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

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

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

Referanser:
1. Gonzales D et al. Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation.
A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):47-55. 2. Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor
partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):5663. 3. Tonstad S et al. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
JAMA 2006; 296(1):64-71. 4. SPC

TM

Ref. nr.: 1281-2006

c Champix® «Pfizer»
Røykeavvenningspreparat.
ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Pasienten bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør igangsettes 1-2 uker før denne dato.
Pasienter som ikke tolererer bivirkningene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 2 ganger daglig. Bør svelges hele med vann. Tas med eller uten mat. 12 ukers behandling anbefales. For pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan
tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Mild til moderat nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan dosen reduseres til 1
mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolereres. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke til pasienter med nyresykdom i siste stadium. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
Bør ikke brukes til barn eller ungdom <18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for vareniklin eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, med eller uten vareklininbehandling, kan endre farmakokinetikken eller farmakodynamikken til enkelte legemidler, og gjøre det nødvendig med dosejustering (gjelder f.eks. teofyllin, warfarin og insulin). Røykeavvenning kan resultere i økte plasmanivåer av CYP 1A2-substrater. Røykeavvenning med eller uten farmakoterapi,
er assosiert med forverring av underliggende psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Varsomhet bør utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen. Ingen klinisk erfaring hos pasienter med epilepsi. Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug,
depresjon og/eller søvnløshet. Vareniklin kan forårsake svimmelhet og døsighet, og påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forsiktighet må utvises. Interaksjoner: Ingen kjente legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon
bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Ved amming må fordeler avveies mot potensiell risiko for barnet. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme,
oppkast, forstoppelse, diaré, abdominal distensjon, ubehag i maven, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Metabolske: Økt appetitt. Neurologiske: Hodepine, søvnighet, svimmelhet, nedsatt smakssans. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre
hyppige: Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominalsmerter, endret tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs stomatitt, tannkjøttsmerter, belegg på tungen. Hud: Generelle utslett, erytem, kløe,
akne, hyperhidrose, nattesvette. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Dyspné, hoste, heshet, hals- og strupesmerter, halsirritasjon, tett luftrør, tette bihuler, dryppende nese, snue, snorking, bronkitt, nasofaryngitt, sinusitt. Metabolske: Anoreksi, nedsatt appetitt, sterk tørste.
Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen, costokondritt. Neurologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hypertoni, rastløshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt libido. Psykiske:
Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsvingninger. Sirkulatoriske: Atrieflimmer, palpitasjoner, forhøyet blodtrykk, ST-segmentdepresjon og redusert T-bølgeamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme. Syn: Skotom, skleral misfarging, øyesmerter,
mydriasis, fotofobi, myopi, forhøyet tåreproduksjon. Urogenitale: Glukosuri, nokturi, polyuri, menoragi, vaginal utflod, seksuell dysfunksjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfeksjon, vektøkning. Laboratorieverdier: Unormale leverfunksjonstester, nedsatt antall blodplater, forhøyet C-reaktiv protein, nedsatt blodkalsium.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte tilfeller av overdosering før markedsføring. Behandling: Støttende behandling. Ved nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose. Egenskaper: Klassifisering: Middel ved nikotinavhengighet. Virkningsmekanisme: Vareniklin bindes med høy affinitet og selektivitet ved neurale nikotin-α4β2-acetylkolinreseptorer, og virker som partiell agonist. Nikotin konkurrerer om det samme bindingsstedet. Vareniklin har høyere
affinitet til reseptorene enn nikotin, og kan derfor effektivt blokkere nikotinets evne til fullt ut å aktivere α4β2-reseptorer og det mesolimbiske dopaminsystemet. Vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer (agonistaktivitet),
samtidig som den fører til reduksjon av belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking ved å hindre nikotin i å binde seg til α4β2-reseptorer (antagonistaktivitet). Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Absorpsjonen er så å si fullstendig. Høy systemisk biotilgjengelighet, som er upåvirket av mat eller doseringstidspunkt. Proteinbinding: Lav (< 20%), uavhengig av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum: 415 liter. Halveringstid: Ca. 24 timer. 4 dager til «steady state» ved gjentatt
dosering. Eliminering i nyrene skjer hovedsakelig gjennom glomerulusfiltrasjon sammen med aktiv tubulær sekresjon. Metabolisme: Minimal metabolisme. Utskillelse: 92% utskilles uforandret i urin og <10% skilles ut som metabolitter.
Pakninger og priser: 0,5 mg/1 mg: Enpac: Startpakning: 11 tabl. 0,5 mg + 14 tabl. 1 mg kr 422,40. 1 mg: Enpac: 28 stk. kr 436,70, 56 stk. kr 839,10.
Sist endret: 17.11.2006

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

i en park i Oslo
valg i hvilken tone vi inntar, hvor mye tid vi bruker og hvor imøtekommende vi er overfor pasienten/pårørende.

Kjære kolleger!
Vi har alle på slutten av sommeren kunnet følge med i en ubehagelig sak fra Oslo. Oppslaget om ambulansepersonalet som ikke tok
med seg en skadet person fra parken, har vakt berettiget oppsikt.
Etter en forvirret fremstilling i media de første par dager, synes det
å fremstå et mer klart bilde av en episode vi ikke liker.
Sykehuset som administrerer ambulansetjenesten var altfor raskt
ute med å toe sine hender, og har siden lagt seg så flatt som det
går an.
Generalsekretær Terje Vigen i legeforeningen har i media sagt at
denne episoden kan tyde på en holdning vi ikke kan godta i helsetjenesten, og at den må etterforskes bredt.
Det politiske Norge, fra ansvarlig minister og nedover, har engasjert seg.
Denne episoden ble voldsomt omtalt pga sin dramatiske form, og
mulige svært alvorlige utgang. Det er satt ned utvalg som skal se på
fordommer i helsevesenet og alle regionale helseforetak har vært
inne på teppet hos ministeren.
Som leger bør vi alle se litt på vår egen arbeidsdag i lys av denne
saken. Det blir veldig lett å ta avstand fra denne saken, uten å se
så nøye på hvordan det står til i vår egen arbeidshverdag. Vi tar
nok for gitt at vi alle behandler våre pasienter likeverdig. Det er
en selvfølgelighet som er prentet inn gjennom studier og historiske
forventninger til legerollen.
Det er imidlertid noe foruroligende å gå i seg selv, og legge merke
til hvordan det er en fare i å betrakte pasientene ut fra sosial klasse,
yrkesbakgrunn, etnisitet og kjønn.
I vårt daglige virke er det ikke de dramatiske hendelser som dominerer. Det er dog utallige møter med pasienter og pårørende, hvor
vi hele tiden gjør valg i hvordan vi behandler våre pasienter. Vi gjør

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup Ellingsen
Haukeland Universitetssykehus
Medisinsk avdeling
5021 Bergen
E-post:
espen.rostrup.ellingsen@
helse-bergen.no

Hordaland Legeforening:
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Kalfarveien 37, 5014 Bergen
Tlf.: 934 34 818
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Gunnarkr.Ramstad
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Den velfungerende pasient, med et ordnet liv, klar problemstilling
og lite sytende tilnærming til sine egne vansker, vil nok kunne oppnå
en bedre respons hos legen, enn svakere stilte pasienter.
Det er menneskelig at leger ikke kommer helt utenom slike reaksjoner, men ikke desto mindre grunn til ettertanke. Vi vil alle
komme i situasjoner hvor vi har vært for raske i vår bedømmelse
av en pasient, og derved gjort en ikke optimal eller faglig forsvarlig
vurdering.
Vi vil heller ikke komme bort fra at dette vil skje i fremtiden.
Vi må bare benytte denne anledningen til å se gjennom vår egen
arbeidsdag, for å forsøke å oppdage de små hendelser hvor vi selv
er ”helsepersonalet i parken”.
Jeg håper kollegene har hatt godt utbytte av sommerferien, og har
samlet krefter til et nytt krevende arbeidsår.
Legeforeningen har nok å ta tak i sentralt, og det vil nok falle en del
oppgaver på oss her vest også. Jeg vil særlig benytte anledningen til
å be alle PSL og AF medlemmer til å følge nøye med i vårt forhold til
NAV i tiden som kommer. Det er signaler om meget sterk styring
og ensretting når det gjelder plikt til elektronisk kommunikasjon
med NAV. Det er all grunn til å følge med på dette. Hordaland
legeforening vil orientere om dette på våre nettsider, dersom det
blir betydelige vansker.
Vennlig hilsen
Gunnar Ramstad
Leder, HLF

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

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

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

degrafo.no

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

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

Har du spørsmål?

