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STYRKE

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 fi kk Champix® var røykfrie 
etter 12 uker2

 23% av de som fi kk Champix® var fortsatt 
røykfrie etter 52 uker2

Champix® har signifi kant bedre effekt enn 
bupropion målt etter 12 uker2

Gunstig trygghets- og bivirkningsprofi l er 
dokumentert ved behandling av mer enn 4000 
røykere4

NYHET EFFEKTIV BEHANDLING VED RØYKESLUTT  www.slutt.no

STYRKE TIL Å SLUTTE - FOR GODT1-3

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. Effi cacy 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):56-
63. 3. Tonstad S et al. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial. 
JAMA 2006; 296(1):64-71. 4. SPC
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c Champix® «Pfi zer»
Røykeavvenningspreparat.                                                                      ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, fi lmdrasjerte 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 farmakokine-
tikken 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, fl atulens, 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 refl ukssykdom, 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: Atriefl immer, 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 utfl od, seksuell dysfunksjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdoms-
følelse, 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: Klas-
sifi sering: Middel ved nikotinavhengighet. Virkningsmekanisme: Vareniklin bindes med høy affi nitet og selektivitet ved neurale nikotin-α4β2-acetylkolinreseptorer, og virker som partiell agonist. Nikotin konkurrerer om det samme  bindingsstedet. Vareniklin har høyere
affi nitet 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 sys-
temisk 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 glomerulusfi ltrasjon 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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Løssalg kr. 35,-

I disse dager foreligger det endelige brede politiske forlik om 
den nye pensjonsreformen. Detaljene er i skrivende stund ikke 
klare, men det er klart at opptjeningstid under studier ikke 
er med i forliket.  Det kan synes som om akademikere ikke 
kommer godt ut av denne pensjonsreformen, noe leder av 
Akedemikerne har gitt sterkt og klart uttrykk for. 
Atter en gang synes det klart at politisk miljø ikke velger å 
tilgodese langtidsutdannede i praktisk politikk, selv om festtalene 
om ”utdanningssamfunnet” skulle peke i annen retning. 
Det blir en oppgave for legeforeningen å se på konsekvensene 
av denne reformen, for våre medlemmer. Jeg regner med at vi 
vil få høre mer om dette innad i foreningen utover våren. 

I privat sektor kan det merkes et stadig større press fra  
LO-organisasjoner for å forsøke å tvinge frem tariffavtaler,  
som inkluderer AFP-ordning, med arbeidsgivere i privat  
allmennlegepraksis og annen spesialistpraksis. 
Legeforeningen er ingen arbeidsgiverorganisasjon, og kan  
følgelig ikke binde medlemmene kollektivt i en tariffavtale med 
LO-forbund. 

Det er ingen priselastisitet i virksomheten i AF eller PSL virk-
somhet, og legene kan derfor ikke belaste pasienter ekstra for 
å dekke inn betydelige merutgifter i forbindelse med eventuelle 
tariffavtaler. Leger i denne sektor er helt bundet til å holde seg 
til avtalte priser og takster. Det er for øvrig et tankekors at når 
vi nå nettopp har innført OTP for alle våre ansatte, så kommer 
det press fra en betydelig aktør i arbeidslivet om innføring av en 
ny pensjonsordning, AFP.

Det blir viktig å holde fokus på dette de nærmeste måneder, og 
temaet vil nok bli gjenstand for debatt, både ved AF sin general-
forsamling ultimo april, og på Landsstyremøtet ultimo mai. 

På annet sted i Paraplyen, reiser i dag dr von Hofacker 
spørsmålet om allmennlegers deltagelse i omsorgen for døende 
og alvorlig syke, hjemmeboende pasienter. Dette er et alvorlig 
tema, som egner seg best for en debatt ut fra legeetiske normer.  
Man må ikke her ende i en juridisk debatt om hvilke plikter  
allmennleger har etter lov og forskrift, men heller se på hva som 
kan gjøres for å bedre samarbeidet mellom lege, institusjon og 
pasient.

De aller fleste allmennleger gjør et utmerket arbeid for disse 
pasienter, og opplever dette som noe av det mest meningsfylte 
arbeidet vi gjør. Dersom man fra Sunniva Hospice, og andre 
deler av kreftomsorgen, har erfaringer av dårlig fungerende 
samarbeid, bør allmennlegekorpset ta imot den utstrakte hånd 
til samarbeid.  

Fortsatt god vår

Gunnar Ramstad
Leder, HLF    

Årsabonnement  kr. 180,-

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup Ellingsen
Haukeland Universitetssykehus 
Medisinsk avdeling
5021 Bergen

E-post: 
espen.rostrup.ellingsen@
helse-bergen.no

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5014 Bergen
Tlf.: 934 34 818

Leder: Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup Ellingsen

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder:  Øyvind Watne
Psyk.klinikk, Psykisk helsevern 
6807 Førde
E-post:   owatne@gmail.com 

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

Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen

Trykk: Scanner Grafisk

Pensjonsforlik
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gr@bakkehuset.no



ELI LILLY NORGE A.S • GRENSEVEIEN 99, POSTBOKS 6090 ETTERSTAD, 0601 OSLO • TELEFON 22 88 18 00 • FAKS: 22 88 18 50 • EPOST: KUNDSERVICE@LILLY.NO • WWW.LILLY.NO/WWW.CIALIS.NO

J A  –  D E T  E R  F O R S K J E L L !

C
ia

lis
 2

00
7-

9 
 h

ea
rt

.s
e

Referanser: 1. Lee J et.al. Physician-rated patient preference and patient- and partner- 
rated preference for tadalafi l or sildenafi l citrate: results from the Canadian ‘Treatment 
of Erectile Dysfunction’ observational study. 2006 BJU International; 98, 623–629. 
2. Godkjent preparatomtale.

Er du sikker på at din ED-pasient og hans 
partner får best mulig behandling? 

I en ny studie med 2 425 ED-pasienter fi kk 
både pasienter og partnere si om de foretrakk 
Cialis® (tadalafi l) eller Viagra® (sildenafi l). Studien 
viser at av de menn og partnere som fi kk mulighet 
til å prøve Cialis® etter Viagra® ønsket minst 7 av 
10 å fortsette med Cialis®.1

De to viktigste årsakene til at både menn og 
deres partnere foretrakk Cialis® var hardere 
ereksjon og effektens varighet på opptil 36 timer2

som øker muligheten til mer spontanitet og frihet 
i sexlivet. 

Dersom dine ED-pasienter ikke har fått 
anledning til å forsøke Cialis®, la de prøve nå!

Nå har ED-pasienter og 
deres partnere sagt sitt. 
Hva sier du?

Cialis_partnerad_185x267_NO.indd1   1 07-04-04   10.34.14

For referanser og preparatomtale se side 17
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E s p e n  R o s t r u p  E l l i n g s e n
espen.rostrup.ell ingsen@helse-bergen.no

Retten til et tilgjengelig og kvalitativt  
høyverdig helsevesen er ubestridt. 
Uavhengig av inntekt, formue og sosial  
status, skal et hvert menneske, som er 
bosatt i Norge, få behandling for sine 
sykdommer.   

Personlig økonomi skal ikke være en limiterende faktor. 
Dette gjelder både somatiske og psykiske lidelser. 

Når det gjelder tannhelsetjenesten derimot, er det altså slik  
at det er forbeholdt de ressurssterke å kunne møte verden 
med et hvitt smil. Riktignok har mange sine grunner til ikke  
å oppsøke tannlegen, men at flere grupper i vårt land er 
avskåret fra god tannhelse av økonomiske grunner, er  
fullstendig uakseptabelt.  På få andre områder enn tann- 
helsetjenesten er de sosiale helseforskjellene større.

Gode og friske tenner er viktig for et godt liv, det er de  
fleste klar over. Like fullt blir tannbehandling hos enkelte en  
salderingspost grunnet høye behandlingskostnader og  
vanskelige økonomiske prioriteringer. Mennesker i krise, 
psykisk syke og mennesker uten inntektsgivende arbeid kan 
ikke uten videre betale en tannlegeregning på noen tusen  
kroner. Konsekvensene kan bli en ond sirkel det er vanskelig  
å komme ut av.

I løpet av juni ventes en bred stortingsmelding om tann- 
helsetjenesten. I et samfunn hvor basale sosiale og helse- 
messige rettigheter tas for gitt og pengesekken er velfylt, 
burde det være en selvfølge at tannhelse dekkes på linje med 
øvrige helsetjenester. Imidlertid er signalene entydig i annen 
retning. Det vil ikke bli foreslått en generell trygdefinansiering 
av tannbehandling for voksne. 

Det finnes ingen tungtveiende grunner til at en del av 
befolkningen fortsatt skal ha ”tannlegeskrekk” av økonomiske 
årsaker. Belastningen det medfører å ha, det som i mange 
pasientjournaler beskrives som ”elendig tannstatus”, er ikke 
vanskelig å forestille seg. Dårlig tannhelse er spesielt utbredt 
blant den fattigste delen av befolkningen og utgjør hos 
hjemløse og rusavhengige et betydelig helseproblem. I tillegg 
er det blitt et sosialt stigma som signaliserer fattigdom.

Den rød-grønne regjeringen har i sin felles plattform et uttalt 
mål om å bekjempe nettopp fattigdom og sosiale ulikheter. 
At den samme regjeringen ikke er villig til å innrømme lik 
tannhelsetjeneste for alle er oppsiktsvekkende og 
dobbeltmoralsk.

r e d a k t ø r

Syke Tenner

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Foto: ScanStockPhoto
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Bergen Legevakt 
har behov for 

sommervikarer 
til Allmennlegevakten. 

Gode arbeidsvilkår 
og et godt arbeidsmiljø. 

Ta kontakt med
legevaktsjef Frank van Betten

950 43 866 
eller Vibeke Våge 

55 56 87 00 / 22

ALLMENNLEGEVAKTEN 



Allmennlegeforeningen

B e n t  F o l k v o r d 
Til l itsvalgt Allmennlegeforeningen

Fylkeslegen fører tilsyn med vår legevirksomhet.  
Vi som er tillitsvalgte har bistått flere kolleger i saker 
som dreier seg om forskrivningspraksis av vane- 
dannende legemidler. Fokus er spesielt rettet mot 
store doser av enkeltmedisiner og summen av  
vanedannende medisiner pr døgn.

Vi har opplevd møtene som positive og konstruktive.  
Papir/ datajournalen blir brukt som kilde for evaluering  
av behandling og man får anledning til å supplere med 
ytterligere opplysninger vedrørende behandlingsopp-
legget muntlig i møte hvor tillitsvalgt har vært med.

Disse gjennomgangene synliggjør nødvendigheten 
av god journalføring. Det er viktig at man evaluerer 
behandlingsstrategi underveis og reflekterer over 
medikamentbruk slik at utskrivning av vanedannende 
medisin ikke blir prolongering av uvaner. 

