsnasjon. Som humanitær stormakt. Dere kaster bort store mengder tid og
penger på å skape fred og fryd og fordragelighet i små
land med uendelige nasjonalsanger. Jeg kaller det Tasmaniaaktivisme – jo lenger borte, jo bedre. Det er en aktivisme
som ikke hjelper på noe annet enn det norske selvbildet,
for verden blir faktisk ikke et bedre sted av fire millioner Sosionomer uten grenser pleier sin egen samvittighet.
Forfengelighet er ikke det samme som godhet.

Foto: ScanStockPhoto

- Det finnes ikke politikk i
Norge, kan han for eksempel
si. - Det fantes før, i den store
Einar Gerhardsens dager. Og
før den tid, da dere fortsatt
var blant verdens fattigste
land. Men etter noen tiår
med hardt arbeid, upåklagelig
moral og en god porsjon
flaks, er det bare én ting som
gjelder for norske politikere
– å slå ring rundt Paradiset.
Norsk politikk er død.
Dere vil bare ha fred.

- Det er vel og bra i
teorien, men i praksis har
det aldri gitt varige resultater noe sted. Det er underlig
at et så jordnært folk ikke
er mer realistisk
i utenrikspolitikken.
Jeg synes ærlig talt dere
skulle gi opp nå og ta fatt
på alle problemene i nærområdene i stedet. EU eller
ikke EU – jeg slutter aldri å
forundre meg over at nordmenn snakker om ting som
skjer ”nede i Europa” som
om de befant seg i en helt
annen verdensdel. Sett utenfra er dere et underlig folk.

- Sett utenfra er det
ikke helt enkelt å forstå
katalanere som ikke vil være en del av Spania, heller?
- Greit poeng – vi har alle våre særheter. Men vi katalanere
er i det minste europeere – vi ønsker å løse de politiske
problemene våre i tettest mulig samarbeid med våre
europeiske naboer. Det gjør ikke dere, forsiktig sagt.

Europa eksisterer jo ikke for norske politikere og
journalister. Bare Norge – og så litt Midtøsten, Sri
Lanka og Sudan. Det evinnelige maset om ”Norges
rolle” på alle disse fjerntliggende stedene! En avlat
uten risiko, på betryggende avstand fra det norske
Velferdsparadiset. Dere har hatt alle muligheter til
å hjelpe de nye EU-landene, men det eneste dere
gjør er å snakke om at østeuropeerne tar arbeidet
fra dere eller truer det absurd høye lønnsnivået. Alt
som kommer fra Europa, er en trussel for
nordmenn.
- Så er vi kanskje ikke så interessert i Europa, da.
Og med god grunn: Det er jo ikke akkurat sexy alt
som foregår i Brussel?
- Nei, det er kanskje ikke det. Det er ikke så sexy
det som foregår i Oslo heller. Eller i Madrid. Politikk
er sjelden sexy. Men jeg skulle ønske at ett av
verdens mest opplyste folk forstod at det som skjer
i Brussel er viktig – viktig for Norge, om ikke annet.
I stedet har dere nok med Sporten og Været
– krydret med litt hardtslående nyheter fra
ekstreme land langt sør. Passelig ufarlig og passelig
eksotisk, det står jo helt perfekt til den norske
lørdagskosen.
Josep ser lenge på meg. Når han tar ordet igjen, er
det med en ny glød – som av innsikt – i blikket:
- Nå har jeg det – det er jo amerikanere dere er!
En gjeng søkkrike amerikanere som tilfeldigvis sitter på noen fjorder og masse olje langt oppe ved
Nordpolen et sted. Lett californiske i stil og tankegang, selvtilfredse og suverene, glade i action så lenge
det ikke er på hjemmebane – og med en innbitt
uvilje mot alt som smaker av Den gamle
verden. United States of Norway
– hvorfor har jeg ikke
sett det før nå?

- Norge inn i EU, altså?
- Gjør som dere vil, det spiller liten rolle – både for
Norge og for EU. Men kan dere ikke i det minste begynne
å snakke om Europa; begynne å forholde dere til alle de
problemene vår del av verden må løse? EU har gått
igjennom en krise de siste par årene, men alt jeg
registrerer i Norge er likegyldighet eller skadefryd.
Det vil si: Først og fremst registrerer jeg taushet.

Sjur Holsen • Statsviter og skr ibent
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levonorgestrel 20 g/24 timer

Bli kjent med:

Nasjonalt Kompetansesenter

Senteret har som sine viktige oppgaver:
•

for Søvnsykdommer
Bjørn Bjorvatn, senterleder
Janne Grønli, senterkoordinator

•
•

Foto: ScanStockPhoto

Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno)
ble etablert i september 2004, og er lokalisert til Psykiatrisk
Divisjon på Haukeland Universitetssykehus. Det er
Helsedepartementet som fatter vedtak om etablering av
Nasjonale kompetansesentra. SOVno ble opprettet med bakgrunn i å styrke kunnskapen om søvn og søvnlidelser både
blant folk flest og helsepersonell. Forskning de siste årene har
gitt ny kunnskap om de biologiske prosessene som regulerer

søvnen, og om sammenhengen mellom søvn, døgnrytme og
psykiske lidelser. Dette har bidratt til bedre kunnskap om spesifikke søvnsykdommer, og hvorledes de kan diagnostiseres og
behandles. Det er fortsatt mangel på helsepersonell med kompetanse innen søvn og søvnrelaterte lidelser. For å øke rekrutteringen vil SOVno jobbe for å sikre nasjonal kompetansebygging og kompetansespredning innenfor søvn, blant annet ved
at stipendiatstillinger knyttes til senteret.

•

Forskning og fagutvikling innen fagfeltet. Dette innebærer
både å drive forskning i egen regi, samt bidra til forskningsog fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal
kompetanse. Kompetansesenteret følger med i
internasjonal fagutvikling, samt bidrar til etablering og
kvalitetssikring av nasjonale faglige retningslinjer og
nasjonale medisinske kvalitetsregistre innenfor fagområdet.
Undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videreog etterutdanninger.
Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå innenfor eget
fagområde, dvs. sikre spredning av kompetanse til landet
for øvrig.
Bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde.