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

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

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

Redaktør

Espen Rostrup Ellingsen
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no

Pasientjournalen, - en offentlig eiendom?
NAV krever i gjentatte tilfeller utlevering av
full pasientjournal i forbindelse med vurdering
av grunnlaget for trygdeytelser og reseptrefusjoner. Innføring av e-resepter vil kunne føre
til at opplysninger om pasientens diagnose vil
stå synlig på resepten. Forsikringsselskaper
innhenter fullstendige pasientjournaler ved
tegning av helse- eller livsforsikring. Er pasientjournalen blitt et offentlig dokument som
skal være tilgjengelig for alle instanser som har
behov for den? Eller er det fortsatt slik at individet har krav på og behov for konfidensialitet
og diskresjon?
Pasientjournalen oppstår gjennom interaksjon mellom pasient
og lege, ofte som oppsummering av flere livsfaser. Der kan det
ligge opplysninger om livskriser, psykiske lidelser, problematiske
familieforhold og sensitive diagnoser. For enkeltmennesket er
dette informasjon av privat og intim karakter, men som er nødvendig å dele for å gi legen et mest mulig helhetlig bilde. Et godt
pasient-legeforhold og god behandling er avhengig av at denne
informasjonen kommer frem under diagnostikken og behandlingen, men også av at den er tilgjengelig for legen ved fremtidige
konsultasjoner gjennom at den står i pasientens journal.
Det er all grunn til å være kritisk til at NAV henvender seg til
stadig flere leger med krav om å få tilgang hele og uredigerte
pasientjournaler. Retten til dette ligger nedfelt i Folketrygdloven.
Det må imidlertid være et grunnleggende prinsipp for denne
informasjonsutvekslingen at det som utleveres er relevant. NAV
hevder på sin side at det er de som best vet hva som er relevant for vurderingen i det enkelte tilfelle… Slik jeg ser det må
det være legen som best kan vite hva som er relevant informasjon i den enkelte journal. Dette forutsetter selvsagt at NAV må
være tydelig på grunnlaget for at informasjonen innhentes. Her
må det kunne kreves et høyt presisjonsnivå. Hovedregelen må
være at legen har taushetsplikt etter helsepersonelloven og at
rett til utlevering av pasientinformasjon er et unntak fra denne
regelen som kun skal skje når dette er høyst nødvendig.

Ny forskrift for blåreseptforskrivning og
e-resept er under utarbeidelse. For å lette
NAV’s arbeid, legger
man i dette arbeidet
opp til at pasientens
diagnose påføres med
langt mer detaljer enn
tidligere. Informasjon
om ondartet sykdom
og presise diagnoser
på psykiske lidelser vil
være tilgjengelig informasjon for apotekpersonale og andre. Det
vil si mennesker som
ikke er avhengig av
denne detaljerte informasjonen for å kunne
bistå pasienten på en
tilfredsstillende måte.
Foto: ScanStockPhoto
Dette kan ikke oppfattes som annet enn et
angrep på personvernet og en uthuling av legenes taushetsplikt.
Et forslag til endring av Folketrygdloven er nå ute på høring. Et
forslag som vil styrke retten til utlevering av pasientjournaler. En
eventuell endring vil være en ytterligere trussel mot pasientrettighetene og personvernet.
Enkeltmenneskets interesse av, og evne til å nyttiggjøre seg det
helsetilbud som eksisterer, er i stor avhengig av tillit. Dersom
tilliten til at sensitive opplysninger forblir hos legen svekkes,
kan konsekvensen bli at pasienten ikke gir legen de opplysninger som er nødvendige for god diagnostikk og behandling. I
verste fall kan vi oppleve at mennesker i krise ikke søker lege.
Pasientjournalen kan ikke være en informasjonsbank som ukritisk tappes etter behov. De uheldige konsekvensene av dette må
også NAV og lovgivende myndighet forstå.

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Allmennlegeforeningen

Forhandlingene med Bergen kommune
juni 2007, en oppsummering
Forhandlingene ble også ført av følgende tillitsvalgte: fra Af i Bergen:
Kirsten Rokstad og Bent Folkvord,
og fra legevakten: Pontus Jobst Peter
Tilrem og Eivind Damsgaard.
Dette dreier seg om alle som er ansatt i Bergen
kommune. Det vil si fastleger med tilpliktet bistilling
(sykehjem, helsestasjon, skole), sykehjemsleger i større
stillinger, leger på Bergen legevakt, Helsevernetaten og
andre mindre grupper. I mange år har det vært praksis
at hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen er hovedforhandler.
Forhandlingene de siste årene:
I mange år har legenes forhandlere prioritert leger i
større stillinger på bekostning av allmennleger med
bistillinger under 20 %. Dette medførte en klar reallønnsnedgang for disse allmennlegene. Fra 2005 har vi
endret strategien og ønsket en klar økning for fastlegene. Dette førte til brudd i forhandlingene og etterfølgende pendelvoldgift. I 2005 vant legeforeningen og fikk
til den første reelle lønnsøkningen for allmennlegene
på mange år. Dette skjedde samtidig med at de andre
legegruppene fikk økte som de fleste andre lønnsmottakere. I 2006 vant Bergen kommune.

med spesialitet 470.000 og dette tilsvarer kravet vårt i
2006.
Vår grunnholdning er at leger ikke skal lønnes dårligere fordi de er tilpliktet i forbindelse med deres
fastlegeavtale med kommunen. På sikt ønsker vi at leger
som f. eks. jobber på samme sykehjem skal ha samme
lønn uansett om de jobber i 10 % eller i 100 % stilling,
altså lik lønn for likt arbeid.
Annet for fastleger i Bergen kommune:
• Mailingliste: vi tillitsvalgte ønsker å kunne kommunisere enkelt med de fastlegene i Bergen som ønsker
å gi sin mening til kjenne når det er noe vi lurer på.
Listen er utelukkende til bruk for tillitsvalgte og jeg
oppdaterer den fortsatt. Send navn, legekontorets
navn og e-postadresse til Niels Saaby Hansen på
fanabond@online.no.
• Praksiskonsulenter på sykehus: Det er besatt 5 stillinger til nå.
• Transport til dialogmøter: Kommunen betaler som
ved sykebesøk.

Forhandlingene nå juni 2007:
Vi fikk gjennomslag for samme lønn uansett om fastlegen jobber i stilling under 10 % eller i 10-20 %. Vi
videreførte også prinsippet med at en lege med spesialitet i allmennmedisin lønnes 50.000 høyere enn en lege
uten.
Således skal alle fastleger uten spesialitet få 420.000
(omregnet til full stilling med offentlig legearbeid) og

Niels Saaby Hansen

fanabond@online .no
Hovedtillitsvalgt Allmennlegeforeningen i Bergen
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Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein spesialistinstitusjon innan fysikalsk medisin og rehabilitering.
Institusjonen har 70 sengeplasse og, er leiande senter for rehabilitering i regionen. Vi held til i moderne lokaler i idylliske
Flekke i Fjaler, om lag 15 mil nord for Bergen.
Senteret gjev tilbod om rehabilitering av pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilheitleg tilnærming i spesialisthelsetenesta. Pasientane får individuelt tilrettelagt fysisk trening enkeltvis eller i grupper, med vekt på mangfald, motivasjon
og meistring. Vi har kompetanse på kognitiv terapi og metode i tillegg til at vi har undervisning og gruppesamtaler.
Den tverrfaglege staben er leia av overlege, Spes. Fys. Med. og Rehab., og består av lege, sjukepleiarar, fysioterapeutar,
idrettspedagogar, ergoterapeut /attføringskonsulent og ernæringsfysiolog.

Institusjonen har avtale med Helse Vest
om levering av rehabiliteringstilbod til
følgande diagnosegrupper:
Raskare tilbake

Tilbodet er retta mot personer som er sjukmeldte (alle graderinger) eller som står i fare for å bli sjukmeldte, og som truleg vil komme raskare tilbake i arbeid dersom vedkommande får eit kjappare eller eit
tilpassa tilbod i spesialisthelsetenesta.
Hovedvekta av pasientane er innan gruppa muskel- og skjelettlidingar, samt nevrologiske problemstillinger og revmatiske lidingar.

Rehabilitering av kreft pasientar

Tilbodet er retta mot personar med følgjetilstander etter behandling for kreftsjukdom. Det er spesielle
gruppeinntak for pasientar som har gjennomgått behandling for brystkreft eller underlivskreft.
Kreftpasientar kan også søkast inn på individuelle opphald.

Kroniske smerte og utmattingstilstander
Tilbodet gjeld pasientar med langvarige smerteproblematikk eller utmattingstilstander.

Lidingar i nakke, rygg og bekken

Tilbodet gjeld pasientar med lidingar i nakke/ rygg/ bekken. Herunder også pasientar som har gjennomgått kirurgisk inngrep i nakke/ rygg/ bekken.

Følgjetilstand etter nevrologisk sjukdom

Tilbodet er retta mot pasientar med funksjonshemning som følgje av nevrologisk sjukdom. Målsetting for
opphaldet er auka funskjonsevne og auka deltaking sosialt og arbeidsmessig
Senteret har eit samarbeid med Helse Førde kring utprøvande behandling i høve livsstilsendring.