Endring av behandlingsstrategi kan være krevende og 
vi bør kanskje være flinkere til å søke hjelp / second 
opinion vedrørende behandlingen. Avmaktsfølelse må 
ikke bli en grunn for å drive en uforsvarlig praksis. 

Vi må heller ikke være blinde for et en del av de vane-
dannende medisiner som forskrives ikke er til eget 
bruk, men for videresalg.

Helsemyndighetene har utarbeidet en veileder som er 
en god rettesnor i dette arbeidet.
La dette være en liten trigger til å tenke gjennom 
forskrivningspraksis.

 Så en mer hverdagslig sak. For litt tid tilbake kom et 
skriv fra smittevernslegen i Bergen som kunne tolkes 
dit hen at man la opp til en mer restriktiv praksis 
vedrørende  barn med konjunktivitt og barnehage. 
Det er avklart at praksis er som før og i henhold til 
nasjonale retningslinjer.

For øvrig vil jeg henlede oppmerksomheten på at 
Bergen kommune i årene fremover vil øke antall 
fastlegehjemler for å holde tritt med befolknings- 
utviklingen og øke ledig listekapasitet slik at befolknin-
gen får bedre og mer reell valgfrihet. 

Vi har tidligere vært enig om et mål på ledig liste-
kapasitet på ca 10% av befolkningen. Vi ønsker å kunne 
knytte nye hjemler opp mot eksisterende legesentre 
der det er mulig. Kolleger som har planer om nye 
kontorer / kontorutvidelser bør ha dette i tankene og 
eventuelt kontakte helsevernetat / tillitsvalgte.

Vaner og 
vanedannende medisin

bfolkvor@online .no
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Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale 
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel

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

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

Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

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

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

d eg r af o.no

BKS annonse #1 Paraplyen  16-08-06  14:57  Side 1
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Sebast ian von Hofacker, overlege
Sunniva Klinikk for lindrende behandling. Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest

Som overlege ved Sunniva Klinikk for lindrende behandling 
ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har jeg mye kontakt med 
pasienter i langtkommen sykdomsfase og deres pårørende. 
Mange av dem får god oppfølging gjennom sykehusenes  
poliklinikker så lenge de er i et aktivt behandlingsopplegg. 

Noen avdelinger tilbyr åpen retur eller åpen kontakt slik 
at de raskt kan få hjelp når det er behov for ny innleggelse. 
Mange opplever dessverre at deres fastlege engasjerer seg lite 
i behandlingen, og etterlyser oppfølgning herfra. De opplever 
også at fastlegen er lite oppdatert i forhold til det som er 
skjedd på sykehuset, og stiller spørsmål ved samhandlingen 
mot sykehuset.

En del av de syke som Sunniva klinikk følger opp i hjemmet, 
i kraft av sitt palliative uteteam, bekymrer seg for hvor lite 
tilgjengelig fastlegene deres er. Noen har med seg en historie 
og opplevelse om at fastlegen ikke tok symptomene og pla-
gene deres alvorlig nok før diagnosen ble stilt, og at det der-
for tok unødig lang tid før de kom til behandling. Hvis fastle-
gen i tillegg mangler oppdatert informasjon når de senere 
kommer tilbake for oppfølgning etter sykehus- 

behandlingen, føler de seg enda mere sviktet. De opplever 
fastlegen som uinteressert og uengasjert. Dette fører til en 
utrygghet spesielt med tanke på den siste levetiden som de 
fleste ønsker å tilbringe i hjemmet, hvis mulig.

Jeg ønsker å sparke i gang en liten intern debatt 
omkring fastlegenes arbeidsetos overfor denne 
sårbare pasientgruppen:

• Hva er fastlegens rolle og ansvar i behandlingen av 
 alvorlig (kronisk) syke og døende?
• Kan fastlegen nekte å gå på hjemmebesøk?
• Hvilken informasjon bør fastlegen formidle til sin 
 vikar (ved fravær / ferie)?

Sunniva klinikk og Kompetansesenteret i lindrende behandling 
bistår leger og annen helsepersonell med råd og veiledning 
i forhold til lindrende behandling og andre spørsmål som 
berører omsorg og behandling av alvorlig syke og døende. 

Hvordan kan denne samhandlingen med 
fastlegene bli bedre?

allmennlegers ansvar 
for alvorlig syke og døende

DeBATT



Som assistentlege i en travel sykehush-
verdag i ett stort sykehusmiljø forsto jeg 
aldri den betydelige arbeidsmengden som 
lå bak selv små fremskritt innen forskning. 
Tenkte som så at forskning må vel være 
enkelt og greit.

Langt borte fra klinikkens støy og mas kan man fordype seg i 
ett tema, gjøre geniale eksperimenter og skrive det sammen 
til artikler som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter. Lite 
ante jeg om hvor krevende og lang veien dit kan være. Ikke før 
jeg satt der selv. 

Det finnes en enorm mengde viten omkring selv de minste 
tema! Det må man selvfølgelig ha oversikt over. Så er det labo-
ratoriearbeidet da. Et eksperiment er aldri enkelt! Veien fra 
lest og forstått teori til en fungerende vitenskapelig metode er 
lang. Selv når en tror det fungerer, dukker det opp uforklarlige 
feil som gjør at eksperimentene må gjøres om og om igjen. 

Og hvem er det vi konkurrerer mot i basalforskningen?  
Jo, det er skarpe, unge realister som har gjort lignende eksper-
imenter gjennom hele sin grunnutdannelse. De kan 
masse molekylærbiologi, og de fleste har ikke rukket 
å stifte familie som stiller krav om  
tilstedeværelse og deltagelse i hverdagslige plikter. 

Og for hvilken lønn gjør vi dette? I hvert fall ingen 
lønn som kan betale avdrag på hus og bil!

Lønns- og arbeidsforhold for leger i vitenskapelige stillinger er 
et trist kapittel, sammenlignet med lønn for leger i andre deler 
av helsevesenet. De fleste må arbeide på si for å klare sine 
forpliktelser, men det går lett ut over fremdriften i prosjektet. 

Så hvorfor velger enkelte klinikere det tunge løpet med lang-
varig lav lønn og mye slit. Ikke for anerkjennelse fra andre kol-
legaer, det er sikkert! De er stort sett likeglade og tar seg ikke 
en gang tid til å gå i disputasen, kanskje med unntak av de som 
har vært igjennom det selv.  Avdelingene sender uklare signaler 
om hva en doktorgrad betyr videre i karrieren, og sykehuset 
legger i liten grad forholdene til rette for videre utvikling etter 
avsluttet grad.

Det som driver oss er vel heller vissheten om at vi gjør et 
selvstendig arbeid som vi kan være stolte av, hvor vi får brukt 
våre evner og bevist at vi duger til noe. Vel kan klinikken være 
stimulerende i hverdagen, men etter hvert blir mye rutinemes-
sig, og intellektet stimuleres i liten grad. Det blir selvfølgelig 
hva man gjør det til, men det er nok hverdagen for mange.

La ikke disse tankene ta motet fra dere som tenker på å ta en 
PhD grad. Det er meningsfullt og interessant å forske! En for-
sker kan disponere tiden som en vil, hverdagen er intellektuelt 

stimulerende, og arbeidet foregår i et ungt og trivelig 
miljø. Gleden er stor når man etter måned
 er med mislykkede forsøk endelig krones med hell og 
  ser at metoden som man har jobbet hardt med 

    til slutt gir resultater.

Forskerens 
frustrasjoner og gleder
Av Christian Busch
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C h r i s t i a n  B u s c h 
busch.christian@gmail .com
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Organiseringa av 
ambulansetjenesten i Helse Bergen 
– samhandling mellom helseforetaket og kommunene

lSA

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

I februar mottok dere som kommunelege1 et brev fra  
Helse Bergen om Akuttmedisinsk seksjon sin organisering av 
ambulansetjenesten og en invitasjon om samhandling om denne. 
Bakgrunnen for brevet var at flere kommuner hadde reagert på 
Helse Bergen sin plan og organisering av ambulansetjenesten 
slik den forelå fra Akuttmedisinsk seksjon til styret i Helse 
Bergen.

Kommunelegene i Voss sykehusområde har i brev til Helse 
Bergen påpekt hvilke oppgaver og ansvar kommunene har for 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Kommunene  har 
ansvar for å yte hjelp ved akutt sykdom/ulykker, og å ha en 
legevaktsordning som sikrer dette. Helseforetaket skal sikre at 
kommune mottar en forsvarlig ambulansetjenste, og det skal tas 
omsyn til lokal organisering av legevakt og sykehusstruktur.

Min oppfattning av brevet vi mottok fra  Akuttmedisinsk seksjon 
er at helsefortaket har som mål å bedre samhandlingen med 
helsetjenesten i kommunene. Flere av dere har gitt meg tilbake-
melding om at dere ikke syntes formen var den beste.

Fagmøtet som Helse Bergen arrangerte 20.mars for fastleger  
og kommuneleger samlet et fåtall av målgruppen. Likevel fikk 
vi som deltok en anledning til å formidle vårt syn på samhand-
ling både om konferanseordning ved innleggelser, epikriser og 
syketransport. Min oppfordring til Helse Bergen er å etablere 
et forum der de medisinsk ansvarlige i kommunene og helse-
foretaket kan samhandle og utveksle erfaring.

Foto: Espen Rostrup Ellingsen
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armauer den store

sideblikk
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Det er ikke bare av sine nærmeste man skal ha 
det – i blant kan det også være greit å lytte 
til mer perifere forbindelser. Som den  
tanzanianske kirurgen jeg nylig satt ved 
siden av på flyet til London. Han var på 
vei hjem fra en kongress i Bergen, hvor 
han hadde likt seg svært godt. Men 
årsaken var hverken Fløyen, Bryggen 
eller Fisketorget – selv om han under 
mildt press måtte vedgå at jo da, Bergen 
er en vakker by. Nei, kirurgen var fremfor 
alt lykkelig beveget over å ha fått besøke 
Lepramuseet i fødebyen til ”the great Armauer 
Hansen”, leprabasillens oppdager. Jeg hadde  
plutselig pinlig lite å tilføre samtalen.

Men nysgjerrigheten var tent, det skal det 
afrikanske reisefølget mitt ha. Og da påsken 
opprant med trøstesløst vær, ble det tid til 
å kikke nærmere på diverse skrifter om det 
som – for dem som måtte dele min  
medisinhistoriske uvitenhet – er den uten 
sammenligning mest berømte norske lege  
gjennom tidene. Selv husket jeg bare de  
grufulle plansjene med tegninger av spedalske fra 
et skolebesøk til St. Jørgens Hospital en gang i barn-
dommen. Og selvsagt det klassiske portrettet av den 
aldrende forskeren med det pastorale skjegget,  
der han sitter bøyd over mikroskopet i dyp 
konsentrasjon. Men hvem var han egentlig? 