Det drives ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling
foregår ved allerede etablerte kliniske avdelinger/sentre/fastleger. Flere av SOVno sine medlemmer arbeider klinisk ved slike
avdelinger/sentre, og behandler pasienter med alle typer søvnsykdommer. SOVno vil kunne være behjelpelig til å rettlede
pasienter i valg av behandlingssted. Vi har lagt ut en liste over
behandlings- og utredningssteder basert på tilbakemelding fra
hvert enkelt Helseforetak. Vi jobber for å holde den oppdatert.
Listen er å finne på nettsiden www.SOVno.no. På disse websidene finnes det også sider som omtaler forskning, undervisning
og en rekke informasjonssider om søvn og ulike søvnlidelser
for hjelp til pasienter og helsepersonell.
SOVno består av 10 medlemmer, og det er stor forskningsaktivitet. Det gis veiledning på doktorgrads- (14 stipendiater) og
hovedfagsnivå. I tillegg veiledes forskerlinjestudenter og medisinerstudenter (særoppgaver). To doktorander disputerte i 2006.
Antall pågående prosjekter er mange og viser et bredt søvnforskningsmiljø både klinisk og preklinisk. Prosjektene omfatter
blant annet søvnproblemer relatert til eldre, skiftarbeid, årstidsvariasjoner, psykiatri, restless legs, døgnrytmeproblem hos ungdom og søvn hos mor - barn. Det pågår epidemiologiske studier av søvn og søvnproblemer i befolkningen (HUSK-undersøkelsen), bruk av statistiske metoder ved studier av epidemiologi
og en spørreundersøkelse for å finne utbredelsen av parasomnier i Norge. Prekliniske studier går inn på hjernens basale
mekanismer under søvn (GABAerg og serotonerg modulering
i spesifikke hjerneregioner) og hvordan kronisk mildt stress
påvirker søvn og cellulære mekanismer i hippocampus.
Les mer på hjemmesidene våre: www.sovno.no.

Bjørn Bjorvatn
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Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A C03
Intrauterint innlegg 20µg/24 timer Hvert intrauterine innlegg
inneh.: Levonorgestrel. 52 mg, jernoksid (E172), const. q.s.
Indikasjoner: Antikonsepsjon. Idiopatisk menoragi. Beskyttelse mot endometrie-hyperplasi under substitusjonsbehandling med østrogen.
Dosering: Settes inn innen 7 dager etter påbegynt menstruasjon.
Bytte til nytt innlegg kan gjøres under hele syklus. Kan også innsettes i forbindelse med abortinngrep i 1. trimester.
Etter fødsel ventes minst 6 uker før innsetting. Dersom preparatet
brukes til beskyttelse av endometriet under substitusjonsbehandling
med østrogen, kan innsettingen skje når som helst hvis kvinnen er
blødningsfri, i andre tilfeller i løpet av de siste dagene av menstruasjonen eller bortfallsblødningen. Livmorinnlegget skal fjernes/byttes
etter 5 år.
Kontraindikasjoner: Konstatert eller mistenkt graviditet. Nåværende
eller tilbakevendende underlivsinfeksjon. Cancer i uterus eller cervix. Udiagnostisert unormal uterin blødning. Medfødt eller ervervet
uterin anomali, inklusive myomer dersom de påvirker livmorhulen.
Tilstander som øker faren for infeksjoner. Levertumorer. Overfølsomhet for noen av komponentene i preparatet.
Forsiktighetsregler: Før innsetting foretas en grundig generell og
gynekologisk undersøkelse inkl. mammaeundersøkelse, cervixutstryk
samt grundig familieanamnese. Graviditet, seksuelt overførbare sykdommer og genital infeksjon må utelukkes. Ny legekontroll bør skje
4-12 uker etter innsetting, og deretter 1 gang hvert år. Kan nedsette
glukosetoleransen og diabetikere bør stå under legekontroll.
Hos pasienter med hjerteklaffdefekter må ev. antibiotikaprofylakse
gis ved innsetting for å hindre endokarditt. Livmorinnlegget må
fjernes hvis kvinnen får tilbakevendende endometritt eller underlivsinfeksjoner eller dersom en akutt infeksjon ikke lar seg behandle
innen få dager. Pasienter bør overvåkes ved pågående leversykdom,
epilepsi eller konstatert eller mistenkt hormonavhengig neoplasi
inklusive brystkreft. Innlegget må også fjernes dersom livmorveggen
perforeres (f.eks. ved innsetting). Menstruasjonforstyrrelser som
oligomenoré og amenoré bør utredes. Spesielt viktig er det å være
klar over at blødningsforstyrrelser, særlig ved samtidige underlivssmerter, kan bety ekstrauterin graviditet. Ved ev. graviditet skal
livmorinnlegget fjernes umiddelbart (se Graviditet/Amming). Livmorinnlegget kan støtes ut uten at kvinnen merker det. Symptomer
på delvis eller fullstendig utstøtning kan være økt blødning eller
smerte. Delvis utstøtning reduserer den antikonsepsjonelle effekten.
Interaksjoner: (I: e steroider)
Graviditet/Amming: Se kontraindikasjoner. Overgang i placenta:
Innlegget skal ikke brukes under pågående eller mistenkt graviditet.
Innlegget bør tas ut hvis en kvinne blir gravid, da intrauterine
antikonsepsjonsmidler som blir sittende in situ øker risikoen for
spontanabort eller prematur fødsel. Uttaking av innlegget eller sondering av livmoren kan resultere i spontanabort. Dersom kvinnen
ønsker å fortsette graviditeten og innlegget ikke kan tas ut, bør hun
informeres om risikoene og eventuelle konsekvenser for barnet i
tilfelle prematur fødsel. Ektopisk graviditet bør utelukkes. Overgang
i morsmelk: Passerer i små mengder over i morsmelk, men risiko for
påvirkning av barnet synes usannsynlig ved doser som frigjøres fra
livmorinnlegget. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Endokrine: Mastalgi, brystspenninger, ødem. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Akne.
Sentralnervesystemet: Hodepine, nedstemthet, tretthet. Urogenitale: Blødninger (frekvent eller forlenget blødning og spotting;
avtar ofte etterhvert), amenoré, dysmenoré, oligomenoré, vaginal
utflod, vaginitt, reversible ovarialcyster. Øvrige: Vektforandringer,
underlivssmerter, buksmerter, ryggsmerter. Mindre hyppige: Endokrine: Hirsutisme, svette, håravfall, fett hår.
Sentralnervesystemet: Redusert libido. Sjeldne (<1/1000): Urogenitale: Infeksjoner i underlivet. Muskel-skjelettsystemet: Det er
rapportert muskelsmerter når preparatet blir brukt i kombinasjon
med østrogenbehandling.
Egenskaper: Klassifisering: Intrauterint innlegg som frigjør levonorgestrel med en jevn hastighet direkte til uterus. Består av et polyetylenskjelett med en sylinder rundt vertikalarmen som inneholder
en blanding av polydimetylsiloxan og levonorgestrel. Sylinderen er
dekket med en polydimetylsiloxanmembran som regulerer frigjøringen av levonorgestrel. Livmorinnleggets skjelett er impregnert med
bariumsulfat for å gjøre den synlig ved røntgen. God antikonsepsjonell sikkerhet. Total graviditetsfrekvens: 0,16 pr. 100 kvinneår.
Ektopiske graviditeter er anslått til 0,06 pr. 100 kvinneår.
Virkningsmekanisme: Frigjør gjennomsnittlig 14 µg pr. døgn over
en periode på 5 år. Initialt frigjøres ca. 20 µg pr. døgn. Hovedsaklig
lokale gestagene effekter i livmorhulen.
De høye levonorgestrelkonsentrasjonene i endometriet hemmer
den endometriske syntesen av østrogen-reseptorene. Dette minsker
endometriets følsomhet for sirkulerende østradiol, og en uttalt
antiproliferativ effekt kan ses. Morfologiske forandringer i endometriet og svak lokal reaksjon på fremmedlegemet er observert.
Fortykkelse av slimhinnen hindrer spermiene å passere gjennom
cervikalkanalen. Det lokale miljøet i livmor og eggledere hemmer
spermiemobiliteten og -funksjonen og forhindrer befruktning. Ovalusjonen hemmes hos en del kvinner. Ved hormonell substitusjonsterapi brukes innlegget i kombinasjon med orale eller transdermale
østrogenpreparater.
Absorbsjon: Stabile serumkonsentrasjoner på 0,4-0,6 nmol/liter hos
kvinner i fertil alder og ca. 1 nmol/liter hos kvinner som står på østrogenbehandling, oppnås etter de første ukene etter innsettingen.
Metabolisme: I leveren. Utskillelse: Via urin og fæces. Pakninger og
priser: 1 stk. kr 1171,80 (januar 2007)