For ytterlegare informasjon ta kontakt med oss.
Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter
 &LEKKE s 4LF     s &AX  s
% POST INNTAK REHABILITERINGSSENTERNO s WWWRKHRNO
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Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester
Kjøp av helsetjenester er et rammestyrt virkemiddel i NAVs
arbeid med oppfølging av sykmeldte. Sykefraværsutvalgets rapport
(november 2006) understreker at dette er et av flere virkemidler
som skal settes inn i arbeidet for å redusere sykefraværet, i tillegg
til sterkere vektlegging av arbeidsgivers ansvar, fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen, dialogmøter m.m. Målet er å få raskere
friskmelding og raskere tilbakeføring til arbeid. Det er derfor
viktig at behandlingstilbudet tas i bruk på et tidlig tidspunkt i en
sykepengefase.
Kjøp av helsetjenester er tredelt:
1. Utredning og behandling av lettere psykiske og sammensatte
lidelser (ansvar NAV).
NAV kan kjøpe utredning og behandling for sykmeldte yrkesaktive med lettere psykiske og sammensatte lidelser, for at disse
skal komme raskt til behandling og raskt tilbake i arbeid.
Tilbudet gjelder poliklinisk utredning og korttidsbehandling hos
psykolog eller psykiater som NAV har gjort avtale med. For sammensatte lidelser vil det kunne være aktuelt med et behandlingsteam bestående av ulike spesialister. I enkelte tilfeller kan det
også være aktuelt med vedlikeholdsbehandling i en periode etter
at den sykmeldte er kommet tilbake i arbeid.
I Hordaland er det gjort avtale med følgende to leverandører:
Aleris Helse as og Arbeidspsykologisk Senter as.
2. Avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering (ansvar
NAV)
Det er opprettet nye avklarings- og rehabiliteringstilbud i regi av
eksterne leverandører. Deltjenestene er oppfølging, arbeidsrettet
rehabilitering og avklaring. Målgruppen for satsingen er sykmeldte
der andre grunner enn de rent medisinske er hovedhindring for
å komme tilbake i jobb. Dette vil gjerne omfatte personer med
en sammensatt problematikk. Det er først fremst sykmeldte hvor
det med rimelig grunn antas at de vil kunne komme tilbake til
arbeid. De sykmeldte kan først henvises etter at arbeidsgiver har
gjennomført sin lovpålagte oppfølging.
Følgende leverandører skal fra september 07 kunne tilby deltjenestene oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring:
• Fretex
• Åstvedt
• Aleris
• Hjelp 24
• Tonus AS
NAV administrerer de to første ordningene.
Kontaktperson for kjøp av helsetjenester ved NAV Hordaland
Sissel Bondevik Høvding
Kvalitet og læring
tlf. 53 044506/92069137 eller send en e-post
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3. Behandlings- og rehabiliteringstiltak (ansvar helseforetakene)
De regionale helseforetakene er tildelt midler gjennom kjøp av
helsetjenester. Midlene er tenkt brukt til kjøp av enkle utredninger, tverrfaglige tredninger, behandling/ operasjoner, psykiske
lidelser, rehabiliteringstjenester. Målet er at pasienter som er henvist skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.
Kriteriene for om pasienten faller inn under ordningen er følgende:
Pasienten er sykmeldt eller pasienten står i fare for å bli sykmeldt
og vil sannsynligvis komme raskere tilbake til arbeid hvis han/hun
får et raskere tilbud, eller får et tilpasset tilbud i spesialisthelsetjenesten.
Fastlegenes rolle i forhold til de tre ulike ordningene
Fastlegen og pasienten vurderer sammen om henvisning til noen
av ordningene kan være nyttige.
Når det gjelder tiltaket ”Utredning og behandling av lettere
psykiske lidelser”, kan fastlegen kontakte NAV lokal og melde fra
om at sykmeldte er aktuell for tiltaket. Dette kan skje enten telefonisk, på blanketten ”Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved
sykdom” eller i form av brev. Legen må gi skriftlige opplysninger
om sykdommen til aktuell behandler. Opplysningene sendes via
NAV. Dersom det er uklarheter omkring de medisinske kriterier
for inntaket, tar NAV kontakt med legen. Det er NAV som gjør
vedtak om deltakelse i ordningen og som sender opplysninger
om den sykmeldte til aktuell behandler. Innen 2 uker etter avsluttet behandling sendes epikrise til NAV og til fastlege.
Når det gjelder deltjenestene avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering er det viktig at legene er orientert om tilbudet
NAV har overfor målgruppen, og at dette også er en ordning
som kan foreslåes overfor pasient og NAV.
Behandlings- og rehabiliteringstiltaket i regi av spesialisthelsetjenesten krever at fastlegene fortløpende må vurdere hvilke
pasienter som vil kunne komme raskere tilbake hvis de får et nytt
behandlingstilbud fra spesialisthelsetjenesten. Henvisningen sendes
til en egen adresse og merkes ”Raskere tilbake”. Det er hensiktsmessig om henvisningen omtaler særskilte forhold som kan ha
betydning for å få pasienten tilbake i arbeid.
Hensvisningsadresse Hordaland:
Helse Bergen HF
”Raskere tilbake” - Tilvisingsmottak
Habiliterings- og rehabiliteringsklinkken
Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal
For mer informasjon om ordningen henvises det til tidligere
utsendt brev vedrørende Raskere tilbake fra NAV og Sosial- og
helsedirektoratet, til informasjon på www.nav.no/raskeretilbake
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møte med spesialisthelsetjenesten
Det er kanskje bare årene som går, og dermed flere
erfaringer som gjøres, men i løpet av ganske få år har
jeg opplevd en del nære menneskers møte med speisalisthelsetjenesten. Sykdommer og tilstander har variert fra det enkle og håndterbare til det komplekse og
flere ganger med døden som uunngåelig endepunkt.
Stolthet over å være en del av denne helsetjenesten
og tryggheten på at den fungerer til beste for de aller
sykeste skulle jeg gjerne hatt, men ofte har skuffelsen
vært stor, nesten slik at man blir oppgitt.
Det har slått meg hvor vanskelig det har vært for de
syke og deres pårørende, med eller uten støtte fra
de ordningene som foreligger for folk i dette landet,
å nå inn til det kompetansenivået de hørte hjemme.
Bare unntaksvis inntreffer koblingen mellom behandler og den som skulle behandles uten forsinkelser
og omveier, og der den hjelpetrengende fikk følelsen
av å komme i havn. ”Nå er du kommet til oss, og vi
har noe å tilby deg akkurat nå, når du trenger det.
Det var bra du kom nå, for her er vi spesialisert til å
behandle akkurat deg og din lidelse”.

opplever. Der er selvsagt også utallige eksempler
på svært fornøyde brukere og forbilledlige leverte
tjenester.
Institusjonene oppleves mange ganger som
fremmedgjørende og vanskelig å få kontakt med. For
de mest alvorlig syke er det oftest ikke andre alternativer, de trenger institusjonsplass. Det er derfor ikke
et alternativ med omsorg utenfor institusjon, i den
gruppen jeg selv tilhører, selv om mye kan forbedres
der også.
Det er bekymringsfullt at tilfredshet så sjelden kommer til uttrykk når man snakker med menneskene
som har hatt behov for våre tjenester. Vi har et arbeid
å gjøre for å bedre vår tjeneste for befolkningen, både
innenfor og utenfor institusjonene.

Mine opplevelser er fragmentariske og selvsagt ikke
representative, de kan endatil være bedre enn det
vanlige mennesker uten bakgrunn i helsevesenet

Harald Miljeteig
harmil@online.no
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Da tankene gikk rett vest!
- eller var det bare nerver?
I de siste ukene av mai i år ble Gulen kommune og
Sløvåg et hett tema i både lokale – og riksdekkende
media. Ved Vest Tank sitt anlegg, like ved oljeraffineriet
på Mongstad, eksploderte en lagringstank for petroleumsprodukt og førte til en kraftig brann. Svart røyk
og ubehagelig lukt fra brannen spredte seg i området
omkring. Den lokale kommunelegen var umiddelbart
bekymret for om forurensingen i luften kunne medføre en helserisiko , ettersom det ble rapportert
kvalme,hodepine og irritasjon i luftveier fra flere av
de som ble utsatt for denne.Fra bedriften Vest Tank
og sentrale helsemyndigheter ble det ulykkesdagen
opplyst at forureningen ikkje skulle medføre helserisiko.
I Gulen kommune og nabokommunen Masfjorden
ble det i ukene etter ulykken stadig rapportert om
ubehagelig lukt, hodepine og kvalme fra flere av
innbyggerne nær ulykkesstedet. Gulen kommune
henvendte seg til Statens forurensingstilsyn og til
Folkehelseinstituttet med forespørsel om bistand og
råd i arbeidet med å kartlegge årsaker til og risiko
ved helseplagene, uten å oppnå en vellykket dialog.
Først da miljøvernbevegelsen og riksmedia tok tak

i saken, kom våre sentrale myndigheter klarere på
banen. Miljøforurensing opptar befolkningen og
pressen , og de lokale kommunelegene kom i fokus
og skulle uttale seg om mulig helserisiko.Pressen vet
å fokusere det som skaper reaksjoner, og da det fra
Folkehelseinstituttet ble antydet at folks helseplager
kunne skyldes ” bare nerver ” var det flere en kommunelegene som stusset.
I etterkant av ulykken har det vært flere møter mellom lokale og sentrale myndigheter. Det har blitt holdt
to folkemøter der lokalbefolkingen har fått informasjon og fått mulighet til å komme med spørsmål og
meninger. Spørsmålet som de ansvarlige i kommunene
har stilt seg , er om det forventes at enhver kommune
selv skal ha en beredskap til å håndtere slike ulykker.
Flere politikere har etterlyst en nasjonal beredskap
ved ulykker som medfører miljørisiko. Ulykken i Gulen
viser at dette behovet er tilstede.