”Filosofiske spekulasjoner lå helt utenfor 
hans tankegang” skriver en av Gerhard Henrik 
Armauer Hansens biografer, Th. M. Vogelsang. 
De ulike kildene forteller om en hardt- 
arbeidende, kompromissløs sannhetssøker med 
en urokkelig tiltro til vitenskapen. På jakt etter 
løsningen på lepragåten foretok han ikke bare en 
rekke utenlandsreiser, som førte ham i kontakt med det 
fremste i datidens medisinske forskning: 

Han reiste også utrettelig rundt i land- 
distriktene på Vestlandet for å undersøke 

forekomster av spedalskhet og utforske de 
mulige årsakene til sykdommen inngående. 

De nøyaktige nedtegnelsene fra disse 
reisene ga Armauer Hansen gode 
muligheter til å forfølge og teste ut 
visjonen om at spedalskhet ikke er en 
arvelig sykdom, slik man trodde den gang. 

Gradvis avdekket han at de syke alltid 
hadde vært i kontakt med andre syke,  

noe som styrket hypotesen om et aktivt  
smittestoff. I 1873, da Armauer Hansen var 32 

år gammel, gjorde han så sin avgjørende oppdagelse 
av stavformede legemer i spedalske knuter. Men det 

skulle gå enda noen år før han klarte å bevise at 
leprabasillen, Mycobacterium leprae, var årsaken 
til spedalskhet. Dette var første gang det ble 
påvist at et levende agens kan være årsak til 
en kronisk sykdom. 

Armauer Hansen var modig. Ideen om at 
lepra kunne være infeksiøs, førte ham ut i strid 

med et helt forskersamfunn – inkludert hans egen 
svigerfar, den kjente overlegen Daniel C.  

   Danielssen. Armauer Hansen var dessuten meget 
ivrig i sin gjerning – og i blant for ivrig. Episoden da 

han podet materiale fra en leprapasient på en  
17 år gammel jente uten hennes samtykke, 
førte til at han i 1880 ble fradømt stillingen 
som lege ved Pleiestiftelsen for spedalske 
– den første gang det ble avsagt dom om 
eksperimenter på mennesker i Norge.  
Armauer Hansen bekreftet selv det som hadde 

skjedd – og han tilsto at inngrepet var gjort i 
den klare hensikt å fremkalle lepra på den unge 

jenten (noe som mislyktes.) ”Rett skal være rett”, 
skal han ha tilføyd overfor dommeren. 
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I memoarene sine forteller Armauer Hansen 
om en samtale han en gang hadde med en av de 
mange bøndene som han undersøkte. Hansen sa til 
ham at hvis han bare ble gammel nok, håpet han å 
få oppleve den dag da det ikke ville forekomme mer 
spedalskhet i Norge. ”Ka ska du leva tå då?”  
repliserte vestlandsbonden tørt. 

Nå fikk ikke Armauer Hansen oppleve at lepraen 
ble borte fra Norge i sin livstid, bare at den gikk 
kraftig tilbake. Og mens Hansen´s disease er så godt 
som utryddet fra den rike verden i dag, finnes det 
fortsatt omkring en million pasienter på verdens-
basis, hovedsaklig i tropiske strøk i Afrika og Asia. 
Engasjementet til mitt afrikanske reisefølge hadde 
sine årsaker.

Den siste setningen i Gerhard Henrik Armauer 
Hansens memoarer lyder slik: ”Jeg ender disse 
optegnelser med de lyseste tanker om fremtiden, 
som alltid vil gi menneskeheten gaater nok at  
granske.” Det fikk han utvilsomt rett i. Og vi kan 
trenge mange dyktige forskere av Armauer Hansens 
kaliber for å løse disse gåtene, både innenfor 
medisinen og på andre viktige fagfelt. Også i det 
perspektivet er leprabasillens oppdager en studie 
verdt.

S jur Holsen • Statsv i ter og skr ibent

Cialis Lilly ICOS
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.                       ATC-nr.: G04B E08. 

Tabletter, fi lmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafi l 10 mg, resp. 20 mg, hjelpe-
stoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell sti-
mulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos kvinner. Dosering: Anbefalt dose er 10 mg 
tatt før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafi l 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. Tadalafi l er beregnet til bruk før forven-
tet seksuell aktivitet, og er ikke anbefalt til daglig bruk. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nød-
vendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. 
anbefalt dose. Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det 
foreligger begrensede data vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør ba-
seres på grundig individuell vurdering av fordeler og risiko. Det foreligger ikke data for administrering 
av høyere doser enn 10 mg, se forøvrig Forsiktighetsregler. Eldre eller diabetikere: Dosejustering er 
ikke påkrevd. Barn og ungdom: Bør ikke brukes av personer under 18 år. Kontraindikasjoner: Over-
følsomhet for tadalafi l 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. 
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 tadalafi l er derfor kontraindisert: Pasienter med hjertein-
farkt 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 ischemisk fremre optikusneuropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbun-
det med tidligere bruk av en PDE5-hemmer eller ikke. Forsiktighetsregler: Anamnese og fysisk un-
dersøkelse skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. 
Alvorlige kardiovaskulære episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ven-
trikkelarytmi, slag og transitoriske ischemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rap-
portert ved bruk av tadalafi l. Flesteparten av disse pasientene hadde allerede eksisterende kardio-
vaskulære risikofaktorer. En kan ikke defi nitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse 
risikofaktorene, til tadalafi l, til seksuell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Syns-
forstyrrelser og tilfeller av NAION er rapportert. Pasienten bør rådes til å slutte å ta tadalafi l og kon-
takte 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 var-
somhet av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fi brose eller Peyro-
nies sykdom) eller ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple 
myelomer eller leukemi). Det er ikke kjent om tadalafi l har effekt hos pasienter med ryggmargsskader 
og pasienter som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke nervebevarende prostatektomi. Bør 
ikke brukes hos pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, lappisk laktasemangel eller glukose-/ga-
laktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere som doxazosin kan medføre symptomatisk hy-
potensjon hos enkelte pasienter. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Forsiktighet 
bør utvises ved forskrivningen av tadalafi l til pasienter som anvender potente CYP 3A4-inhibitorer (ri-
tonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin) da det er observert økt AUC for tadalafi l ved 
kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av tadalafi l med annen be-
handling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og slike kombinasjoner anbefales derfor ikke. Inter-
aksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafi l 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere doser 
ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafi l: Tadalafi l metaboliseres hovedsakelig av CYP 
3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafi ls (10 mg) AUC og øker 
Cmax med 15 %. Ketokonazol (400 mg) fi redobler tadalafi ls (20 mg) AUC og øker Cmax  med 22 %. Ri-
tonavir (200 mg × 2) dobler tadalafi ls AUC uten endringer i Cmax. Forsiktighet ved samtidig administre-
ring av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4-hemmere, som erytromycin, kla-
ritromycin, itrakonazol og grapefruktjuice, fordi disse forventes å øke plasmakonsentrasjon av tadalafi l. 
Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering av transportproteiner. CYP 3A4-
induseren, rifampicin, reduserer tadalafi ls AUC med 88 %. Det kan forventes at samtidig administre-
ring av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og karbamezepin også vil senke plasma-
konsentrasjonen av tadalafi l. Effekter av tadalafi l på andre legemidler: Tadalafi l forsterker den 
hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i mer enn 24 timer og er ikke detekterbar etter 48 
timer. Dersom en pasient som har fått tadalafi l trenger livreddende behandling med nitrater, bør det 
derfor ha gått minst 48 timer før nitratbehandlingen igangsettes. Ved slike tilfeller bør nitrater kun ad-
ministreres under tett medisinsk oppfølging og hensiktsmessig hemodynamisk monitorering. Tadalafi l 
er vist å øke oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol. En lignende økning kan ventes ved oral admin-
instrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning. Tadalafi l (10 mg) administrert sam-
tidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag pr. minutt). Effekten er liten og uten kli-
nisk betydning, men bør vurderes når legemidlene administreres samtidig. Tadalafi l er brukt samtidig 
med warfarin, acetylsalisylsyre, angiotensin II reseptorblokkere og amlodipin uten interaksjoner. Tadala-
fi l (10 mg) er brukt samtidig med enalapril, metoprolol og bendrofl uazid uten interaksjoner. Tadalafi l er 
undersøkt i kombinasjon med inntil 4 klasser antihypertensiva. Hos pasienter som tar multiple antihy-
pertensiva 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 
fl ertall 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 doxa-
zosin (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. Kombi-
nasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Er brukt sammen med tamsulosin (selektiv alfa1A-blok-
ker) uten blodtrykksendringer forårsaket av tamsulosin. Det er ikke kjent om resultatet kan overføres til 
andre alfa1A-blokkere. Tadafi l er brukt samtidig med alkohol (0,08%) uten endringer i alkohol- eller 
tadafi lkonsentrasjonen. Tadalafi l 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 tadalafi l (10 mg). Graviditet/Amming: Ikke indisert til bruk hos kvinner. 
Det er ikke utført studier på gravide kvinner. Det er ikke funnet holdepunkter for teratogenisitet, em-
bryotoksisitet eller fostertoksisitet i rotter eller mus som ble gitt opp til 1000 mg/kg/dag. Bivirkning-
er: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter over 75 år er begren-
set. Mest vanlig (>1/10) er hodepine og dyspepsi. Hyppige (>1/100): Luftveier: Nesetetthet. 
Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, myalgi. Sentralnervesystemet: Svimmelhet. Sirkulatoriske: 
Rødme. Mindre hyppige: Hovne øyelokk (beskrevet som øyesmerte), konjunktival hyperemi. Rappor-
terte: Gastrointestinale: Mavesmerter og gastroøsofageal refl uks. Hud: Hyperhidrose. Luftveier: Nese-
blødning. Neurologiske: Migrene. Sirkulatoriske: Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkl. myokardin-
farkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag, transitoriske ischemiske anfall, 
brystsmerter, palpitasjoner og takykardi. De fl este av pasientene som opplevde noe av dette hadde 
allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Hypotensjon (hyppigere rapportert når tadalafi l 
ble gitt til pasienter som allerede brukte antihypertensiva), hypertensjon og synkope. Syn: Uklart syn, 
synsfeltforandring, retinal vaskulær okklusjon. Non-arterittisk ischemisk fremre optikusneuropati 
(NAION) er rapportert med ukjent frekvens. Urogenitale: Priapisme og forlenget ereksjon. Øvrige: Hy-
persensitivitetsreaksjoner inkl. utslett, urticaria, ansiktsødemer, Stevens-Johnsons syndrom og eksfolia-
tiv dermatitt. 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 tadalafi leliminering. Egenskaper: Klassifi sering: Middel mot erektil dysfunksjon. 
Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMP-spesifi kk fosfodiesterase type 5 (PDE5). 
Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av nitrogenoksid, vil tadalafi ls hemming av PDE5 
forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Dette resulterer i relaksasjon av glatt mus-
kulatur 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 be-
holde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16 minutter etter dosering. Det er ikke observert 
nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende med ta-
dalafi ls lave affi nitet 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. Pro-
teinbindingen påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 
63 liter, som tilsier at tadalafi l fordeles i vev. Mindre enn 0,0005 % av den administrerte dosen frem-
kommer 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. Metabo-
lisme: Hovedsakelig via CYP 3A4. Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å 
være klinisk aktiv. Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance for tadalafi l er 2,5 liter/time. Utskilles hoved-
sakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i fæces (61 %) og i mindre grad i urinen (36 %). Ny-
resvikt: Hos personer med mild (ClCR 51–80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31–50 
ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafi leksponeringen 
omtrent doblet etter administrering av en enkeltdose tadalafi l (5–20 mg). Hos pasienter med pågåen-
de hemodialyse var Cmax 41 % høyere enn hos friske. Pakninger og priser: 10 mg: Enpac: 4 stk. kr 
361,00. 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 361,00, 8 stk. kr 687,70, 12 stk. kr 1014,30. Sist endret: 
14.02.2007
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Porfyri er en gruppe sykdommer 
som skyldes defekte enzymer 
i hemesyntesen. Dette fører 
til opphopning av forstadier til 
heme (porfyriner og porfyrin-
forstadier) som skilles ut i urin 
og feces. 