Schering Norge AS, Postboks 331, 1326 Lysaker.
Tlf.: 67 59 20 00 - Fax: 67 59 20 01.
www.femalelife.no
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Åsane Øyeklinikk
Åsane Øyeklinikk ligger i Bergens største bydel, Åsane, og
drives av Richard von Volkmann ( „Ekteparet von Volkmann „
s. Paraplyen nr.4/2004 ).
Han har utdannelse fra øyeavdelingen Haukeland Sykehus der
han bygget opp landets første offentlige tilbud for refraktiv
laserkirurgi. Her har han spesialisert seg på hornhinnetransplantasjoner og behandling av vanskelige brytningsfeil.
I 2001 grunnla han Åsane Øyeklinikk sammen med optiker
Stokke. Øyelege von Volkmann har i 2004 fått rettslig
gjennomslag for at også ikke – avtale - spesialister kan delta
i offentlig anbudskonkurranse og regelverket er nå endret.

Åsane Øyeklinikk har et moderne konsept med bredsprektrede behandlingstilbud innen øyefaget. Virksomheten
omfatter privat øyelegepraksis med diagnose og behandling
av øyesykdommer. Da von Volkmann hittil ikke mottar
trygderefusjon betaler pasienten en moderat forhøyet
egenandel. Åsane Øyeklinikk opererer dessuten nærsynthet,
langsynthet og skjeve hornhinner med markedets nyeste
excimerlaser.
Pasienter med brillebehov kan få synstest hos optiker Beate
Stokke som har mastergrad i optometri.
Tilknyttet klinikken er også en brilleforretning.

Følgende behandlinger og operasjoner blir delvis
eller helt dekket av folketrygden:
1: Kataraktoperasjoner
Siden 2003 utføres offentlig finansierte cataractoperasjoner ved Åsane Øyeklinikk av 2 erfarne kataraktkirurger.
Pasientene betaler som på øyeavdelingen Haukeland
Sykehus vanlig egenandel. Operasjonsutstyr og tilbehør
ble fornyet for 6 måneder siden.
2.: Skjegling/ Samsynsplager
For å dekke det store behovet som er hos barn og
voksne med samsynsplager og skjegleproblematikk
tilbys undersøkelse og behandling hos ortoptistene
Lise Nepstad og Hanne Sydnes. Også her dekker
folketrygden en andel av behandlingen.
3.: Øyeproteser
Pasienter som trenger øyeprotese har mulighet å få
tilpassede glassøyne hos to protesemakere fra Tyskland,
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Uwe Rauch og Roland Lautner . Fra 1995 har de kommet to ganger årlig til Bergen. For 2 år siden flyttet de
sin virksomhet fra øyeavdelingen på Haukeland Sykehus
til Åsane Øyeklinikk. Kostnadene for protesen dekkes
også av folketrygden.
Ved Åsane Øyeklinikk kan pasienter henvende seg
direkte til for undersøkelse eller operasjon uten
henvisning fra fastlege.
Von Volkmann er tilgjengelig for 7 dager i uken sine
opererte pasienter og kan møte pasientene også
utenom kontortid, dersom nødvendig.
Klinikken har åpne telefonlinjer dagen.
For mer informasjon se www.oyelege.com,
skriv til asaneoye@online.no
eller ring/fax 55 95 05 00 / 01

23

#

.9(%4

'ARDASIL¸ h3ANOl 0ASTEUR -3$v
6AKSINE MOT HUMANT PAPILLOMAVIRUS

'!2$!3),¸

EN VAKSINE SOM
FOREBYGGER LIVMORHALSKREFT

 