R o l f M a r i n Ta n d e
rolmar@online.no
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Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring
• Inkontinens
• Fysikalsk utstyr
• Stomi / sår
• Støttebandasjer
• Ernæring
Tempur
a5
18.05.07 14:41 •Side
1 puter / madr.
• Brystproteser
• Angoraullundertøy
• Diabetes
• Mor og barn
a5 18.05.07 14:41 Side 1
• Kompresjonsstrømper
• Høreapparat
a5 18.05.07 14:41 Side 1
• Idrettsskadeutstyr
• Helseutstyr, diverse
a5

18.05.07

a5

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
18.05.07
14:41 –Side
1
Hjemmelevering
Postforsendelse

14:41

Side 1

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider:
Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»
Man - Fre: 9	 - 9
16.- 17
30
Man.-fred.
Foreningsgaten
«Det
hvite
hus»
a5 2018.05.07
5015 Bergen 1,
- Tlf.
55 59
00
Tors: 9 - 17. 30 Heldigital avdeling
Lør.
10 - 15
Lør: 10 - 14

14:41

Side 1

Tlf. 55post@sykeartikler.no
32 52 10 - 5015 Bergen

Bergen Røntgeninstitutt er heldigital og har
Heldigital
avdeling og
MR, CT, ultralyd,
røntgen,
mammografi
Heldigital
avdeling
Bergen
Røntgeninstitutt
er heldigital og har
benskjørhetsmåling.
Bergen
Røntgeninstitutt er heldigital og har
MR, CT, ultralyd, røntgen, mammografi og

MR, CT, ultralyd, røntgen,
mammografi og
benskjørhetsmåling.
Sentrum
30 år 1977-2007
HeldigitalRøntgeninstitutt
avdeling
benskjørhetsmåling.

Bergen Røntgeninstitutt er heldigital og har
MR,
ultralyd, røntgen, mammografi og
RaskCT,
rapportering
Heldigital
avdeling
benskjørhetsmåling.
Vi sender radiologirapporten
samme dag som
Rask rapportering
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undersøkelsen
utføres
senest
dagen etter. Kan
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Pasientene
vanlig egenandel ved alle våre
Avdeling
Telefon
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Avdelinger:
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   på
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 sykehus.
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Avdelinger:
e-post:
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betaler
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bergen@sri.no
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via a vis
Jernbanestasjonen
Du finner oss Pasientene
også i Stavanger,
Oslo,bare
Lillestrøm,
Bergen
(5015) Vincens Lungesgt. 3
49 00 bergen@sri.no
Bergen (5015) Vincens Lungesgt. 3
55 59 49 00 bergen@sri.no
lig egenandel ved alle våre
(4006)
Børehaugen
151 93
51
45 00 stavanger@sri.no
stavanger@sri.no
Avdelinger:www.sri.no
Telefon
e-post:
Stavanger (4006)Stavanger
Børehaugen
1
459300
avdelinger som på sykehus.
Stavanger (4006) Børehaugen 1
51 93 45 00 stavanger@sri.no
Bergen (5015) Vincens Lungesgt. 3
55 59 49 00 bergen@sri.no
Avdelinger:
Telefon
e-post:
www.sri.no
Stavanger (4006) Børehaugen 1
51 93 45 00 stavanger@sri.no

Stafettpinnen
går videre
Etter to år som foretaktstillitsvalgt for
Yngre legers forening er det tid for nye
oppgaver og utfordringer. Vi har arrangert
valg og den 24/9 tar Johan Torgersen over
”ylf-roret” i Helse Bergen. Som varaforetakstillitsvalgte har han med seg Vivi von
Erpecom og Eystein Hauge. Jeg gratulerer
dem med valget og ønsker dem lykke til
med vervene og utfordringene som følger.
Det har vært to spennende og utfordrende år som foretaktstillitsvalgt. Forskjellige saker har vært i fokus og læringskurven
bratt. ”Skjevdelingssaken” var kanskje litt på siden av det som
hadde beskjeftiget tidligere ylf-tillitsvalgte, men foretakets økonomi var og er anstrengt og vi kunne ikke uten videre akseptere at vi for hvert budsjettår skulle få utlevert dårligere kort
enn andre helseforetak når ”spillereglene” var like landet over.
Det ble gjort et omfattende arbeid med punktmarkeringer,
lobbyisme og stor møtevirksomhet med sentrale politikere i
regjering og opposisjon. Arbeidet førte frem og ga tilleggsbevilgninger og en raskere korreksjon av antatt skjevdeling.
”Urettferdigheten” er ikke fullstendig rettet opp og fremtidige
tillitsvalgte må fremdeles ha et fokus på dette.
Arbeidstid og vernebestemmelser har vært et annet tema med
betydelig fokus. Det er mange meninger om vernebestemmelsene, deres utforming og berettigelse. En ting er imidlertid
klart,- et arbeidstidsvern for leger er helt vesentlig. Jeg var så
heldig å høre et foredrag av presidenten i den finske legeforeningen, Olli Meretoja, om effekten av lange arbeidsøkter og
nattarbeid. På Ylf’s årmøteseminar i år presenterte han omfattende forskning som er gjort på området. Resultatene var klare
og hardtslående og konklusjonen klar: Trøtte leger er ”farlige”
leger, både for pasientene og dem selv. Jeg er stolt over å
kunne si at alle avdelinger og enheter i Helse Bergen nå enten
har tjenesteplaner i tråd med vernebestemmelsene eller tjenesteplaner som etter en grundig vurdering er dispensert.

både sentralt og lokalt. Lange forhandlingsløp med uthalingstaktikk, endring av spilleregler underveis, arbeidsrettsaker og
uryddige tolkninger av avtaleverk og Riksmeklingsmannens
møtebøker har vært en gjenganger. Det var derfor kanskje ikke
noen overraskelse av vi til slutt havnet i streik på nyåret 2007.
En ny og noe fremmed opplevelse for de av oss som var involvert, men en helt nødvendig markering ovenfor vår arbeidsgiverorganisajon. Retten til reelle forhandlinger mellom parter
med gjensidig respekt var fullstendig fraværende og viktige
prinsipper,- så som akkurat arbeidstid, var utfordret. Streiken
førte frem og jeg vil rette en takk til alle dere som tilbrakte
kalde dager rundt på sykehuset med godt humør og flygesedler.
Tiden er for mange en knapphet som må forvaltes og fordeles,
så også for en foretakstillitsvalgt. Ønsket om et enda større
fokus på spesialisering og supervisjon måtte vike til fordel for
andre oppgaver. Spørreundersøkelsen som ble gjennomført var
imidlertid klar, dette er områder som dere ønsker at deres
tillitsvalgte skal jobbe med. Det videresendes som en oppfordring til de nyvalgte.
Det å være tillitsvalgt kan i mange situasjoner være både
ensomt og frustrerende. Høye forventninger, urimelige krav og
manglende støtte og interesse kan noen ganger være med på å
bidra til dette.
Derfor til slutt en oppfordring til dere alle: Vær med på å
støtte opp om deres tillitsvalgte. Glem ikke at dette
er kolleger som helt frivillig har tatt på seg oppgaven
med å jobbe for dere og deres kår som leger. Leger
kan ikke være allvitende, heller ikke deres tillitsvalgte.

Forholdet til NAVO, senest omdøpt til SPEKTER, har vært
anstrengt og gjenstand for stadige diskusjoner og frustrasjoner,

Espen Rostrup Ellingsen,
F o r e t a k s t i l l i t s v a l g t Y L F, H e l s e B e r g e n
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no
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Årsmelding 2006/2007
for Hordaland legeforening
Medlemstall:
Medlemstallet pr august 2007: 2100
Overlegeforeningen, OF:677
Yngre legers forening, YLF:612
Allmennlegeforeningen, AF:439
Leger i vitenskapelige stillinger, LVS:154
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, LSA:54
Privatpraktiserende spesialisters forening, PSL:120
Norsk arbeidsmedisinsk forening, NAMF:44

Støtte- og Helsetjenesten for leger i Hordaland.
Denne tjenesten utgjøres av 5 kolleger, under
ledelse av Stein Nilsen.
Ca 30 leger i lege-for-lege tjenesten, og disse gjør
et verdifullt arbeid gjennom hele arbeidsåret.
Nilsen orienterte om arbeidet i helsetjenesten for
leger, i felles styremøte/seminar med Oslo legeforening. Det synes som om tilbudet til kollegene i
Hordaland er noe bredere enn i Oslo, hvor man
stort sett har satset på allmennleger i denne tjenesten. Det blir fremhevet at særlig deltagelse av
psykiatere i vår modell i Hordaland synes viktig.

Det er 776 medisinstudenter i Hordaland innmeldt i legeforeningen, hvilket vil si en organisasjonsprosent på ca 75.

Kurskomiteen.
Denne bestod i 2006 av Ove Lind (leder) og
Arne Halleraker.
Ketil Aspevik og Ingeborg Maria Kallay.
Kurskomiteens årsrapport legges ut på våre nettsider.