Økt utskillelse av porfyriner i 
urin kan gi den en rødlig farge, 
som er typisk for de fleste  

porfyrisykdommene. Sykdomsnavnet kommer av det greske 
porphuros som betyr purpur. 

Det kliniske bildet er forskjellig ved de ulike porfyrisyk- 
dommene, avhengig av hvilke forstadier som akkumuleres.  
I de akutte porfyrisykdommene fører overproduksjon av  
porfyrinforstadier til abdominalsmerter, nevrologiske- og  
psykiske symptomer. Symptomene utløses ofte av  
medikamenter, stress, sult, infeksjon eller alkohol.  

Kutane porfyrisykdommer gir hudsymptomer som skyldes 
at porfyriner transporteres ut i huden, eksiteres av sollys, 
og danner toksiske oksygenforbindelser. Sårbar hud, bullae 
og vesikler dannes på soleksponerte områder som hender, 
underarmer og ansikt. I sjeldnere tilfeller arter hud- 
symptomene seg som intense, brennende eller stikkende 
smerter som kommer kort tid etter soleksponering, og ofte 
uten tegn på hudirritasjon. 
 
I Norge er følgende 6 porfyrisykdommer registrert, inndelt 
etter symptomatologi:

Kun akutte symptomer: 
• Akutt intermitterende porfyri (AIP)
Akutte symptomer og fotosensitivitet: 
• Porphyria variegata (PV) 
• Hereditær koproporfyri (HCP) 
Fotosensitivitet: 
• Porphyria cutanea tarda (PCT)
• Erytropoietisk protoporfyri (EPP)
• Congenital erytropoietisk porfyri (CEP)

nasjonalt Kompetansesenter for 
porfyrisykdommer
Jørild Haugen, Solveig Mikalsen, Egil Støle, Aasne Karine Aarsand, Atle Brun og Sverre Sandberg

BlI kjenT meD:

Prioriterte oppgaver for NAPOS er:
• Klinisk, biokjemisk og genetisk diagnostikk 
• Rådgiving og kurs for helsepersonell og pasienter 
• Genetisk veiledning i forbindelse med familieutredning (prediktiv gentesting) 
• Legemiddeldatabase for akutte porfyrier 
• Nasjonalt porfyriregister 
• Organisere et nettverk av helsepersonell i og utenfor sykehus som er interessert i porfyri 
• Kvalitetssikre metoder som brukes til diagnostikk og oppfølging av porfyripasienter blant annet 
 ved hjelp av ekstern kvalitetskontroll 
• Drive og stimulere til grunnforskning og epidemiologisk forskning på porfyrisykdommer 
• Delta aktivt i internasjonalt forskningsarbeid om porfyri

Porfyri er en gruppe sjeldne, hovedsakelig arvelige sykdommer med symptomer  
som abdominal-smerter, psykiske symptomer, pareser og fotosensitivitet. Nasjonalt 
kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) er tilknyttet Laboratorium for  
klinisk biokjemi (LKB) ved Haukeland Universitetssykehus, og arbeider for å bedre  
diagnostikk, profylakse og behandling for porfyripasienter i hele landet. 
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NAPOS
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer ble  
opprettet av Sosial- og helsedepartementet i 1999, og er  
tilknyttet Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjons- 
hemmingar i Sosial- og Helsedirektoratet. NAPOS driver med 
biokjemisk og genetisk diagnostikk samt FoU arbeid, og gir i 
tillegg råd om behandling og oppfølging av porfyri til helse- 
arbeidere og pasienter. Laboratorievirksomheten drives  
på LKB i samarbeid med Senter for medisinsk genetikk og 
molekylær medisin ved HUS. Det drives utstrakt genetisk 
veiledning og presymptomatisk diagnostikk. NAPOS driver i 
tillegg et nettverkssamarbeid med andre sykehusavdelinger  
og primærleger, og har også en referansegruppe med bred  
faglig og geografisk sammensetning. Dr. gradskandidater,  
mastergradskandidater, medisinstudenter og farmasistudenter 
er også tilknyttet senteret. FoU knyttes til Nasjonalt porfyri-
register, diagnostikk, studier av retikulocytter og hemesyntese, 
epidemiologisk forskning, kliniske legemiddelstudier og en 
medikamentdatabase (se nedenfor). 

Nasjonalt porfyriregister
NAPOS har etablert et landsdekkende register over porfyri-
pasienter. Alle personer med porfyri får tilbud om å delta i 
dette. Til nå er det 500 pasienter fordelt på fem diagnoser i 
registeret. 

Dette tilsvarer ca. 70% av de som har fått tilsendt forespørsel. 
Registerets formål er forskning og utvikling samt utsending av 
informasjon om porfyri til pasienter og leger. 

Medikamentdatabase
Felleskatalogen gir vanligvis ikke opplysninger om at et lege-
middel må brukes med forsiktighet eller er kontraindisert ved 
akutt porfyrisykdom. NAPOS har etablert en legemiddel- 
database på internett som benyttes over hele verden, hvor 
over 1000 generiske substanser er klassifisert med hensyn til 
porfyrinogenitet. Databasen har et brukervennlig grensesnitt 
der søk kan gjøres både på handelsnavn og generisk navn, og 
den har søkefunksjoner som finner fram til trygge alternative 
legemidler. Databasen finnes via lenke på hjemmesiden til 
NAPOS. 

European Porphyria Network (EPNET)
EPNET er et EU-finansiert prosjekt i regi av European 
Porphyria Initiative (EPI) for bedring av informasjon,  
diagnostikk og behandling av porfyripasienter i Europa. 
NAPOS er med i styringsgruppen for dette prosjektet, 
sammen med porfyrisentrene i Storbritannia og Frankrike.  
I alt er 21 land involvert i prosjektet som startet  
1. april i år. NAPOS har ansvaret for to store delprosjekter. 
Det ene består i videreutvikling av medikament-databasen 
med innsamling av data om medikamentbruk hos pasienter 
med akutt porfyri. Det andre delprosjektet består i kart- 
legging av europeiske porfyrispesialistsentre, og utarbeiding  
av diagnostiske retningslinjer samt et program for kvalitets- 
sikring av diagnostikk.

For spørsmål om utredning av porfyri, mer  
informasjon om NAPOS og porfyrisykdommer 
se våre nettsider: www.napos.no

Tabell 1. Totalt antall registrerte brukere/pasienter ved NAPOS per år i perioden 1999-2006
Diagnoser�angitt�ved�ICD-10�koder�

EPP/PV/HCP/CEP/HEP
År/diagnoser Totalt PCT AIP Andre�porfyrier

1999 221 136 75 10
2000 268 159 98 11
2001 337 192 131 14
2002 419 235 162 22
2003 502 268 203 31
2004 614 337 237 40
2005 702 394 257 51
2006 792 452 281 59

Diagnoser
Erytropoietisk�protoporfyri�(EPP)�E80.0
Porphyria�cutanea�tarda�(PCT)�E80.1
Akutt�intermitterende�porfyri�(AIP)�E80.2
Porphyria�variegata�(PV)�E80.2�(annen�porfyri)
Hereditær�koproporfyri�(HCP)�E80.2�(annen�porfyri)
Kongenital�erytropoietisk�porfyri�(CEP)�E80.2�(annen�porfyri)
Hepatoerytropoietisk�porfyri�(HEP)�E80.2�(annen�porfyri)
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NAPOS utsteder identitetskort til personer med kjent porfyrisykdom som gir 
nyttig informasjon til helsepersonell angående sykdommen og om man kan 
bruke vanlige medikamenter og anestesimidler

Personer med porfyri i Norge. Etter opprettelsen av NAPOS har det 
skjedd en betydelig økning av pasienter med porfyrisykdom.

1�
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kombinerte stillinger i Helse Bergen 
med søkelyset på professor II. 

Hvordan står de i forhold til 
resten av landet?

Hva er kombinerte stillinger?
Ved de medisinske fakultetene har det alltid vært vanlig at  
de vitenskapelig ansatte, professorene og i tidligere tider  
dosentene, også hadde kliniske stillinger på en sykehusavdeling. 
For flere ti-år tilbake var det som regel kun en professorstilling 
på en avdeling, og innehaver av slik stilling var oftest avdelings-
sjef. Denne strukturen har endret seg. Dosent-tittelen eksisterer 
ikke mer. Foruten professorer er det i dag også første- 
amanuenser som representerer faste vitenskapelige stillinger. 
Det mest vanlige har vært at disse stillingene med sin hoved-
stilling på universitetet har hatt 20% bistilling knyttet til syke-
husavdelinger på universitetsklinikker. 

Forutsetningen for betegnelsen ”kombinert stilling” er at både 
hovedstillingen på universitetet og bistillingen på sykehuset er 
utlyst samtidig med sine tillagte oppgaver. En slik stilling med 
hovedstilling og bistilling ”limt sammen” er en hel stilling, og den 
blir gjerne til daglig kalt I-stilling. En slik kombinert stilling har et 
rettsvern i den forstand at de to del-stillingene henger sammen 
og kan ikke adskilles og for eksempel sies opp enkeltvis.