$EN FRSTE VAKSINEN SOM FOREBYGGER LIVMORHALSKREFT

s

&R LIVMORHALSKREFT OPPSTÍR FORHINDRER '!2$!3),¸
HYGRADIG LIVMORHALSDYSPLASI OG HAR I TILLEGG PÍVIST
EFFEKT MOT LAVGRADIG LIVMORHALSDYSPLASI 

s

5TOVER LIVMOREN FOREBYGGER '!2$!3),¸ OGSÍ FORSTADIER
TIL VULVAKREFT REDUSERER FOREKOMSTEN AV FORSTADIER
TIL VAGINALKREFT OG FORHINDRER KJNNSVORTER 

s

4ILSTANDER SOM FORÍRSAKES AV HUMANT PAPILLOMAVIRUS
TYPE    OG 

&OR Í BESKYTTE BARN UNGDOM OG UNGE KVINNER

"%3+944%,3% &2! &)2% 490%2
&2 /' 54/6%2 ,)6-/2(!,3+2%&4 

!4# NR *" -

).*%+3*/.363+% 3530%.3*/. (VER DOSE INNEH (UMANT PAPILLOMAVIRUS
(06 TYPE  , PROTEIN CA  G TYPE  , PROTEIN CA  G TYPE  , PROTEIN
CA  G TYPE  , PROTEIN CA  G NATRIUMKLORID , HISTIDIN POLYSORBAT  NA
TRIUMBORAT ALUMINIUM SOM AMORFT ALUMINIUMHYDROKSYFOSFATSULFATADJUVANS  G
VANN TIL INJEKSJONSVSKER
).$)+!3*/.%2 6AKSINE SOM SKAL FORHINDRE HYGRADIG CERVIKAL INTRAEPITELIAL
NEOPLASI #).  CERVIXCANCER HYGRADIG VULVADYSPLASTISKE LESJONER 6).  OG
KJNNSVORTER CONDYLOMA ACUMINATA SOM HAR ÍRSAKSSAMMENHENG MED HUMANT PAP
ILLOMAVIRUS (06 AV TYPENE    OG  )NDIKASJONEN ER BASERT PÍ EFFEKT HOS
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DERSOM DET INNEHOLDER PARTIKLER ELLER ER MISFARGET "RUK ÏN AV DE VEDLAGTE
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Leserbrev
Me er mange i min generasjon allmennpraktikarar
som har basert vår alderspensjon vesentleg på SOP.
I gamle dagar (kva tid det no måtte vera) vart fonda
i denne ordningen oppsamla ved at 0,5% av trygderefusjonen til allmenpraktikarane vart kanalisert
inn i denen ordningen.
På eitt tidspunkt vart det så oppfatningne frå Staten
at dette var Fondsmidlar dei bidrog med, og som
var ein del av forhandlingane med Legeforeningen.
Det ser også ut som om Legeforeningen delte
denne oppfatningen, og tilførsel av midlar til SOP
vart vesentleg redusert/tørka opp. I staden vart
fonda for Kvalitetssikring og fonda for etterutdanning av dei ulike gruppene prioriterte/tilførte midlar.
Så seint som i årboka for 2000/2001 er det oppført under § 11 Alderspensjon pkt. 2 at denne “skal
svare til full brutto alderspensjon til overleger fra
Statens Pensjonskasse...”
Seinare må det ha skjedd vesentlege endringar/foringing utan at me allmennpaktikarane kan ha følgd
godt nok med: Det har nyleg vore referert til at
pensjon frå SOP no, og då samordna med annan
pensjonsopptening, skal utgjerd maks. ca kr. 320.000,
og det er også informert om at dette er ca.150.000
mindre pr. år enn det fastlønna legar i det offentleg
kan rekna med å få.
Dette oppfattar me å vera svært urimeleg, og
ynskjer at Hordaland Legeforening kartlegg detaljane om dette nærare, og tek initiativ til å om
mogeleg å få til ei endring/forbetring av alderspensjonane frå SOP. Evt. måtte det tenkjast at det
kunne re-etablerast ei ordning der ein liten andel av
berekna trygderefusjon på nytt vart øyremerka til
fondsoppbygging av SOP.
Med kollegaial helsing
Bernt Daltveit (f.-45),
praksis 1973-74 og 1979-dd.
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Fokus på
spesialisering
I disse økonomiske ”ulvetider” er det viktig å ha et fokus på spesialistutdanningens kår.

Vi er straks inn i vintermånedene selv om lite minner om det utenfor kontorvinduet.

På bakgrunn av tidligere gjennomført spørreundersøkelse vil
ylf i Helse Bergen utover våren kartlegge forhold og
utfordringer knyttet til spesialiseringen grundigere og gjøre
noen grep som forhåpentligvis vil gi forandringer til det bedre.
I mellomtiden benytter jeg denne anledningen til å fortelle litt
om Legeforeningens retningslinjer.

Utdanningsutvalget skal sørge for å oppnevne en fast
veileder for den enkelte kandidat og være bindeleddet mellom
utdanningskandidat/veileder og avdelingens ledelse.

Vi har nettopp avsluttet en vellykket Akademikerstreik hvor
NAVO ble ”presset” tilbake til forhandlingsbordet, og partene
fikk til en forhandlingsløsning med Riksmeglingsmannens hjelp.

Utdanningsutvalget skal også se til at veileder og utdanningskandidat i samarbeid utarbeider en utdanningsplan for den
enkelte kandidat. Den individuelle utdanningsplan er en form
for kontrakt mellom LIS og avdeling når det gjelder tilgang
til prosedyrer, permisjon til kurs osv. Utdanningsutvalget må
derfor informere LIS og veileder og komme med alternative
forslag dersom de aktiviteter som er planlagt likevel ikke kan
gjennomføres som oppsatt.

Streikegrunnlaget har kanskje vært uklart for mange, men
manglende tillit til NAVO, arbeidsgivers uryddighet og liten
respekt for oss som motpart var nok en medvirkende grunn
til at streik måtte til før man fant en løsning. NAVOs gammeldagse måte å behandle en motpart på må endres fra diktat
til dialog og samhandling dersom vi skal få til gode løsninger
i sykehussektoren. Denne streiken var nok et ledd i denne
”voksenoppdragelsen”.

Det må tas rimelig hensyn til alle LIS-utdanningsplaner når det
planlegges utdanningstiltak på avdelingen.