Styret for HLF for perioden 2006-2007:
Gunnar Ramstad, leder
Christian Busch, nestleder
Bent Folkvord, årsmøtevalgt
Kjell Vikenes, OF
Espen Rostrup Ellingsen, YLF
Harald Miljeteig, PSL
Einar Svendsen, LVS
Rolf Martin Tande, LSA
Trond Skaflestad, NAMF
Øivind Wesnes, AF
Nmf har hatt en observatør ved styremøtene.
Landsstyredelegater for 2006-2007:
Gunnar Ramstad
Espen Rostrup Ellingsen
Rolf Martin Tande
Eirik Vikane
Kari Schrøder Hansen
Øivind Wesnes
Husstyret for Legenes hus.
Hordaland legeforenings medlemmer: Steinar
Fosse, leder, Sigrun Solberg, Arild Horn, Bjarte
Askeland.
HLF sine medlemmer i Regionsutvalget:
Sigrun Solberg, leder
Gunnar Ramstad
Harald Miljeteig
Einar Svendsen
Rolf Tande
Håvard Skeidsvoll
Svein Gunnar Sivertsen
Regionsutvalget vil bli satt sammen på nytt i henhold til ny organisasjonsplan for legeforeningen,
høsten 2007.
Styret vil takke Sigrun Solberg for den måten hun
har ledet Regionsutvalget på i 2006.
Styrets virksomhet.
Det har i perioden vært avholdt 10 ordinære styremøter, samt et utvidet 2 dagers felles styremøte
med Oslo legeforening i Bergen i mai 2007.
Styret har behandlet 62 saker, og referat fra alle
styremøter legges ut på HLF sine hjemmesider.

Foto: Espen Rostrup Ellingsen
Styrets representanter har representert HLF i
forskjellige fora. HLF ble representert av Kjell
Vikenes på Dnlf`s ledersamling i mars 2007. Alle
landsstyrerepresentanter fra Hordaland deltok på
Landsstyret i Kongsberg i mai 2007.
Vi vil i det følgende ikke omtale alle saker som
styret har behandlet, men kort nevne noen saker
som har svært spesielt viktige for styret.
Kristina-saken.
Styret vedtok å klage 2 kolleger inn for Rådet
for legeetikk, pga uttalelser disse kom med, om
kollegene ved Haukeland sykehus, under Kristina
saken. Saken ligger ennå i rådet og er tatt opp
til behandling nå, sommeren 2007. Vi avventer en
kjennelse i rådet ila. september 2007.
Nettsider/Paraplyen.
Espen Rostrup Ellingsen har fungert som kombinert redaktør for våre nye nettsider og Paraplyen.
Hjemmesidene til HLF har vært et viktig fremskritt når det gjelder å informere, og holde kontakt med medlemmene. Vi har her fått en mulighet
til å nå ut til medlemmene på en raskere og mer
fleksibel måte enn ved hjelp av Paraplyen.
Tilbakemeldinger fra medlemmene har dog vist at
Paraplyen er viktig for medlemmene, og det har
vært bevisst satset på å holde Paraplyen som et
innholdsrikt blad for medlemmene.
Sosiale arrangementer.
Styret har videreført 17.mai frokost for kolleger
med familier, samt juletrefesten i Legenes Hus.
Dette er arrangementer med god oppslutning, og
styret har sørget for budsjettdekning for disse
arrangementer også i budsjettforslaget for 2008.

Legenes Hus.
Styret har hele tiden hatt nær kontakt med husstyret, og har hatt felles møte med revisor og
deler av husstyret.
Økonomien og driften av huset er tilfredstillende.
Resultatregnskapet for huset er litt svakere enn i
2005, men det skyldes hovedsakelig større utgifter
til forbedring av utleieareal. Huset har svært sunn
grunnøkonomi, og vi viser til fremlagt regnskap for
huset i egen sak på årsmøtet.
Praksiskonsulentordningen.
Det er kommet i gang praksiskonsulentordning
ved 5 avdelinger på Haukeland og 2 avdelinger
på Haraldsplass. 7 erfarne allmennleger er tilsatt,
og sykehusledelsen synes å legge bra til rette for
dette arbeidet.
HLF har vært inne i oppstarten av prosessen, hatt
samtaler med ledelsen i Helse Bergen, gått gjennom kontrakter, osv.
Videre arbeid vil bli koordinert av Harald Hauge.
Felles styremøte HLF – Oslo legeforening.
Den 10. og 11. mai ble det avholdt utvidet felles
styremøte for disse to avdelinger. Foreningenes
landsstyredelegater ble også invitert.
26 kolleger deltok i et aktivt seminar om følgende
tema:
Helsetjenesten for leger
SOP
Hvordan drive styrearbeid i lokalavdelinger
Budsjett og økonomi i lokalavdelinger.
Nettsider og tidsskrift. Hvordan holde kontakt
med medlemmene.
Landsstyresaker.
Dette ble et svært aktivt og lærerikt seminar, og
det foreligger invitasjon til lignende arrangement i
Oslo, sent i november 2007.
Styret HLF
August 2007.
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Rikdommens armod
Inntil nylig hadde jeg fast bostedsadresse i Madrid. Det er en på alle måter strålende by, med all sin kunst og prakt, det yrende folkelivet, maten, vinen og de
store parkene. En av de mindre kjente kvalitetene ved den kongelige hovedstad –
midt inne på den knusktørre spanske høysletten, i Spanias geografiske midtpunkt,
mer enn førti mil fra havet – er at den også kan friste med de mest suverene
fiskemarkeder og ferskvaredisker for sjømat, hele året rundt. Du tror det virkelig
ikke før du ser det. Eller rettere: Du tror det ikke før du smaker det.
Mye av grunnen er los madrileños selv, som i likhet med de øvrige spanjolene er
meget kvalitetsbevisste i matveien. Et så trøstesløst, livsfiendtlig slagord som bare
lave priser ville bli oppfattet som en direkte provokasjon av de fleste spanjoler,
som går etter kvalitet og ikke kvantitet når de handler mat. Sjømaten skal være
blodfersk – ellers kan det være det samme.
Kontrastene er på alle måter store til de ulykksalige tilstandene på
Fisketorget i Bergen. Vi bergensere befinner oss som kjent ikke midt inne på en
glodhet iberisk steppe – vi befinner oss ved porten til ett av verdens reneste og
kaldeste marine spisskamre! Likevel opplever vi at byens gamle stolthet forfaller
i en pøl av halvgamle lakserundstykker, glorete strikkegensere og solbriller fra
Taiwan, mens forvirrede turister spør torghandlerne om veien til the real fishmarket. Det Bergen har nå, er ikke et fisketorg. Det Bergen har nå, er en gravplass
for en døende bykultur.
Men jeg skal la Fisketorget ligge – for det er i grunnen bare ett blant veldig
mange eksempler på dagens egentlige tema: Den norske gastronomiske armoden.
Jeg kjøper bare ikke ukebladmytene om at vi nordmenn skal ha blitt så kontinentale i matvanene, for undersøkelser viser at dette i hovedsak er et helge- og
feriefenomen. Når hverdagen melder seg, og det gjør den jo bedrøvelig ofte, har
de fleste nordmenn akkurat like slett gastronomisk kvalitetssans som de alltid har
hatt. Da er det ikke lenger spesielt stor etterspørsel etter den ferskeste fisken
og den best lagrede skinken. I ethvert marked henger som kjent etterspørsel og
tilbud sammen på en lett forutsigbar måte – uten det ene, kan man ikke ha det
andre. Og resultatet gir seg selv: Velkommen til Rema-land.
Nå står det oss selvsagt helt fritt å spise så dårlig vi bare vil. Nøkternhet
er heller ikke nødvendigvis en uting. Men kombinasjonen av lav gastronomisk
bevissthet, et samfunn preget av veldig dårlig tid og et dramatisk fall i den fysiske
aktiviteten blant de unge har i dag helseeffekter som vi ikke lenger kan overse.
Den klassiske norske matpakken var kanskje ikke så spennende, men det var i
hvert fall rimelig sunn. I dag er både matpakken, den solide frokosten og de faste
middagsmåltidene på vikende front for alskens ferdigmat og fast food, tilpasset
behovet vårt for å spise noe i farten. Nå ved skolestart gir det grunn til ettertanke at hvert femte norske skolebarn er overvektig, og at andelen øker. Det
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lover ikke veldig bra for vikingfolkets fremtid at hvert femte norske skolebarn er
overvektig, og at andelen øker.
Tankene går igjen tilbake til Madrid, hvor treåringen vår kom hjem fra barnehagen med et fullt utviklet vokabular for sære grønnsaker som artisjokk, aubergine
og fenikkel. Det undret vi oss lenge over, inntil vi forstod at den felles matlagingen
og den varme treretteren til lunsj var en viktig del av opplæringen for de små.
Maten står så sentralt i den spanske kulturen at den kalde smørelunsjen er en
utenkelighet, og selvsagt skulle barna være med på å lage alle de tradisjonelle rettene fra bunnen av. Mat er kultur – og kultur må læres.
I den norske barnehagen registrerer vi derimot en uendelighet av brødskiver og
tubeost – og så selvsagt is og pølser hver gang noen har bursdag. Med slike matvaner blir det vanskelig å skape kjærligheten til den gode, sunne maten; en kjærlighet
som i sin tur er den beste ballasten i møtet med alle fast food-fristelsene som venter
fra skolealderen av.
Så kanskje er det barnelærdommen det er noe galt med når det norske
folk ikke vet å ta den nye velstanden sin ut i god og sunn mat, men prioriterer stadig større boliger, hytter, båter og biler. En norsk gjennomsnittshusholdning bruker
i dag bare ti prosent av utgiftene til mat, sammenliknet med førti prosent i 1958.
Pengepugerne blant oss – og de er mange – vil sikkert glede seg over dette og kalle
det for et fremskritt.
Selv velger jeg å reservere gleden til neste besøk i Syd-Europa. Vi nordmenn er kanskje rikere enn spanjolene – men slett ikke i matveien.