På et tidspunkt ble det behov for flere lærekrefter ved de  
medisinske fakultetene. Dette medførte at departementet 
ga adgang til å opprette 7 professor II stillinger i medisin ved 
Universitetet i Oslo (UiO) i 1951. De var i utgangspunktet ment 
som rene undervisningsstillinger. Etter hvert tilkom professor II 
stillinger også ved de andre medisinske fakultetene. Disse hadde 
sin hovedstilling som overlege på universitetsklinikkene, og 
bistilling som professor som utgjorde 20 % som de medisinske 
fakultetene disponerte til undervisning. En avtale mellom Staten 
og Oslo kommune fra 1966 tilsa at professor II på Ullevål 
Universitetssykehus skulle ha 8.3 timer undervisning pr. uke.

I de tilfeller hvor hovedstilling som overlege på universitets-
klinikk og professor II stilling er utlyst samtidig er også disse 
”kombinerte stillinger” og dermed hel stilling. 
Også førsteamanuenser med hovedstilling på universitet har 
ofte 20% bistilling på sykehus, eller omvendt hovedstilling som 
overlege og 20% bistilling som førsteamanuensis II. Også disse 
er kombinerte stillinger når hoved- og bistilling er utlyst  
samtidig.

De akademiske kompetansekravene til II-stillingene er de 
samme som for professor og førsteamanuensis med hoveds- 
tilling på universitetet. Eksempelvis er kompetansekravet til 
vitenskapelig produksjon for professor II det samme som for 
professor i hovedstilling, d.v.s. en vitenskapelig produksjon  
svarende til minimum 3 dr.grader.

Som nevnt var II-stillingene med bistilling på 20% ved  
universitetene i utgangspunktet opprettet som rene under-
visningsstillinger. Senere er innholdet i disse stillingene endret 
og utvidet idet de også er tillagt forskning. I dag er de fleste av 
disse stillingene åremålsstillinger hvor ansettelse skjer på 5 år 
med mulighet for fornyelse av stillingen. Ved fornyelse blir det i 
vesentlig grad lagt vekt på det som er oppnådd innen forskning. 
De kombinerte II-stillingene på Haukeland Universitetssykehus 
(HUS) og Universitetet i Bergen (UiB) har en arbeidstid på  
42 timer pr. uke, 8 timer på UiB og 34 timer på HUS. 
I praksis arbeider de som bekler slike stillinger langt flere timer 
som tas fra deres fritid. Det samme gjelder de kombinerte 
stillinger med hovedstilling på UiB som i utgangspunktet har en 
arbeidstid på 40 timer pr. uke.

Svanes-utvalget.
Er det mulig for II-stillingene innenfor 8 timer pr. uke å utføre 
noe vesentlig forskningsarbeide? Stillingene er ofte tillagt en  
god del undervisning og likeledes administrative utfordringer  
for å holde seg orientert om hva som rører seg i 2 store  
institusjoner, universitetet og helseforetaket. Med dette som 
bakgrunn er det god grunn til å sette spørsmålstegn ved  
forskningsmulighetene. Disse stillingene har stort arbeidspress 
på sykehuset, og forskningen krever således at det brukes fritid 
for å nå de mål som universitetet forventer. Noen vil antagelig 
også få ut litt sykehustid til forskning, men mange faktorer vil 
spille inn hvorvidt dette er mulig. Viktigst vil det være at  
avdelingssjefen har en sterk positiv innstilling til forskning og 
tillater flere forskningstimer til II-stillingene. 

Allerede i 1997 utkom det en rapport fra et bredt sammensatt 
utvalg, oppnevnt av LVS og ledet av professor Knut Svanes, 
Universitet i Bergen. I utvalget satt også vår nåværende dekanus 
ved Det medisinske fakultet, UiB, professor Per Omvik, videre 
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professor Georg Sager, UiTø, førsteamanuensis Unni Syversen, 
NTNUH og professor Stein Opjordsmoen, UiO. Utvalget pekte 
på de vanskelige forholdene for professor II stillingene særlig 
ved Universitetene i Bergen og Trondheim. Oslo og Tromsø 
hadde ifølge utvalgsrapporten på dette tidspunkt innført ordning 
med 40% av arbeidstiden til akademisk arbeid. Imidlertid har en 
fått opplyst fra professor Kirsti Ytrehus, Universitetet i Tromsø, 
at så ikke er tilfelle i dag for Tromsø’s vedkommede.

Svanes-utvalget gikk inn for at II-stillingene skulle ha 2 dager i 
uken til forskning og undervisning ved alle medisinske fakulteter 
i Norge, d.v.s. 40% av arbeidstiden til disse oppgavene. Dette 
med henvisning til den såkalte ”Oslo-ordningen”. Denne var 
utarbeidet av en komité ved Det medisinske fakultet ved UiO.  
Fakultetsrådet ved Det medisinske fakultetet, UiO vedtok  
ordningen i april 1996. Forslaget ble deretter drøftet og tatt til 
etterretning på dekanmøtet i Bergen i juni 1996, og dekanmøtet 
anbefalte ”Oslo-ordningen” som modell for andre fakulteter.  
Rikshospitalet hadde lenge hatt som praksis at professor II 
hadde 2 dager i uken til akademiske oppgaver, forskning og 
undervisning. 
Svanes-utvalget’s tilrådinger var viktige selv om de ikke fikk 
umiddelbar virkning. Spesielt har det ikke ved Haukeland 
Universitetssykehus vært gjort konkrete, avtalefestede tiltak 
som i vesentlig grad har forbedret professor II stillingenes 
arbeidssituasjon.

Hva har skjedd i Oslo, Trondheim og Tromsø?
Professor II-stillingene ved Rikshospitalet har som nevnt i 
mange år hatt 2 dager pr uke til forskning, undervisning og 
utviklingsarbeide. Ved Ullevål Universitetssykehus har man for 
noen år tilbake foretatt en gjennomgang av de kombinerte  
stillingene, og da særlig professor II stillingene. Man har ikke 
bare erkjent viktigheten av forskning, men også tatt konsekven-
sen av denne erkjennelsen, og fått på plass radikalt forbedrete 
arbeidsforhold og muligheter for professor II til å drive  
forskning innen helseforetaket. I tillegg til de 20% , d.v.s. en dag i 
uken, som II-stillingene hadde ved UiO til forskning og under- 
visning, så har foretaket akseptert at universitetssykehuset 
dekker utgiftene og plusser på en ekstra dag til akademisk  
virksomhet. Det betyr at 20%-stillingen utvides til 40% for  
forskning og undervisning, og hvor UiO og helseforetaket deler 
på lønnsutgiftene. På Ullevål Universitetssykehus er det sågar 
i det siste, i enkelttilfeller, gitt tillatelse til å utvide til 2.5 dager 
slik at en 20% professor II stilling blir til 50-50 stilling og hvor 
UiO fortsatt kun betaler lønnsutgiftene for 20%.  
Professor II stillingene får også et årlig beløp til forskning, d.v.s. 
et  ”annuum” på  kr.100 000.-. I et tilfelle har annuum vært 
satt til kr. 300 000.-.  Der er også eksempler på utlysninger av 
professor II stillinger fra samme sykehus hvor det også stilles 
til rådighet kontor- og teknikerhjelp som del av ansettelses-
vilkårene.

Arbeidstiden pr. uke er ifølge professor II ved Ullevål 
Universitetssykehus og tidligere prodekanus for undervisning 
ved UiO, Borghild Roald, satt til 41.5 timer pr. uke. 
På medisinsk storklinikk på Ullevål har man til og med ”snudd 
forholdet” og gått inn for 3 dager på UiO og 2 dager på syke-
huset for II-stillingene.
Når det gjelder Trondheim har en fått opplyst at en prøver å 
få til 50-50 for professor II, men dette er ikke innført. Tromsø 
har som allerede nevnt heller ikke innført en ekstra akademisk 
arbeidsdag for sine II-stillinger.  

Hvor står Bergen?
I 2005 ble det nedsatt et bredt sammensatt utvalg fra Helse 
Bergen ledet av divisjonsdirektør Helge Bøe. Utvalgets mandat 
var å belyse arbeidsforholdene for de kombinerte stillingene, 
både de med hovedstilling på UiB og de med hovedstilling på 
HUS. Foruten Bøe besto utvalget av dekanus ved Det medisinke 
fakultet, UiB, Nils Erik Gilhus, forskningsleder professor II Ernst 
Omenås, rådgiver Jarle Daltveit, HTV LVS professor Amund 
Gulsvik, professor II Håkon Sjursen, HTV Of overlege Erling 
Mjanger og ATV LVS professor Einar Svendsen.  

Utvalget kartla forholdene for de kombinerte stillingene og kom 
med en lang rekke forslag til forbedringer for å kunne drive  
forskning. Viktig blant de mange forslagene var at professor II 
skulle få utvidet sin arbeidstid på UiB fra en dag til to dager  
pr. uke. Videre at det skulle frigjøres teknisk hjelp til forsknings-
arbeide.

Utvalgsarbeidet ble oversendt til personal- og organisasjons-
direktør Odd A. Storetvedt, HUS,  medio desember 2005.  
I følgebrevet gis det uttrykk for at det regnes med at rapporten 
ville bli forelagt foretaksledelsen og at UiB også skulle bli ori-
entert som avtalt i rammeavtalen om institusjonelt samarbeid.
Siden har det vært stille fra HUS’ side, det må kunne sies å være 
status i skrivende stund. På høsten 2006 ble det imidlertid fra 
overlege professor II Henning Onarheim etterlyst hva som var 
kommet ut av utvalgsrapporten. En stillingstagen fra HUS’ side 
vedrørende rapporten har også vært etterlyst både av HTV Of 
Kjell Vikenes og undertegnede. Etter at det nå er gått mer enn 
et år siden rapporten var avlevert er stillingtagen til rapporten 
kun stilt i utsikt. Fortsatt har professor II ved UiB bare en dag i 
uken til å imøtekomme krav og forventning til undervisning og 
forskning.

Professorstillinger og lønn.
Journalister kaster seg gjerne over legenes lønninger fordi  
de er høye. Grunnen til de høye lønningene er mye overtid,  
vakter/nattarbeide og ekstrajobber. De sistnevnte forhold 
nevnes sjelden i pressen når det skrives om legelønninger. 
Dersom en skulle gjøre det, ble det jo ikke noe å skrive om!
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En medisin-professor vil ofte ha en formalutdannelse på  
25-26 år etter videregående skole. Legeutdannelse og turnustid 
8 år, spesialistutdannelse 5 år, dr.gradsarbeide 5 år.  
For kvalifisering til professorkompetanse er det rimelig å regne 
med et gjennomsnitt på ytterligere ca. 10 år. Det vil si at en  
person som starter sin legeutdannelse 19 år gammel vil ofte 
være 45 år før vedkommede har kvalifisert seg for et profes-
sorat. En slik person med ansvar for forskning og opplæring av 
neste generasjon leger har i regelen blitt ansatt i hovedstilling i 
laveste lønnstrinn ved UiB, p.t. l.tr. 64 svarende til kr. 467 900.- 
pr. år. En professor II vil få 20% av dette,  kr. Kr. 93 580.-.  
Er dette for meget? 