Selv har jeg aldri streiket før og har vel sett på denne aksjonsformen som lite konstruktiv. Streik er likevel et legitimt
virkemiddel i arbeidslivet som vi skal forholde oss profesjonelt
til. Akademikerstreiken var et godt eksempel på en vel gjennomført, ansvarlig og ryddig arbeidskamp som ga tilsiktet
effekt, nemlig å få arbeidsgiver til forhandlingsbordet igjen. Slik
sett har denne streiken vært et skoleeksempel på hvordan
denne type virkemiddel kan brukes.

Enhver godkjent utdanningsavdeling er forpliktet til å ha
strukturert undervisning i tilknytning til klinikken på minimum
2 undervisningstimer pr. uke. Internundervisningen skal bidra
til den faglige utvikling for alle avdelingens leger og skal i særlig
grad ivareta behovet for å gi utdanningskandidatene nødvendig
teoretisk bakgrunn for avdelingens virksomhet.
Hver godkjent utdanningsavdeling skal ha et utdanningsutvalg
hvor både over- og underordnede leger er representert.
Utdanningsutvalget skal på vegne av avdelingsledelsen utarbeide
en utdanningsplan for avdelingen i henhold til spesialitetens
målbeskrivelse.
Utdanningsutvalget skal legge en plan for internundervisningen
for hvert semester, og om mulig planlegge denne med en viss
progresjon, slik at en i løpet av en viss tid har gjennomgått
de mest sentrale deler av fagområdets teori. Emnene må
innpasses i den øvrige faglige progresjon og ses i sammenheng
med de kliniske problemer LIS arbeider med.
Også de nyutdannede legene må få undervisningsansvar
og bli pålagt oppgaver med å forberede programposter.
Undervisningen skal gi LIS en teoretisk bakgrunn for
avdelingens virksomhet, men den bør også inneholde
momenter av etterutdanning for de overordnede legene.

legenes arbeidstidsordninger er fortsatt uendret og for overlegene har man fått til både sentrale tillegg og rett til lokale
forhandlinger.
Selve lønnsøkning er så langt (ca. 2%) ikke noe å rope høyt
om, men vi får se hvor det ender når året er omme.
Lokale forhandlinger starter 1.9.07 så vi har god tid til å forberede oss samt ta hensyn til resultatene fra andre gruppers
oppgjør. Disse starter i vår, og det ligger i forhandlingsløsningen at dette skal tas hensyn til. Legene har ikke streikerett
under lokale forhandlinger, men tekstuelle forandringer i Bdelene kan kun gjøres hvis partene er enig. Det betyr i praksis
kun endringer til det bedre; vi blir ikke enig om noe annet.
Igjen takk til de som velvillig og med godt humør stilte opp i
denne konflikten. Så får vi håpe NAVO tar signalet og moderniserer sin forhandlingstrategi, særlig i form, men også i innhold.
Eneveldets tid er for lengst over, og om nødvendig må vi igjen
vise muskler dersom det er nødvendig for å bli tatt alvorlig.

Erfaringene fra samarbeidet i den lokale streikeledelse har
vært gode, og personer som ble tatt ut i streik stilte entusiastisk opp. Rune Raudeberg, psykolog og leder for Akademikerne
i Helse Bergen, fikk hovedansvaret for mediakontakten og
gjorde en god jobb. Mye av arbeidet var knyttet til alle dispensasjonssøknadene, og vi la oss på en ”generøs” linje med
tett samarbeid med sykehusledelsen for å unngå å ramme
pasienter unødig.
Forhandlingsløsningen gikk vår vei når det gjaldt de prinsipielle
spørsmål. Sosiale bestemmelser skal være på nasjonalt nivå,

Espen Rostrup Ellingsen,
F o r e t a k s t i l l i t s v a l g t Y L F, H e l s e B e r g e n
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no
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Streik og lokale
forhandlinger

Kjell Vikenes,

FTV Overlegeforeningen/Dnlf

vike@haukeland.no
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Kunngjøringer

Kunngjøringer

Ultralydsymposium
26.04 - 28.04 - 2007
Godkjenninger:
Allmennmedisin Videreutdanning:
Emnekurs:
15t i fagområde radiologi
Etterutdanning:
• Klinisk emnekurs:
15t i fagområde radiologi.
• Fysikalsk medisin og
rehabilitering (15t).
• Fødselshjelp og
kvinnesykdommer (21t).
• Generell kirurgi
videreutdanning (7t).
• Urologi videreutdanning
(10t). Indremedisin (15t).
• Fordøyelsessykdommer
videreutdanning (15t).
• Nyresykdommer videreutdanning (10t).
• Revmatologi
videreutdanning (7t).
Målgruppe: Helsepersonell og
teknikere som arbeider med
medisinsk ultralyddiagnostikk.
Læringsmål: Bedre kunnskapen
i ultralyddiagnostikk.
Kurskomite: Odd Helge Gilja
(kursleder), Styret i Norsk forening for ultralyddiagnostikk.
Påmelding til: Thue & Selvaag
Forum A/S, http://ww.tsforum.no/
Kurssted: Hotell Norge, Bergen
Kurspris 1 dag:
800
Kurspris 2 dager:
1600
Kurspris 3 dager:
2400
Kurspris
ikke medlemmer:
1000
Kurspris andre:
2000

Kompetansesenter i lindrende
behandling Helseregion Vest, Sunniva
Klinikk for lindrende behandling Bergen
Røde Kors Sykehjem inviterer til

Palliativt
legeforum
Tid: Tirsdager (se nede) kl. 19.00 – 21.00
Sted: Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ulriksdal 8c
Møterom, 3. etasje i administrasjonsbygget (skiltet)
Tema:
27.02. Steroider i palliativ behandling,
Overlege Sebastian von Hofacker, HDS, KLB
27.03

Ikke-medikamentell behandling,
Overlege Georg Bollig, BRKS

24.04.

Smerte og demens,
Avdelingsoverlege Bettina Husebø, BRKS

22.05.

Videreutdanning i palliative care;
Overlege Georg Bollig: MAS Palliative Care,
Universitet Klagenfurt/Wien
Overlege Sebastian von Hofacker: NSCPM,
Nordic Spesialist Course in Palliative Medicine

19.06.