Sjur Holsen • Statsviter og skr ibent
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lokale lønnsforhandlinger ved
universitetet i Bergen (uiB)
Årets lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Bergen er i
det øyeblikket dette skrives i en forberedende fase. Forberedende
møter mellom organisasjonene og Personal- og økonomiavdelingen (PØA) har allerede funnet sted midt på sommeren. Det er
PØA som leder forhandlingene. Disse sommerlige forberedelsene
er egentlig ikke noe spesielt heldig tidspunkt da dette faller sammen med universitetets ferie, og også tillitsvalgte har behov for
ferie. I de senere årene har dog enten HTV i LVS/UiB Amund
Gulsvik eller ATV i LVS/Hordaland (undertegnede) kunnet møte
for Den norske legeforening. I år har også Nils Petter Aardal,
vikarierende leder for Akademikerne Stat UiB i Amund Gulsvik’s
fravær vært med i forberedelsesfasen for de lokale forhandlinger.
I motsetning til lokale forhandlinger i Helseforetakene så er beløpet som kommer til fordeling blant universitetets ansatte fastlagt
sentralt. Dette beløpet går under betegnelsen ”Potten” og det
kan variere fra år til år. Dessverre er årets pott betydelig mindre
enn tidligere år, kun i underkant av 6 millioner som skal fordeles
på hele universitetet. Det følger med en sentral føring at kvinner
skal prefereres.
Noen bekymring for de ”grå” universitetslønninger sammenlignet med næringslivet blant akademikerne, professorer og førsteamanuenser, har ikke vært å spore hos de sentrale styrende
krefter. Heller ikke i et valgår. Vår kunnskapsminister synes denne
type stillingsinnehavere har ”en så interessant jobb”, underforstått
man bør nøye og fornøye seg med det. Men man kan spare seg til
fant. Der er nå tegn til at toppstillingene ved UiB ”har fått nok” i
den negative betydning av uttrykket. Avlønningen av de vitenskapelige stillingene ved Det medisinske fakultet ved UiB ligger klart
på bunn sammenlignet med våre tre øvrige medisinske fakulteter.
Professorer tjener nominelt i gjennomsnitt 4-5 lønnstrinn mindre
i Bergen sammenlignet med Oslo og Tromsø. En universitetslektor og en professor ved UiB har hittil i år sagt opp sine stillinger
p.g.a. den lave lønnen! Universitetsstillinger på dette planet som
ved Det medisinske fakultet bekles av folk med 20-25 års formal
utdannelse etter videregående, kan komme til å bli stillinger for
fremtidige idealister. Spørsmålet er om det blir mange nok av
dem i fremtidens samfunn? Tiden vil vise dersom intet skjer med
lønnsnivået. LVS ønsker iallfall å informere våre politikere om den
bekymringsfulle utviklingen hvilket er en prosess som nå pågår.
Møter med stortingsrepresentanter har allerede vært avholdt og
videre påtrykk planlegges.
Den eneste politiker som undertegnede har hørt uttrykke
bekymring vedrørende professor og amanuensislønninger var
leder av Helse- og sosialkomiteen i Stortinget Harald Nesvik fra
FrP. På årsmøtet for LVS i Tromsø tidligere i år hvor han var invitert til å si litt om helseforskning uttrykte han sin forbauselse over
det dokumenterte tallmaterialet som ble lagt frem vedrørende de
lave universitetslønningene til professorer og førsteamanuenser.

Dette kan tyde på at det politiske miljø ikke har tilstrekkelig
kunnskap om hvor gold lønnssituasjonen for akademikere er ved
universitetene våre.
Men tilbake til de lokale forhandlingene. Prosessen fremover er
som følger:
Den 27.9.2007 er frist for fakultetet til å avlevere sine prioriterte
krav til PØA.
Den 6.9.2007 er der utveksling av krav mellom UiB og organisasjonene. Et par dager senere skal en felles kravliste være utarbeidet. PØA vil deretter videreformidle organisasjonenes krav til
fakultetene. Ut fra dette vurderer fakultetet om de skal endre
sine krav i lys av organisasjonenes kravspesifikasjoner.
Den 19.9.2007 vil PØA utlevere til organisasjonenes forhandlere
en totalliste som representerer 1. tilbud innenfor en ramme på
70-75% av potten.
Mellom 25.9. og 5.10. vil der være møtevirksomhet mellom organisasjonene og PØA og to fakultetsrepresentanter.
På grunnlag av dette utarbeider PØA nytt tilbud som danner
grunnlaget for hovedforhandlingene.
Den 16.-17.10.2007 føres hovedforhandlingene mellom PØA og
organisasjonene. M.a.o. skal dette lokale lønnsoppgjøret være i
havn den 17. oktober 2007.
Forhandlere for de vitenskapelige stillingene ved Det medisinske
fakultet er Amund Gulsvik med undertegnede som bisitter. Noen
fete tillegg kan man dessverre ikke regne med denne gang, men
kampen for å bedre lønningene for vitenskapelige stillinger fortsetter. En kan ikke leve med at en høytutdannet professor med
langt over 20 års formalutdannelse tjener omtrent det samme
som en lege under spesialistutdannelse!
Til slutt gjør jeg oppmerksom på en i skrivende stund helt fersk
artikkel som nå er kommet i Tidsskriftet vedrørende lønn for
vitenskapelige og deres arbeidsforhold.
Litteratur: Gulsvik A, Aasland OG: Høyere lønn som stimuleringstiltak for vitenskapelig aktivitet? Tidsskr Nor Lægeforen nr 16,
2007; 127: 2113 – 6.

Einar Svendsen,
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland
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Strategi og kommunikasjon
Tillit og omdømme er viktig for ethvert sykehus og er et
sentralt punkt i vårt pågående arbeid med ny strategiplan for
Helse Bergen. Trolig vil dette bli enda viktigere i årene fremover og etter hvert kunne ha større betydning for pasientenes
valg av sykehus. Tillit er ikke noe man kan kreve, men må
bygges opp gjennom grundig og godt arbeid. Tradisjonelt har
helsepersonell høy grad av tillit - sykepleiere og leger topper
slike lister i mange land gjerne i motsetning til yrkesgrupper
som ofte målbærer kritikken mot oss, journalister og advokater.
Dagens mediapress er stort og med et tradisjonelt fokus på
mulige negative hendelser. Dette kan utfordre befolkningens
tillit til spesialisthelsetjenesten. Hos oss er det særlig alvorlig
skade/sykdom hos barn som har utløst de største reaksjoner.
De følelsesmessige sider hos alle parter er også sterke når
barn er involvert. Negativ mediafokusering er noe vi må lære
oss å leve med og takle på en best mulig måte.
God kommunikasjon er viktig for å bygge opp publikums tillit
til oss, og senest like før sommeren ble vi som leger spesielt
anklaget for å være dårlig på dette. Selvsagt er det i enkeltsaker forbedringspotensiale også på dette området, men mitt
inntrykk er at dialogen med pasienter vektlegges høyt både av
leger og annet helsepersonell. Dette gjelder ikke minst alvorlig
syke pasienter hvor vi har gode rutiner vis a vis pasienter og
pårørende. Tilbakemeldingene er generelt gode for vårt arbeid
på dette området.
Organisatorisk har man også splittet opp sengepostene til
flere smågrupper slik at visittgående leger får færre pasienter å
forholde seg til. Leger har ofte mange oppgaver som skal løses
samtidig og fortløpende prioritering er nødvendig. Informasjon
og veiledning skal skje innenfor stramme tidsrammer, og i det
lys er jeg imponert over det mange leger rekker av samtaler
med pasienter. Korte liggetider gir også mindre rom for
pasientkontakt utover det helt nødvendige.
Som invasiv kardiolog har jeg mer en engang undret meg over
hvor fornøyd mange pasienter har vært med oppholdet på
tross høyt tempo og relativt lite ”snakk” og har forstått ved