Lønnen bedrer seg noe med årene, vesentlig som følge av lokale 
forhandlinger. Når disse kunnskapsmenneskene begynner å 
nærme seg pensjonsalderen vil mange ha oppnådd gjennomsnitt-
slønnen for medisin-professorene ved UiB, d.v.s. l.tr. 70-71, kr. 
535 000.-.
Gjennomsnittslønnen for en medisin-professor ligger i Bergen 
4-5 lønnstrinn under tilsvarende lønn ved UiO, UiT og NTNU. 
Dette er trolig et resultat av en langvarig politikk ved Det 
medisinske fakultet, UiB, ved å bevilge professorene laveste 
lønnstrinn ved ansettelse. Førsteamanuensene er i en lignende 
situasjon ved UiB sammenlignet med de andre universitetsbyene 
våre. For et par år siden fikk en opplyst at man ved Det medi-
sinske fakultet ved UiO, ikke ansatte professorer under l.tr. 71!
En undersøkelse er nå gjort av legeforeningen vedrørende 
arbeidsforhold og avlønning av faste vitenskapelige stillinger 
innen medisin. Forhåpentligvis kommer det en artikkel om dette 
i Tidsskriftet om ikke lang tid.

Professor-stillingene omfattes av Hovedtariffavtalen og har 
lokal forhandlingsrett. Professor II derimot omfattes ikke av 
Hovedtariffavtalen og har således ikke lokal forhandlingsrett. 
Dette er vedtatt av departementet og nedfelt i Personalmelding 
i staten fra 1996, PM nr. 25/96 fra Det kongelige administras-
jonsdepartement (AD), kapittel III. 
I denne forbindelse må det også vises til et brev fra UiB til 
fakultetene av 4. mars 1999 undertegnet av personal- og 
økonomidirektør Kjell Bernstrøm og personalsjef (nåværende 
ass. personaldirektør) Eli Glambek. Her vises det til brev fra 
departementet samme år hvor det fremgår at det hører med til 
arbeidsgivers styringsrett å fastsette lønnen til professor II i og 
med at stillingen ligger utenfor Hovedtariffavtalen. M.a.o. lønnen 
kan fastsettes administrativt. I brevet fra Bernstrøm og Glambek 
oppmuntres fakultetene til å ta en kritisk gjennomgang av 
lønnsnivået til den enkelte tilsatte i professor II-stilling og videre 
står det: Dersom det ved gjennomgangen utpeker seg personer 
som er direkte feilplassert ut fra betraktninger om marked, 
kompetanse, innsats m.v. kan begrunnet søknad om lønnsop-
prykk for disse sendes Personal- og økonomiavdelingen.

Spørsmålet blir i hvilken grad fakultetene, og spesielt Det medi-
sinske fakultet har fulgt opp denne henstillingen? Og dersom 
dette er gjort, i hvilken grad har UiB ved Personal- og økonomi-
avdelingen imøtekommet eventuelle velbegrunnede søknader?
En realitet er det i alle fall at den store majoritet av professor II 
stillingene ved Det medisinske fakultet, UiB, oppebærer l.tr. 65,  
i noen tilfeller etter over 30 års ansiennitet!
Det hører som nevnt med i bildet at fakultetene har anledning 
til å øke lønningene, men utgiftene skal dekkes innenfor  
fakultetets budsjett. Disse budsjettene kan vel neppe sies å ha 
vært ”rommelige” opp gjennom årene, men heller avstemt på en 
”nødtørftig drift”. En tidligere dekanus ved et norsk universitet 
spissformulerte ved en anledning forholdene meget treffende: 
”Universitetet har fine titler, men ingen penger”! 

Sluttord.
Professor II har sin hovedstilling som overlege på sykehuset og 
er derfor organisert i Of. P.g.a. professoratet og tilknytningen til 
universitetet får LVS også henvendelser fra denne gruppen.  
Of og LVS i Helse Bergen har i flere år hatt et godt og nært 
samarbeide, og det har vært i full forståelse med Of lokalt at 
LVS har engasjert seg i problemene omkring arbeidsforhold og 
lønnssituasjonen for professor II. Of og LVS prøver i samarbeid  
å forbedre II-stillingenes arbeidsforhold. En kombinert stilling 
med 40% til forskning og undervisning vil sammenlignet med 
dagens II-stillinger ved UiB være betydelig mer attraktiv for 
legespesialister med forskningsbakgrunn, og som fortsatt ønsker 
å være aktiv innen  forskning. 

En vil nevne at Sentralstyret i Dnlf har sluttet seg til en  
innstilling fra Forskningsutvalget i Legeforeningen som blant 
annet går inn for at kombinerte stillinger med hovedstilling i 
helseforetak bør få minst 40% av sin arbeidstid til forskning.
For sykehuset vil det være en styrke for kvaliteten på de  
kliniske tjenestene at forskningen får bredere plass.  
I tillegg vil etter alt å dømme forskningsproduksjonen i form av 
vitenskapelige publikasjoner og dr.gradsarbeider øke. Alt dette 
vil være til beste for oss alle som pasienter og for universitets-
klinikkens renommé. Forskning hører med til en moderne  
universitetsklinikk’s definerte oppgaver. Det vil være å forvente 
at de kombinerte stillingene ved  
Helse Bergen får de samme  
vilkår som i Oslo. I et land  
hvor likhetsprinsippet er  
høyt hevet er dette et  
helt ut rimelig forlangende.

E i n a r  S ve n d s e n , 
Avdelingsti l l itsvalgt LVS Hordaland



ledelse og ansvar

Ledelse på sykehus har i mange år vært en kilde til  
profesjonsstrid og intern uro. Heldigvis har atmosfæren vært 
mer avslappet de senere år, og alle parter synes å ha senket  
skuldrene noe.  

Delt ansvar mellom lege og sykepleier er nå erstattet av 
endelt avdelingsledelse. Lovverket legger dessverre ikke  
opp til at det nødvendigvis må være en lege som ivaretar  
totalansvaret. Man har derfor forsøkt seg med medisinsk-
faglige rådgivere når leder ikke er lege.  Heldigvis har lege-
foreningen fått til stillingsinstrukser som fastslår at det i slike 
situasjoner er klinikkoverlegen eller avdelingsoverlegen som 
er øverste medisinske ansvarlig. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres fra en ikke-medisinsk leder – det skaper uklar  
og potensielt uforsvarlig ledelse.  

Likevel er det et problem at mange ikke ser at den  
administrative ledelse av et sykehus kun er en ledelseslinje.   
I tillegg har man en annen ledelseslinje, den medisinsk-faglige, 
som er minst like viktig for pasientene våre. Etter min mening 
er det bare en rasjonell måte å forene disse to ledelseslinjene 
på, og det er å gi leger totalansvar på avdelings-/seksjonsnivå.
 
I Dagbladet i dag leser jeg at de skal ha foretatt en seriøs 
opinionsmåling over de yrker som har høyest status.  
Til min overraskelse troner legeyrket øverst foran advokater, 
professorer og ledere. Forklaring skal være vår faglige viten  
og vår rolle som utøvere i grensen mellom liv, sykdom og død. 
Det passer godt med at det er faget vi først og fremst  
identifiserer oss med og i mindre grad bl.a. ledelse.  
Det ”sliter” vi noe med; ikke minst nå som det er mer snakk 
om å skjerpe lederprofilen også på seksjonsnivå.   

Økonomistyring er blitt et mantra på sykehus, og det arbeides 
for at økonomiansvaret også på seksjonsnivå skal bli enda mer 
entydig. 

På post-/seksjonsnivå er det svært nær sammenheng mellom 
fag, ledelse og økonomi. Å tillegge totalansvaret for en seksjon 
til andre enn leger, er enda mer problematisk enn på avdelings-
nivå. Mange leger er rimelig komfortabel med dagens delte 
ansvar mellom avdelingssykepleier og seksjonsoverlege.  
Likevel kan det bli aktuelt å forholde seg til endelt ledelse  
på seksjonsnivå, og da er det viktig at noen leger er villige til  
å ta dette ansvaret.  Viker vi unna, står nok andre yrkes- 
grupper klare. Legegruppen kan da bli redusert til ”bestillere” 
uten råderett over økonomi og personalressurser, men med 
fullt medisinsk ansvar. Å ivareta ledelsesansvaret betyr ikke at 
man skal gjøre alt selv – delegering er viktig.  I tillegg får man 
større muligheter til å bruke de totale ressurser på en  
hensiktsmessig måte. 

Noen hevder at leger ikke er utdannet til å lede, og kun  
skal drive pasientbehandling. Det er selvsagt viktig at også 
leger får lederutdanning, men tesen om at faglig forankring er 
lite relevant for god ledelse er heldigvis på retur.  
Leger har da også greid seg bra etter innføring ”profesjons-
nøytral ledelse”, og de fleste kliniske avdelinger ledes av leger. 
Ikke alle leger skal lede, men det er viktig at noen tar 
utfordringen  – det vil være en styrke for  sykehusene og  
nødvendig for å få en god balanse mellom fag og økonomi.

K j e l l  V i k e n e s , Overlege dr. med. 
vike@haukeland.no    FTV OF/Helse Bergen
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GARDASIL®

- en vaksine som skal 
forhindre livmorhalskreft*

• Før livmorhalskreft oppstår, forhindrer GARDASIL®

høygradig livmorhalsdysplasi og har i tillegg påvist 
effekt mot lavgradig livmorhalsdysplasi*

• Utover livmoren, forhindrer GARDASIL® også 
forstadier til vulvakreft og kjønnsvorter*

For å beskytte barn, ungdom og unge kvinner

REF:* Norsk SPC.