Ketamin i palliativ behandling,
seksjonsoverlege Rae Bell,
Smerteklinikken HUS, KLB

Møtet skal samle leger som jobber med og/eller er
interessert i palliativ behandling.
Vel møtt!

Georg Bollig - overlege, Bergen Røde Kors Sykehjem
Tel.: 55 39 34 00
Sebastian von Hofacker - overlege, Sunniva Klinikk, KLB
Tel.: 55 97 94 00; 55 97 58 24

ØH poliklinikk og konferanse vedrørende
pasienter til gastroenterologisk seksjon, kirurgisk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus.
ØH-poliklinikk
Henvisende lege tar telefonisk kontakt med avdelingen
for å avtale time.
Dagtid hverdager:
Kirurgisk poliklinikk: Telefon 55 97 27 98
Poliklinikken vil evt. besørge kontakt med lege dersom
man ønsker å diskutere behandling og utredning av
pasientene.
Kveld/natt/helg:
Kontakt telefonsentralen, 55 97 50 00, spør etter kirurgisk teamleder (mest erfarne kirurgisk tilstedevakt).
Pasienten vil få time på poliklinikken til undersøkelse i
løpet av 1-3 dager etter behov. Henvisningsskriv sendes
med pasienten.

Gastroenterologisk seksjon ønsker å gi et bedre tilbud
for en poliklinisk vurdering av ØH-pasienter. Noen av
pasientene som det til nå har vært naturlig å legge inn som
Øyeblikkelig hjelp, kan med fordel håndteres poliklinisk dersom de kan vurderes hos oss i løpet av 1-3 dager. Vi startet
høsten 2006 et nytt tilbud for denne gruppen pasienter.

Eksempel på pasienter som vil kunne egne seg for dette
tilbudet er pasienter med pågående rektal blødning, men
som henvisende lege vurderer til ikke å trenge innleggelse
samme dag/kveld.
Denne fremgangsmåten kan også brukes dersom henvisende lege ønsker å konferere med kirurg vedrørende en
pasient.
Som tidligere vil vi på vår vanlige poliklinikk ha et tilbud til
pasienter som skal prioriteres raskt (for eksempel ved mistanke om cancer). Henvisende lege sender en skriftlig henvisning og pasienten vil vanligvis få time i løpet av 2 uker.

Kari Schrøder Hansen
Seksjonsoverlege, Kirurgisk avdeling

Andre opplysninger:
Abstrakter til Torbjørn Moe Eggebø innen 10. mars 2007, tme@lyse.net
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Sogn og Fjordane Legeforening

Hordaland Legeforening

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:

01.09 2005 - 31.08 2007

Gunnar Ramstad
Christian Busch

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

Øivind Wesnes
Niels Saaby Hansen
Kjell Vikenes
Turid J.Thune
Espen Rostrup Ellingsen
Marius Langballe Dahlin
Einar Svendsen
Eva Gerdts
Harald Miljeteig
Kathe Aase
Rolf Martin Tande
Tord Moltumyr
Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Bent Folkvord

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

einar.svendsen@gades.uib.no
harmil@online.no
rolmar@online.no
tskafles@broadpark.no
bfolkvor@online.no

www.legeforeningen.no/hordaland
Sogn og Fjordane Legeforening

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2005 - 2007

Nestleiar
Halvard W. Sele,
Legekontoret, Sandane
Tlf. 95 03 24 94
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
Ortop. Avd., FSS,
6807 Førde
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
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Tom Guldhav
Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
tom.guldhav@helse-forde.no

Trond Inselseth,
Legekontoret,
6700 Måløy
insels@frisurf.no

Rune Larsen
Anestesiavd. FSS,
6807 Førde
rune.larsen@helse-forde.no

Ingrid Alm Andersen,
Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Florentina Naboulsi,
Øyeklinikken Naboulsi,
6900 Førde
florentina@mailbox.as

Sissel Leth-Olsen,
Legekontoret,
6800 Førde
s.leth@online.no

Alv Bjørnar Heggelund,
6993 Høyanger
abh@hoyangerbht.no

I styremøte hausten 2006 gjorde Sogn
og Fjordane legeforening vedtak om
etablering av nevrokirurgisk verksemd
knytt til Førde Sentralsjukehus.

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

Leiar
Øyvind Watne,
Psyk. Klinikk, Psykisk helsevern,
6807 Førde
Tlf. 95 05 92 98
owatne@gmail.com

Nevrokirurgi i Førde

I vår avdeling har vi ofte hatt vanskar med å finne saker som
samlar alle medlemmene, og standpunkt som oppfattast som
fornuftige av lokale helsestyresmakter, lokale, regionale og
nasjonale politikarar frå Sogn og Fjordane, media, og
befolkninga elles. Med dette vedtaket gjorde vi eit skup.
Styret i Helse Førde fulgte umiddelbart opp med eit
positivt vedtak. Det var ei viss murring på regionalt nivå.
Dette resulterte i ein brei, folkeleg aksjon: For første gongen
i Sogn og Fjordane si dramatiske sjukehussoge var det
fakkeltog i Førde. Ikkje nok med det: Deltakarar kom i
hopetal også frå Indre Sogn og Nordfjord.
Men dette var ikkje nok: Helse Vest heldt på at Helse Førde
ikkje skulle ha nevrokirurgi. Då vart dei lokale stortingspolitikarane mobiliserte. Lokale media bretta ut einskildpasientar sine historiar, og gjorde eintydig greie for korleis
skorten på lokale nevrokirurgiske tenester hadde ført til
dødsfall og invaliditet som ein fylgje av at naudsynte tenester
var for langt borte.
Kva som så skjedde mellom HOD og Helse Vest kan vi
berre spekulere i – det kom i alle høve melding om at
kampen for eit rettkome krav hadde ført til siger. Førde
Sentralsjukehus får nevrokirurgisk avdeling frå 1. januar 2008.
På sikt reknar sjukehuset med å ta noko av ”marknaden” frå
Haukeland, sidan vi har landingsplass for helikopter like attmed sjukehuset. Med luftambulanse er avstandane i området
Sogn og Fjordane/Hordaland så små at denne vinsten i
transporttid på bakken fort veg opp for noko lenger
transport i lufta.
Sogn og Fjordane legeforening har for første gong på lenge
fått ei vinnarsak. Sjukehusadministrasjon og føretaksstyre
er nøgde med oss, vi har politikarar, media og folk flest i
ryggen, og medlemmene er stolte over medlemsskapen sin
og innsatsen vår.