de polikliniske etterkontrollene at det er resultatet av behandlingen som først og fremst er avgjørende for hvordan vi som
sykehus oppleves. Hovedgrunnlaget for tillit og omdømme for
ethvert sykehus er derfor etter min mening fortsatt høykompetente leger som gir optimal behandling. Dersom vi i tillegg
greier å få til god kontakt og god kommunikasjon med våre
pasienter slik at hver enkelt føler seg ivaretatt tror jeg vi har
lyktes.
I fremtiden vil nok mange pasienter kreve å få enda mer individorientert informasjon. Vi arbeider nå med bedre IKT løsninger hvor stadig mer pasientinformasjon (inkludert røngtenbilder, angiogram, ultralyd m.m.) kan vises direkte på PC.
Sengepostene er ikke dimensjonert slik at man kan få til dette.
Jeg tror en vei å gå i tiden som kommer kan være å utnytte
legenes kontorer mer til informasjonsformidling/samtaler hvor
bruk av PC vil være et nyttig hjelpemiddel. Det forutsetter
at det gis noe mer ”slakk” i systemet, ikke minst for overlegene, og at planer om kontorlandskap for legene fortsatt blir
liggende i skuffen.
Avslutningsvis vil jeg ta avstand fra at enkeltleger går ut i
media med generell kritikk av kolleger uten detaljert kjennskap
til hva som er gjort med pasientene, noe vi har sett eksempler på vis a vis Haukeland Universitetssykehus. Kritikken vil
ofte treffe dårlig og kan lett skape enda større usikkerhet hos
involverte pasienter/pårørende. Det er også verdt å merke
seg at selv i de mest profilerte og kontroversielle sakene hos
oss den senere tid har Helsetilsynet konkludert med at det
ikke har vært noe å utsette på de medisinske vurderingene og
behandlingen.

Kjell Vikenes,
vike@haukeland.no

Overlege dr. med.
FTV OF/Helse Bergen
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Bli kjent med:

Nasjonalt
kompetansesenter for
legevaktmedisin
Steinar Hunskår, professor, forskningssjef
Tone Morken, forsker

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ble etablert
av Helsedepartementet i 2004, og er lokalisert til Institutt
for samfunnsmedisinske fag (ISF) i Kalfarveien 31, sentralt i
Bergen. Senteret er faglig knyttet til Seksjon for allmennmedisin, UiB, og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap (KoKom). Sosial- og helsedirektoratet er kontraktspartner og overordnet styringsorgan.
Senteret skal gjennom forskning og fagutvikling og i samarbeid
med andre fagmiljøer bidra til å bygge opp og formidle faglig
kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.
Hovedoppgavene til kompetansesenteret er å:
- Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen
fagfeltet
- Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
- Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
- Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
- Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
- Gi råd og faglig støtte til andre
- Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har nå 15
personer tilknyttet fordelt på 6-7 årsverk. Disse er leger, sykepleiere og annet fagpersonell med bred kompetanse og erfaring innen legevaktmedisin og forskning. Senteret har per i dag
3 doktorgradsstipendiater.
Legevaktmedisin slik den drives og er organisert i Norge, har
ikke mange internasjonale paralleller. Likevel vil vi etter hvert
forsøke å få internasjonale kontakter og prosjektsamarbeid
med relevante fagmiljøer i utlandet.
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Fra Senterets nettsider
Senteret har en rekke pågående prosjekter. Blant disse kan
nevnes
- Nasjonalt legevaktregister, som ble etablert i 2005 og
skal oppdateres jevnlig. Registeret inneholder blant annet
opplysninger om organisering av legevakt i kommunene,
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Kalfarveien 31

-

-

-

-

-

om interkommunale ordninger, ressursbruk, legevaktsentral,
ambulansetjeneste, legevaktlokaler, ustyr og rutiner.
I det såkalte Vakttårnprosjektet vil en gruppe legevakter
med et formalisert samarbeidsforhold til legevaktsenteret,
levere kontinuerlege driftsdata (tidspunkt, alder, kjønn,
hastegrad, tiltak) og i perioder levere data på spesifikke
emne.
”Rød respons” er et doktorgradsprosjekt som skal undersøke flere aspekter ved akuttmedisin i Norge, og fokuser på
kommunehelsetjeneste og legevakt.
Prosjektet TrinnVis utvikler et elektronisk kvalitetssystem
for legekontor og legevakter med særlig tanke på pasientrettet virksomhet og personopplysninger.
Senteret utvikler en nasjonal mal for brukerundersøkelser av pasienttilfredshet med legevakt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
For øvrig har vi prosjekter som omhandler psykiatri og
rus på legevakt, kartlegging av diagnostisk utstyr, kommunal
beredskapsplan i praktisk bruk, kvalitetsutvikling av legevaktsykepleiernes håndtering av telefonhenvendelser ved legevakt samt kartlegging av klagesaker

Resultater fra noen av prosjektene ble publisert i Tidsskrift for
Den norske legeforening nr 10-2007. Presentasjoner og rapporter ligger lett tilgjengelig på nettsidene våre.

Ønsker du å søke støtte hos oss?
Det er anledning til å søke om prosjektstøtte til lønn og
drift av forskningsprosjekt og prosjekt innen kvalitetssikring
og utdanning som har generell overføringsverdi til andre. Vi
kan blant annet tildele korttidsstipend til allmennpraktikere.
Senteret er opptatt av at prosjektene skal være samarbeidsprosjekt, og vi vil generelt være tilbakeholdne med å gi
generell driftsstøtte til eksterne prosjekt uten formalisert
samarbeid. Vi legg stor vekt på at prosjektene skal ha et forskningsmessig nivå og fortrinnsvis avsluttes med en publikasjon.
Hovedreglene for tildeling av støtte er derfor:
1. Prosjektene må ligge innenfor det legevaktmedisinske feltet
slik det er definert ovenfor.
2. Det må være etablert et veiledningsforhold med kandidaten/prosjektet.
3. Prosjektet skal formelt utgå fra Legevaktsenteret slik at
rapporter og publikasjoner skal ha Senteret sin adresse
(men kan i tillegg også ha andre adresser).
Det er ikke eget skjema for søknader, men søknaden må
inneholde prosjektomtale og forslag til budsjett. Søknader kan
sendes hele året.
Les mer på hjemmesidene våre: www.legevaktmedisin.no
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Allmennlegeforeningen

Æskulap
Når dette skrives, har de vel de fleste avviklet sommerferie. Vi er i slutten av august, og solen har glimret med
sitt fravær. Men vi klager ikke. Sommeren på Østlandet
har vært verre, kaldere og våtere enn vestlandssommeren i år. Og det er jo en god trøst for oss vestlendinger.
Nok om det. Sommerferien har vært rolig tid på mange
måter, også innen vår forening, slik at jeg har ingen brennende viktige saker å legge fram i dette nummeret av
Paraplyen.
I stedet har jeg lyst til å drive litt historieundervisning.
I sommer var jeg på biltur i Europa, og havnet til slutt
(i jakten på sol og varme) i det nordøstre hjørnet av
Spania. Like i nærheten lå Empuries, en godt bevart gresk
ruinby som stammet fra tiden omkring Kristi fødsel.
Det var interessant å rusle rundt i gatene, og forestille
seg dagliglivet for mer enn 2000 år siden, men det mest
spennende var en svært godt bevart statue av Æskulap
som sto på sin originale plass i en tempelruin. Og synet
av denne statuen var som å se vår forenings logo i tre
dimensjoner.
På siste Landsstyremøte i Kongsberg, der vår forening
fikk sitt navn stavet med E, hadde vi også en debatt om
logoens utforming. Når jeg nå fikk se ”originalen” med
egne øyne, følte jeg sterkt for at vår logo blir bevart, med
sin originale Æskulap.
Historien om Æskulap er en gresk legende som er
omtalt hos flere av antikkens forfattere. Han skal ha vært
sønn av guden Apollon og den vanlige dødelige Coronis.
Da hun forlovet seg med den mannen som faren hadde
pekt ut for henne, samtidig som hun skulle ha barn med
Apollon, ble guden så sint at han drepte henne. Men han
angret seg og forløste sin ufødte sønn med et keisersnitt.
Æskulap ble oppfostret av kentauren Kheiron som var
kyndig i medisin og urtelære. Han ble en stor lege. Hans
fiender var sykdom og død, og han ville frelse menneskene fra dødsriket. Dette gjorde Zevs redd for at
menneskene ikke lenger skulle dø, og at barrierene som
skilte døde og levende skulle overskrides, så han drepte
Æskulap med et lyn.
Statuer, relieffer og bilder av Æskulap skal ha vært overalt i antikken. De fantes i templene, i legenes hjem, men
også på markedsplassene. Som oftest var han avbildet
med kappe og vanligvis også med sko eller sandaler.