Den første vaksinen som skal forhindre livmorhalskreft

BESKYTTELSE FRA 4 PAPILLOMAVIRUSTYPER, 
FØR LIVMORHALSKREFT OG UTOVER LIVMORHALSEN*

Dette er tilstander som forårsakes av humant 
papillomavirus type 6, 11, 16 og 18*

NYHET

070175_1_2.indd   1 26-01-07   14:08:50
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C1
Gardasil® “Sanofi Pasteur MSD”
Vaksine mot humant papillomavirus                                                               ATC-nr.: J07B M01
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 høygradig cervikal intraepitelial neoplasi, (CIN
2/3), cervixcancer, høygradig vulvadysplastiske lesjoner (VIN 2/3) og kjønnsvorter
(condyloma acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av
typene 6, 11, 16 og 18. Indikasjonen er basert på effekt hos voksne kvinner fra 16 til 26 år og
påvist immunogenisitet hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom. Beskyttelseseffekt er ikke
undersøkt hos menn. Bruken av Gardasil skal følge offentlige anbefalinger. DOSERING:
Primær vaksinasjon: 3 separate doser på 0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6. Ved en 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 innenfor en periode på ett år. Behovet for
boosterdose er ikke klarlagt. Barn: Ikke anbefalt hos barn <9 år pga. utilstrekkelige data
vedrørende immunogenisitet, sikkerhet og effekt. Gis intramuskulært, fortrinnsvis i
overarmens deltoidmuskel eller i det øvre anterolaterale området på låret. Må ikke injiseres
intravaskulært. Subkutan og intradermal administrering er ikke undersøkt, og anbefales
derfor ikke. 
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved symptomer som
tyder på overfølsomhet, må det ikke gis flere doser. Vaksinering utsettes hos personer som
lider av akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjon, som en lett øvre luftveisinfeksjon
eller lett feber, er ikke kontraindikasjon for vaksinasjon. 
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 HPVtyper
6, 11, 16 og 18. Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare
sykdommer må følges. Beskytter ikke mot eksisterende HPV-infeksjoner. Har ikke
terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert som behandling for cervixcancer, høygradige
cervix-, vulva- og vaginaldysplasi eller kjønnsvorter, eller for å hindre utviklingen av andre
etablerte HPV-relaterte lesjoner. Vaksinasjon er ikke erstatning for regelmessig cervix-
screeningundersøkelse, og regelmessig screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt
viktig. Det foreligger ikke data om bruk hos personer med 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 en i.m. injeksjon kan oppstå blødning. Varighet av beskyttelsen er ikke
kjent. Vedvarende beskyttelseseffekt har vært påvist i 4-5 år etter fullført
primærvaksinasjon på 3 doser.
INTERAKSJONER: Kan gis sammen med hepatitt B-vaksine på et annet injeksjonssted, på
samme tidspunkt. Andel personer som oppnådde et beskyttende nivå av anti-HB f10
mIE/ml ble ikke påvirket, men anti-HBs geometrisk middelverdititer var lavere når
vaksinene ble gitt samtidig. Den kliniske betydningen av dette er ukjent. Samtidig bruk
med andre vaksiner har ikke vært undersøkt. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes
ikke å påvirke immunresponsen på Gardasil. 
GRAVIDITET/AMMING: Overgang i placenta: Begrensede data indikerer ingen
sikkerhetsrisiko, men bruk under graviditet anbefales ikke. Overgang i morsmelk: Kan gis
til ammende. 
BIVIRKNINGER: Hyppige (>1/100): Feber. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Erytem,
smerte, hevelse, hemoragi, pruritus. Sjeldne (<1/1000): Hud: Urticaria. Luftveier:
Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Uspesifi kk artritt. 
OVERDOSERING/FORGIFTNING: Symptomer: Ved for høy dosering synes
bivirkningsprofi len å være sammenlignbar med det som er observert ved enkeltdoser. 
EGENSKAPER: Klassifi sering: Rekombinant, adsorbert, ikke-infeksiøs vaksine laget av
høyrensede viruslignende partikler (VLP) fra hoved L1-kapsidproteinet hos HVP-type 6,
11, 16 og 18. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP inneholder
ingen virus-DNA og kan ikke infi sere celler, reprodusere eller forårsake sykdom.
Virkningsmekanisme: HPV infi serer bare mennesker, men forsøk på dyr med analoge
papillomavirus antyder at L1 VLP-vaksiner beskytter ved utvikling av en humoral
immunrespons. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum beskyttende antistoffnivå er
ikke identifi sert. Innen 1 måned etter 3. dose hadde 99,9 % antistofftitre mot HPV 6, 99,8
% mot HPV 11 og HPV 16, og 99,6 % mot HPV 18. Eksakt varighet av immunitet etter
primærvaksinasjon med 3 doser er ikke fastslått. Bevis på immunologisk hukommelse ble
sett hos vaksinerte personer som var antistoffpositive for relevant humant
papillomavirustype(r), før vaksinasjonen. I tillegg viste en undergruppe av vaksinerte
personer som fi kk en tilleggsdose 5 år etter vaksinasjon, en hurtig og sterk
antistoffrespons (tegn på immunologisk hukommelse) som var større enn anti-HPV
geometrisk middelverdititer, 1 måned etter den 3. dosen i primærvaksinasjonen. Basert på
klinisk immunogenisitetsammenligning kan en anta at vaksinen også har
beskyttelseseffekt hos jenter fra 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°C-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. Kast legemidlet dersom
det inneholder partikler eller er misfarget. Bruk én av de vedlagte kanylene til vaksinasjonen.
Sikkerhetsmekanismen vil ikke aktiveres med mindre hele dosen er gitt!
Sikkerhetsmekanismen er ment å dekke kanylen etter at vaksinatør har injisert vaksinen og
sluppet stempelet. Må ikke blandes med andre legemidler. Destruksjon: Ikke anvendt
legemiddel eller avfall bør destrueres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. 
PAKNINGER OG PRISER: Endosesprøyte med sikkerhetsmekanisme og to kanyler: 0,5 ml
kr 1259,40 058397.
Sist endret: 23.11.2006

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.
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Foreningsgaten 1, «Det hvite hus» 

Tlf. 55 32 52 10 - 5015 Bergen

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

Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring 

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

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning 
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist

Hjemmelevering – Postforsendelse

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

post@sykeartikler.no

Åpningstider:
Man.-fred.   9 - 17
Lør. 10 - 15

C. Sundtsgate 51, 5004 Bergen   

Tlf. 55 54 08 00 - Fax 55 54 08 40   

www.cox.no

Ønsker du å 
annonsere i  
Paraplyen?
Ta kontak t med  
gunnlaug.nilssen@cox.no



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

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

Sosial- og helsedirektoratet

Raskere tilbake!
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En ny ordning som har fått navnet 
”Raskere tilbake”, gjør at sykemeldte 
arbeidstakere kan få raskere sykehus-
behandling hvis dette fører til at de kan 
komme raskere tilbake i jobb. 

- Fastlegene er bedt om å henvise pasienter som kan falle inn 
under ordningen innen 1. mai. Dette er viktig for at ordningen 
skal komme i gang, sier divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i 
Sosial- og helsedirektoratet. 

Ordningen ”Raskere tilbake” omfatter pasienter som er 
sykemeldt og som kan komme raskere tilbake i jobb hvis de 
får behandling i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet gjelder også 
pasienter som står i fare for å bli sykemeldt fordi de venter på 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle fastleger er orientert 
om ordningen i et eget brev og det finnes også mer  
informasjon på www.nav.no/raskeretilbake

- Vår dialog med Legeforeningen og Allmennlegeforeningen 
indikerer at fastlegene setter pris på denne muligheten til å 

gi sine pasienter et bedre og raskere tilbud i spesialisthelse-
tjenesten. Jeg har tillit at fastlegene nå følger opp slik at flest 
mulig er henvist innen 1. mai, sier divisjonsdirektør Hans Petter 
Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet. 

Raske tilbakemeldinger fra fastlegene er avgjørende for at 
helseforetakene kan dimensjonere og starte opp sine tilbud. 
De første pasientene vil trolig få behandling allerede i april.  
Av praktiske årsaker er det tilbudet innenfor ortopedi, hjerte/
kar-utredninger og lungemedisin som kommer først. Gjennom 
året vil tilbudet stadig bli utvidet i takt med at kapasiteten  
bygges opp. Da vil det også komme tilbud innen mer sammen-
satte lidelser.  

Ordningen skal gjennomføres uten at det fører til ned- 
prioritering av øvrige pasienter. Alle pasienter opprettholder 
sine alminnelige rettigheter etter pasientrettighetslov og  
prioriteringsforskrift. 

”Raskere tilbake” er en oppfølging av Sykefraværsutvalget. 
Totalt er det satt av 604 millioner kroner til kjøp av helse- 
rehabiliteringstjenester.



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

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 02 77

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 41 82

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

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

LEGE-FOR LEGE

I Sogn og  Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å starte ”lege-for-lege” ordningen.
I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert etter 

Normaltariffen med vanleg eigenandel. Dei 4 er:

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

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Georgenes Verft 18, 5011 BERGEN, 
Tlf privat: 55 23 08 00
Legesenteret i Florvåg, 

5305 FLORVÅG
Tlf. kontor: 55 29 25 86 (arb.)

Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 

5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77

Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 

Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter, 

5260 INDRE ARNA, 
Tlf. kontor: 55 39 55 62

Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ, 

Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi, 

Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5, 

5085 MORVIK,
Tlf privat: 55 18 55 61

Kir. avd., urologisk seksjon, 
HAUKELAND SYKEHUS, 

5021 Bergen 
Tlf. : 55 97 50 99 eller 

Tlf.: 55 97 29 07

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE

Hordaland legeforening
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Hordaland legeforening

Styret HlF 01.09 2005 - 31.08 2007

Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
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PArAPlyen

Kva for kjensler dukker opp i deg når du tenkjer på turnus-
tida di? Trøttleiken etter tre vaktdøger på rad? Smaken av 
suksess ved å stille ein diagnose dei meir røynde kollegene 
ikkje såg? Angsten for pip i callingen? Mobbing frå overordna? 
Solidariteten mellom turnuslegane?

Turnustenesta for legar representerer ein noko langdregen 
overgangsrite, frå stoda som student der ein berre er  
ansvarleg for seg sjølv, til rolla som lege med full  
autorisasjon, alle rettar og plikter.

I drøyt 50 år har turnustenesta vore hovudvegen til teneste 
som lege i Noreg. ”Alle” meiner dette er ein god og nyttig 
start for nyutdanna legar.  

BMJ skreiv det slik  3. sept. 2005:  
”Learners learn more effectively when they are responsible for 
their actions, and it has always been the early hospital years that 
allowed graduates to develop confidence to become competent 
practitioners”.

Dei siste åra har eg fått turnustenesta nærare. Først fekk  
vi turnuslegar på eiga avdeling, dinest har eg i lag med ein 
kollega fått arrangere grupperettleiing for alle turnuslegar på 
sjukehusa i Helse Førde. Og siste året har sonen min vore 
turnuslege. Eg har såleis fått ulike innfallsvinklar til å studere 
turnuslegar og turnustenesta på nært hald.

Og turnustenesta er ikkje slik som då eg var ung. Heldigvis, 
kanhende. Vi strekte strikken langt, med lange og tette  
vakter. Det førekjem nok for turnuslegar i dag og, men 
mykje er monaleg endra. Dei siste par åra har dei fleste 
turnuslegane eg møter gått over i skiftarbeid; dagskift og 
nattskift. Mange turnuslegar og stutte tenesteplaner har ført 
til mykje fritid. Arbeidsbøra er ulikt fordel på sjukehusa, men 
det er påfallande mange som fortel at det er helst litt for lite 
å gjere. 