Kvifor du får høyre om dette først no? Det er tøys og tull
frå ende til annan, sjølsagt. Det skal aldri bli nevrokirurgisk
verksemd i Sogn og Fjordane, jamvel om eg fekk praktisk
opplæring i trepanasjon på studiet.
Helseforetaksreforma er 5 år gamal no. Mykje har ikkje
gått slik ein ynskte det, redaktøren i Tidsskriftet har oppsummert noko av dette i ein leiar i nummer 2/2007. I løpet
av hausten vart det presentert eit doktorgradsarbeid på
foretaksreforma. Eg har berre lese omtalen, så her tek eg eit
visst atterhald, men ein av konklusjonane hans var at styringa
av helseforetaka ikkje hadde skjedd etter føresetnadane; i
svært mange saker er vedtak gjort i samsvar med overordna
generelle føringar for spesialisthelsetenesta i Noreg blitt
overstyrte av overordna politisk nivå.
Eg kjenner ikkje Peter Pay, men det er ein mann eg har
respekt for. Han var styreleiar i Helse Innlandet, det må ha
vore kring 2003. I tråd med stortingsvedtaket om fødetenester i Noreg gjorde styret i helseforetaket vedtak om å
leggje ned fødetilbodet på Gjøvik, slik at fødande måtte reise
til Lillehammer. Dåverande helseminister Høybråten overstyrte dette vedtaket. Då gjekk Peter Pay av som styreleiar.
Folk i Vest-Oppland jubla. Eg gråt. Vi var like langt.
Ein av premissa for sjukehusreforma var trongen for
endringar i sjukehusstrukturen, som ein fylgje av utviklinga
i spesialisthelsetenesta, endra kommunikasjonsmønstre, og
demografiske endringar. Visse ting har skjedd, men mange
vettuge framlegg er blitt politisk blokkerte etter breie
folkelege aksjonar med sterk lokal mediastøtte.
Kor står vi som kolleger i desse sakene?
Er det postnummeret vårt som avgjer standpunktet,
eller klarar vi å sjå utfordringane i spesialisthelsetenesta i eit perspektiv overordna omsynet
til eigen arbeidsplass og eige lokalsamfunn?
Vår styrke i debatten vil vere den faglege
kunnskapen vår. Lat oss bruke han med eitt
primært siktemål: Pasientane sitt beste!

Øyvind Watne,

leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@gmail.com
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PSL

Prioriteringer og forskrifter

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

Kjell Kjørlaug,
Legekontoret,
6856 Sogndal
Tlf. 57 62 97 00
Fax 57 62 97 01
e-post:kjell@kjorlaug.com

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
Privat: 57 83 22 90
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 41 82
Privat: 57 78 42 80

Helse Vest har etablert en arbeidsgruppe der fremtidens bruk av
avtalespesialistene skal utredes.
Gruppen er bredt sammensatt
med representanter fra foretakene,
avtalepsykologer og PSL fra Rogaland
og Hordaland samt sekretariat fra
Helse Vest.

Det er bare helseforetakene som kan tildele pasienten
rett til nødvendig helsehjelp, og det er bare dem som
har plikt til å yte denne hjelpen innenfor garantitiden, og
som kan måtte bekoste denne hjelpen utenfor seg selv
hvis de ikke makter å holde fristen.

Prioriteringsforskriftene og pasientrettighetsloven er
et viktig styringsinstrument for helseforetakene, og er
grunnleggende for virksomheten i det regionale helseforetaket. Rett til nødvendig helsehjelp er rimelig klart
definert i forskriftene, og med denne retten følger
helseforetakenes plikt til å yte hjelpen innen gitte
frister. Rettighetsloven har til nå ikke vært praktisert
hos avtalespesialistene, og dette har blitt bemerket fra
foretaksledere som en urettferdighet. ”Det kan ikke
være så vanskelig å være effektive i spesialistpraksis når
man ikke trenger å prioritere”.

Ved samarbeid vil avtalespesialistene kunne bidra til at
helseforetakene blir avlastet for oppgaver som egner seg
i avtalepraksis, og dermed kan der frigjøres ressurser til
beste for pasienter som har rett til helsehjelp. Hvis vi
ikke får dette samarbeidet på plass, så vil neppe sentrale
myndigheter vente lenge for der etableres organer som
skal vurdere og fordele henvisninger.

Spesialisthelsetjenesten innenfor og utenfor helseforetakene skal samarbeide og utfylle hverandre, og helseforetakene er tilpliktet å initiere samarbeidsformer som
bidrar til nå sentrale helsepolitiske målsetninger.

La oss for alle del arbeide for å unngå et slik byråkratisk
tiltak ved å etablere samarbeidsrutiner som kan fordele
trengende pasienter på en fornuftig måte.

Prioritering av pasienter er ikke noe som er kommet
med pasientrettighetsloven. Prioritering på medisinskfaglig har alltid vært og vil alltid være viktig for forsvarlig
legevirksomhet, og jeg hevder at avtalespesialistene
forvalter dette i samsvar med føringer fra sentrale
myndigheter og rammeavtalen mellom Dnlf og de
regionale helseforetakene.

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 02 77
Privat: 57 86 08 94

Harald Miljeteig
harmil@online.no
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U N I V E R S IT E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Det skjer stadig nye og gledelege tiltak for å auke forskingsinnsatsen i allmennmedisin. For oss ved universitetet er det
viktig å få involvert praksisfeltet i vitskapleg og akademisk
arbeid av ulik art. Dei nye allmennmedisinske forskings-einingane som er omtalt annan stad, har som ein grunnleggande
premiss at aktivitetane skal skje på allmennmedisinens eigne
premiss og at allmennpraktikarar i heile regionen skal
involverast i arbeidet.
For dei som vil forske sjølv og gjennomføre
eit mindre prosjekt, er dei økonomiske vilkåra
for allmennpraktikarstipend blitt mykje betre frå
årsskiftet. Stipend-beløpet er auka frå 26.000 til
40.000 per månad. I tillegg har også dei privatpraktiserande spesialistane fått same ordning.