Oppstykkinga av arbeidet fører til lite longitudinell 
pasientkontakt. Dei treff gjerne mange pasientar, men får 
lita røynsle med å følge eit sjukdomsforløp. Dette gjev svakt 
grunnlag for utvikling av lege-pasienttilhøvet. Frå arbeids-
gjevar si side er det nett det same kva for lege som kjem  
på jobb, og det vert liten plass til det personlege elementet  
i relasjonen mellom pasient og lege.

Eit døme frå privatlivet: Mor mi var for 3-4 år sidan innlagt 
ei helg på nevrologisk avdeling. Ho fekk framifrå service, 
og behandlingsresultatet var godt. Men i løpet av helga 
møtte ho 6 eller 7 ulike unge menneske som kvar for seg 
presentere seg som ”legen hennar”. Rimelegvis vart det litt 
dobbeltsjekking, og ikkje alt var like rasjonelt, verken for 
pasienten eller for sjukehuset.

Turnuslegane her i fylket er mange stader i skvis mellom 
to roller. Turnusføreskrifta seier mykje om lærlingrolla. 
Røyndomen på dei minste sjukehusa er at turnuslegen vert 
driftsansvarleg.

Men turnuslegane, har dei endra seg? Det trur eg knappast! 
Eg kjenner att entusiasmen, arbeidsgleden, iveren etter å 
omsetje teoretisk kunnskap til praktisk handling frå mine 
eigne turnuslegekolleger – eg overlet til andre å vurdere 
min eigen innsats i så måte. Så møter eg den naturleg usikre, 
spørjande, utprøvande kollegaen også – gjerne i same person 
- han eller ho som veit at alle treng nokon å konferere med 
innimellom. Verdsmeistaren mellom turnuslegar trur eg at eg 
har til gode å møte – heldigvis.

Mi eiga turnusteneste var eit avgjerande skilje i karriera mi. 
Eg fekk bryne meg på verkelege problemstillingar, omgjeven 
av kolleger som såg meg, og som kunne både heie på meg og 
bremse meg når det var naudsynt.

Dei fleste kollegene – inklusive turnuslegane sjølve - forheld 
seg til turnuslegar på ein eller annan måte. Vi har alle eit  
ansvar for at våre møte med dei bidreg til deira modning inn 
i legerolla. Det skjer når vi ser dei: Helsar på dei, rettar på 
dei, drøfter med dei, oppmuntrar dei. 

Hjå oss i Sogn og Fjordane har det skjedd eit 
løft for turnuslegane det siste året, men fram-
leis er det mykje som kan gjerast for å gjere 
denne overgangsriten til ei god oppleving. 
Rammevilkåra forvanskast gjennom store 
kull, oppstykka teneste og stutte tenesteplaner. 
Kollegafellesskapen treng ikkje brytast ned av 
dette.

Turnuslegen – vår yngste kollega

Øyvind Watne, leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@gmail .com



Siste tida er det både komme ei innstilling om traume-
behandlinga i Norge og om lokalsjukehusa sine akutt- 
funksjonar i ein samla behandlingskjede. Mange av forslaga i 
desse utgreiingane kan ha stor innverknad på organisering i 
primærhelsetenesta og for fast-legane sine oppgåver, 
spesielt som legevaktlegar. Det er diverre også slik 
at begge desse utgreiingane ikkje er gjort med 
særleg stor representasjon frå primærhelse-
tenesta, og ein del punkt kunne nok ha stått seg 
betre ved det.
Traumeinnstillinga omtalar legevaktlegen som 
ein sentral person i den prehospitale traume- 
behandlinga. Men rapporten ber preg av ein 

forforståelse prega av korleis legevakt fungerer i store 
byar. Dette speglar i liten grad korleis det fungerer utover  
geografien i resten av Norge. 
 Når det gjeld innstillinga om lokalsjukehusa, har den 

omtale av kompetanse, samhandling og responstider. 
For auka kvalitet og styrking av behandlingskjeden 
inn til lokalsjukehuset, vil truleg eit betra samarbeid 
mellom foretaka si ambulanseteneste og legevakt i 
form av samlokalisering av legevakt med ambulanse- 
stasjonane, vere vegen å gå. Begge rapportane er klare 
på at fastlegane må få auka kompetanse i akuttmedisin  

framover og at deira rolle i skadearbeidet må  
avklarast både formelt og reelt.

kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

u n I V e r S I T e T S l e g e n

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

Atferdsterapi ved kroniske 
søvnvansker
En studie publisert i JAMA, tidsskriftet til den amerikanske lege- 
foreningen, viser at eldre med kronisk insomni som ble behandlet  
med kognitiv atferdsterapi sov langt bedre enn eldre som fikk sove- 
medisinen zopiklon (Sivertsen et al. JAMA 2006; 295: 2851-8). Behandling 
med søvnhygiene, søvnrestriksjon, stimuluskontroll, kognitiv terapi og 
avspennings-teknikker ga dypere søvn og mindre våkenhet om natten. 
Effekten var tydelig etter 6 uker og ble forsterket etter 6 måneder. 
zopiklon viste liten effekt etter 6 uker og 6 måneder, bortsett fra at den 
dype søvnen ble signifikant redusert. Resultatene viser at ikke-medika-
mentell terapi er å foretrekke ved kronisk insomni
 
Denne behandlingen ble innført til Norge av Bjørn Bjorvatn i 1996. 
Bjorvatn, som er professor ved Seksjon for allmennmedisin, er biveileder 
for Sivertsen, som disputerte 23.11.06 ved det psykologiske fakultet.

nordisk risikogruppe 

Nordisk risikogruppe (NRG) er et nordisk 
nettverk av forskere og undervisere i allmen-
nmedisin. Nettverkets målsetting er å fremme 
allmennmedisinsk virksomhet som er bemyn-
digende, salutogen og bærekraftig. NRG er 
opptatt av å utvikle allmennmedisin med en 
bedre balanse mellom humanistisk og biolo-
gisk forankring. Professor Eivind Meland ved 
Seksjon for allmennmedisin er representert i 
nettverket. Du kan lese mer om nettverket og 
finne nyttige linker til artikler og foredrag av 
betydning for vårt fag på: http://www.nordic-
riskgroup.com/
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kan vi få invitere deg til 
Forskerspiredag? 
Har du lyst til å finne ut mer om Seksjon for allmenn- 
medisin, hvem vi er, hvordan vi arbeider, og hva vi kan tilby 
deg hvis du skal i gang med et prosjekt, så send epost til 
seksjonsleder Edvin Schei (edvin.schei@isf.uib.no) og avtal en 
Forskerspiredag. Vi har nemlig utviklet et dagsprogram for det 
vi har kalt Forskerspiredagen på Seksjon for allmennmedisin 
(SAM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen (AFB). 
Opplegget er beregnet for allmennpraktikere som kan tenke 
seg å starte et prosjekt, eventuelt ser seg som. fremtidige 
forskere.
Et prosjekt kan være et lite pilotprosjekt i egen praksis,  
et kvalitetsutviklingsprosjekt, et mindre forskningsprosjekt 
eller et mer omfattende prosjekt i form av en PhD-
forskerutdanning. 
Programmet er lagt til onsdager, og ser slik ut:
-  09.30-09.45. Velkommen ved seksjonsleder Edvin Schei
-  09.45-11.15 Deltagelse forskningsmøte ved SAM
-  11.15-12.00 Samtale med seksjonsleder
-  12.00-12.30 Felles lunch
-  12.30-13.15 Samtale med forskningsleder Guri Rørtveit
-  13.15-14.00 Samtale med yngre forsker, som vil våre 
 kontaktperson
-  14.00-14.30 Ev samtale med annen forsker, som har 
 samme interessefelt
-  14.30-15.00 Samtale med sekretær og omvisning på 
 Instituttet
-  15.00-15.30 Avsluttende samtale med Schei eller Rørtveit: 
 Hva skal skje fremover, evaluering av dagen.

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

nye ovner kan redde liv i 
guatemala!
Dårlig ventilerte ildsteder er utbredt i U-land, og røyken 
fra dem kan gi alvorlige helseplager. Antakelig er slike 
direkte årsak til 1,5 millioner dødsfall årlig. Nå har forskere 
blant annet ved Seksjon for allmenn-medisin vist at et 
enkelt grep kan redusere disse plagene. Førsteamanuensis 
Tone Smith-Sivertsen har deltatt i et prosjekt i Guatemala 
der et internasjonalt team av forskere undersøker om 
problemer med luftforurensning innendørs kan løses 
nesten banalt enkelt: Ved å bytte ut det åpne ildstedet  
med en god ovn med avtrekk. For det er ikke bare  
plagsomt å være i rommet når det fyres i et åpent ildsted:  
Det har alvorlige helsekonsekvenser, spesielt blant kvinner 
og små barn, siden det er dem som oppholder seg mest på 
kjøkkenet. Blant annet lungebetennelser hos de minste, og 
KOLS hos voksne.  

En delundersøkelse om subjektive helseplager, som  
stipendiat Esperanza Dìaz og Smith-Sivertsen har hatt 
hovedansvar for, viser at kvinnene som installerte nye 
ovner opplevde å få redusert plager som kan relateres til 
forurensning, som svie i øynene og hodepine. 

Det er WHO som har finansiert undersøkelsen, ledet 
av forskere fra Berkeley-universitetet. Totalt deltok 500 
Mayakvinner fra høylandet i Guatemala som brukte åpne 
ildsteder i undersøkelsen – et utvalg av disse fikk en ny 
ovn, kalt Plancha, med avtrekk. (Utdrag av artikkel fra På 
Høyden)
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BLAD B - Økonomi
Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

COLORECTAL CANCER
tidlig diagnostisering

gir god prognose.
AD

 R
ek

la
m

e 
&

 D
es

ig
n

®

Making a difference in the detection of cancer

Colorectal Cancer (CRC) er en av de hyppigste kreftformene i Norge. Nærmere 3500 nordmenn rammes hvert år. Nær halvparten 
dør i løpet av 5 år fordi kreften har kommet for langt når sykdommen diagnostiseres. Genefec® er en sensitiv DNA-test for 

påvisning av Colorectal Cancer på et tidlig stadium. Ikke invasiv, ingen diett-restriksjoner, pasientvennlig og høy spesifisitet. 

Genefec® – en test utviklet av NorDiag ASA 
For mer informasjon ring telefon 66 78 56 30 eller telefaks 66 78 56 59. E-post firmapost@oriondiagnostica.no eller market@nordiag.no

www.genefec.com
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NorDiag ASA, 
Thormøhlens gt. 55, 5008 Bergen