Steinar Hunskår

Det er kjekt å registrere at allmennmedisinen har gått framfor også på eit slikt område.
For dei som ønskjer eit første innblikk i allmennmedisinsk
teori, ideologi og forskings-aktivitetar, er deltaking på dei
nordiske kongressane absolutt å tilrå. Også her er vilkåra no
betra; spesialistar i allmennmedisin kan få støtte frå Fond 2 til
ei utanlandsreise kvart år med inntil 20.000 kroner. Nordisk
kongress i allmennmedisin blir arrangert på Island 1316 juni 2007 under hovedtittelen “The human face of
medicine in a hi-tech world”. Desse kongressane er
ei flott oppleving som alt for få norske allmennpraktikarar reiser til. No har vi enda færre grunnar til å la
vere! Nærare informasjon om kongressen finn du på
http://www.meetingiceland.com/gp2007/.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Allmennmedisinske forskningsenheter
En gledelig nyhet for norsk allmennmedisin: Forskningsenheter
ved alle de fire medisinske fakultetene er nå i støpeskjeen!
De allmennmedisinske forsknings-miljøene har i flere år
samarbeidet med legeforeningen om å skape bedre vilkår for
forskning innen allmennmedisin. Etterat sykehusene fikk gode
vilkår for forskning i forbindelse med foretaksreformen, ble
det enda tydeligere at noe må gjøres for å styrke den allmennmedisinske forskningen tilsvarende. Flertallet av pasienter
behandles av allmennlegene, og overførings-verdien av sykehusforskning til allmennpraksis er begrenset.
Et godt signal kom fra staten ved revidert nasjonalbudsjett
2006, som ga penger til planlegging av nye forskningsenheter
knyttet til universitetene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen
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EKKO: Prosjekt for evaluering
av klinisk kommunikasjon

Pengar og personar
til SAM i 2007

EKKO prosjektet ble etablert i kjølvannet av studierevisjonen Oslo-96, med
formål å evaluere systematisk undervisningen i klinisk kommunikasjon ved
all fire norske legestudier. Anders Bærheim og Ole Bernt Fasmer deltar fra
Bergen. Prosjektet har hatt fire trinn:

Seksjon for allmennmedisin har ved
årskiftet sikra seg fleire viktige eksterntfinansierte prosjekt og nokre nye personar
er også på plass:
- Kirsti Malterud har fått støtte i tre
år frå Helse og Rehabilitering ved
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
til prosjektet “Kampen mot overvekten mellom folkehelse og marginalisering”
- fastlege Esperanza Diaz er tildelt UiB stipend for å ta PhD-grad på eit prosjekt om
innandørs forureining i Guatemala.
- assistentlege Stian Langeland er tildelt
PhD-stipend frå Helse Vest for å eit prosjekt om urininkontinens med data frå Mor
& barn studien.
- Steinar Hunskår har fått ei større
løyving frå Forskingsrådet fordelt over
2007-2010. Eit nytt PhD-stipend knytta til
Kvinnekohorten i Hordaland er ein del av
prosjektet.
- Svein Kjosavik har fått stipend ved den
nye Forskningsenheten til sitt PhD prosjekt om psykofarmakabruk i allmennpraksis.
- cand.scient Ingvild Saxvig har fått PhD
stipend frå UiB for å arbeide på eit prosjekt om søvnvanskar hos ungdom og
effekten av melatonin og lysbehandling.

1. Kartlegging av pågående kommunikasjonsundervisning.
2. Kartlegge studers egenopplevde kommunikasjons-ferdigheter samt
deres
kunnskaper om og holdninger til samme ferdigheter.
Alle medisinstudenter i Norge deltok.
3. Vurdere ferdigheter i kommunikasjon hos 100 avgangsstudenter.
4. Vurdere de samme studentenes kommunikasjonsferdigheter
etter fullført turnustjeneste.
Hva har så prosjektet gitt av ny kunnskap?
Bergensstudentene er mer misfornøyd med den generelle studieplanen i
Bergen, og de har mer negative holdninger til kommunikasjonsundervisning.
De har også færre teoretiske begreper om kommunikasjon, og evaluerer
seg selv dårligere på kommunikasjonsferdigheter.
Blir så bergensstudentene mindre gode leger enn studenter fra de andre
fakultetene? Nei, snarere tvert imot. Når vi måler hvordan de kommuniserer i virkeligheten over for standardisert pasient, så skårer de høyere enn
studentene fra de andre fakultetene, og denne trenden holder seg til etter
turnus. Studie-planen ved medisinstudiet i Bergen ser altså ut til å gi mer
kritiske og ikke minst mer selvkritiske studenter, som når det kommer til
praktisk legearbeid likevel viser seg å være meget dyktige!
Anders Bærheim

- og slike midler er videreført i statsbudsjettet for 2007.
I Bergen er flere forskere ansatt for å arbeide med utvikling
av forskningsenheten; Guri Rørtveit (forskningsleder), Sabine
Ruths, Kirsti Malterud og Svein Kjosavik, alle spesialister i
allmennmedisin og fastleger i tillegg til forskningen.
Forskning på forskrivning og bruk av legemidler vil være vårt
satsingsområde, men vi vil også bidra til forskning på andre
felt med relevans for allmennpraksis. Forskningsenheten er
SVÆRT interessert i å komme i kontakt med allmennpraktikere med interesse for forskning.
Du trenger ikke ha en klar forsknings-ide for å ta kontakt
med oss - vi kan hjelpe med det. Send en epost til
guri.rortveit@isf.uib.no eller ring på 5558 6141.

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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BLAD B - Økonomi

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

LCS kneproteser
10 års oppfølging gir protesen en
overlevelsesgrad på 96,5%

OrtoMedic

OrtoMedic AS - Vollsveien 13F, Postboks 317, 1324 Lysaker.
Telefon: 67 51 86 00 - Telefax: 67 51 85 99

I samarbeid med ledende internasjonal ekspertise løser
BOS problemer for dine arthrosepasienter.
Ingen ventetid for utredning – Kort vei til operasjon
Hos BOS er alle «garantipasienter».