Denne tradisjonen var basert på at han i utgangspunktet
var et menneske og at han aldri ble likeverdig med de
andre gudene på Olympen. For det var bare de gamle
originale gudene som ble avbildet nakne.
Det er også karakteristisk for Æskulap å bli avbildet med
skjegg, liksom Apollon var uten. Få eller ingen avbildninger skal finnes med bare kappe og sandaler. Som oftest
har statuene diadem, hodebånd, krone av bartrær eller
laurbær, og av og til medisinplanter plassert i hendene
hans eller ved siden av ham. Som attributt har han en
slange som oftest slynger seg om en stav.
(kilde: Wikipedia)
Vel, ferien er slutt for denne gang. Det er alltid morsomt å se levende medisinsk historie når man er ute
og reiser, og denne gang kunne man knytte sammen et
Landsstyremøte og en gresk ruin i Nord-Spania.
En god og innholdsrik høst
ønskes dere alle!
Med vennlig hilsen
Øivind Wesnes,
Af Hordaland

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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8 av 10 velger å ha sex mer
®1
enn 4 timer etter å ha tatt Cialis .
Cialis® lar pasienten i større grad slippe å
koble sexlivet sitt til et legemiddel, noe som
skaper følelsen av å fungere seksuelt. Det gir to
personer mulighet til å oppleve stunder slik det en
gang var. Med Cialis® kan man ha sex når som
helst i løpet av 36 timer.2 Kanskje er det derfor
7 av 10 pasienter foretrekker Cialis®?3

JA - DET ER FORSKJELL

Referanser
1. Eardley I et.al. Efficacy and safety of tadalafil in a Western European population of men with erectile dysfunction. BJU international, 2004, 94, 871-877
2. Godkjent preparatomtale
3. Eardley et al. Open label, multicenter, randomized crossover study to assess patient preference, efficacy and safety of sildenafil and tadalafil
(Tadalafil 10 mg-20 mg vs sildenafil 25 mg, 50 mg, 100 mg, 12 weeks, n=291). BJU Int 2005: 1323-32
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Cialis Lilly ICOS
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.

ATC-nr.: G04B E08

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell
stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos kvinner. Dosering: Anbefalt dose er 10
mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafil 10 mg ikke gir tilstrekkelig effekt,
kan tabletter 20 mg forsøkes. Tabletten kan tas med eller uten mat. Preparatet kan tas minst 30
minutter før forventet seksuell aktivitet. Maks. dosering er 1 gang daglig. Daglig bruk frarådes sterkt
da sikkerhet ved langtidsbruk ikke er klarlagt, og også fordi effekten av tadalafil vanligvis varer lenger enn en dag. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt
nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. anbefalt dose. Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det foreligger begrensede data
vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør baseres på grundig individuell
vurdering av fordeler og risiko. Det foreligger ikke data for administrering av høyere doser enn 10
mg, se forøvrig Forsiktighetsregler. Eldre eller diabetikere: Dosejustering er ikke påkrevd. Barn og
ungdom: Bør ikke brukes av personer under 18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for tadalafil
eller noen av hjelpestoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende effekten av nitrater, og er derfor
kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk nitrat. Legen skal vurdere
potensiell risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos pasienter med kjent kardiovaskulær lidelse/hjertelidelse. Følgende pasientgrupper med kardiovaskulære lidelser er ikke inkl. i
kliniske utprøvninger og bruk av tadalafil er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet
av de siste 90 dager, pasienter med ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie,
pasienter med hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere i løpet av de siste 6 måneder, pasienter med
ukontrollerte arytmier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller ukontrollert hypertensjon, pasienter som
har hatt slag i løpet av de siste 6 måneder. Forsiktighetsregler:Anamnese og fysisk undersøkelse
skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. Alvorlige
kardiovaskulære episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag og transitoriske ischemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert
ved bruk av tadalafil. Flesteparten av disse pasientene hadde allerede eksisterende kardiovaskulære
risikofaktorer. En kan ikke definitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse risikofaktorene, til tadalafil, til seksuell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Det anbefales ikke bruk av PDE5-hemmere til pasienter som tidligere har erfart episoder med non-arterittisk
ischemisk fremre optikusneuropati (NAION). Det foreligger begrensede sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad C), og en grundig individuell evaluering av
fordeler og risiko bør utføres før ev. forskrivning. Pasienter som får ereksjon som varer i 4 timer eller
mer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med varsomhet av pasienter
med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller
ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller
leukemi). Det er ikke kjent om tadalafil har effekt hos pasienter 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-/galaktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere som doxazosin kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte pasienter. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Forsiktighet bør
utvises ved forskrivningen av tadalafil til pasienter som anvender potente CYP 3A4-inhibitorer (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin) da det er observert økt AUC for tadalafil
ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av tadalafil med annen
behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og slike kombinasjoner anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere
doser ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig
av CYP 3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafils (10 mg)
AUC og øker Cmax med 15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) AUC og øker
Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2) dobler tadalafils AUC uten endringer i Cmax. Forsiktighet
ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4-hemmere, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol og grapefruktjuice, fordi disse forventes å øke
plasmakonsentrasjon av tadalafil. Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering
av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer tadalafils AUC med 88%. Det kan
forventes at samtidig administrering av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og karbamezepin også vil senke plasmakonsentrasjonen av tadalafil. Effekter av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil forsterker den hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i mer enn 24 timer
og er ikke detekterbar etter 48 timer. Dersom en pasient som har fått tadalafil trenger livreddende
behandling med nitrater, bør det derfor ha gått minst 48 timer før nitratbehandlingen igangsettes.
Ved slike tilfeller bør nitrater kun administreres under tett medisinsk oppfølging og hensiktsmessig
hemodynamisk monitorering. Tadalafil er vist å øke oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol. En lignende økning kan ventes ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk
betydning. Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens
(3,5 slag pr. minutt). Effekten er liten og uten klinisk betydning, men bør vurderes når legemidlene
administreres samtidig. Tadalafil er brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre, angiotensin II
reseptorblokkere og amlodipin uten interaksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril,
metoprolol og bendrofluazid uten interaksjoner. Tadalafil er undersøkt i kombinasjon med inntil 4
klasser antihypertensiva. Hos pasienter som tar multiple antihypertensiva synes det som om
endringer målt ved ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer seg til graden av blodtrykkskontroll. Hos
pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Relevant klinisk rådgivning om mulig blodtrykksfall
skal gis til pasienter når de behandles med antihypertensiva. Ved samtidig bruk av doxazosin (8
mg) er det sett en forsterkning av den blodtrykksreduserende effekten av doxazosin. Denne effekten er fremdeles tilstede 12 timer etter dosering og er vanligvis forsvunnet etter 24 timer.
Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Er brukt sammen med tamsulosin (selektiv
alfa1A-blokker) uten blodtrykksendringer forårsaket av tamsulosin. Det er ikke kjent om resultatet
kan overføres til andre alfaA-blokkere. Tadafil er brukt samtidig med alkohol (0,08%) uten endringer
i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos
enkeltindivider. Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen
av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Graviditet/Amming: Ikke indisert
til bruk hos kvinner. Det er ikke utført studier på gravide kvinner. Det er ikke funnet holdepunkter for
teratogenisitet, embryotoksisitet eller fostertoksisitet i rotter eller mus som ble gitt opp til 1000
mg/kg/dag.Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter
over 75 år er begrenset. Mest vanlig (>1/10) er hodepine og dyspepsi. Hyppige (>1/100): Luftveier:
Nesetetthet. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, myalgi. Sentralnervesystemet: Svimmelhet.
Sirkulatoriske: Rødme. Mindre hyppige: Hovne øyelokk (beskrevet som øyesmerte), konjunktival
hyperemi. Svært sjelden: Gastrointestinale: Mavesmerter og gastroøsofageal refluks. Hud:
Hyperhidrose. Sirkulatoriske: Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkludert myokardinfarkt, plutselig
hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag, transitoriske ischemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi. De fleste av pasientene som opplevde noe av dette hadde allerede
eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Hypotensjon (hyppigere rapportert når tadalafil ble gitt
til pasienter som allerede brukte antihypertensiva), hypertensjon og synkope. Syn: Non-arterittisk
ischemisk fremre optikusneuropati (NAION), uklart syn, synsfeltforandring, retinal vaskulær okklusjon. Urogenitale: Priapisme og forlenget ereksjon. Øvrige: Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. utslett,
urticaria, ansiktsødemer, Stevens-Johnsons syndrom og eksfoliativ 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 tadalafileliminering. Egenskaper: Klassifisering: Middel mot erektil dysfunksjon.
Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5
(PDE5). Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av nitrogenoksid, vil tadalafils hemming
av PDE5 forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Dette resulterer i relaksasjon
av glatt muskulatur og blodtilstrømming til penis, som igjen frembringer ereksjon. Bedring av erektil
funksjon og evnen til å ha et vellykket samleie er vist opptil 36 timer etter dosering, og evnen til å
oppnå og beholde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16 minutter etter dosering. Det er
ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5. Ingen uønsket effekt
med hensyn på gjennomsnittlig forandring i spermatocyttantall, -morfologi eller -motilitet. Ingen
effekt på gjennomsnittlig konsentrasjon av testosteron, luteiniserende hormon eller follikelstimulerende hormon. Pasienter med erektil dysfunksjon av mild, moderat og alvorlig grad bedret ereksjonsevne hhv. 86%, 83% og 72%. Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax etter 2 timer.
Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak. Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94%
bundet til proteiner. Proteinbindingen påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling:
Gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 63 liter, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. Mindre enn
0,0005% av den administrerte dosen fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner.
Halveringstid: Ca. 17,5 time. Lineær farmakokinetikk mhp. tid og dose. Over et doseringsområde på
2,5-20 mg øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen. «Steady state»-plasmakonsentrasjon nås innen 5 døgn med dosering én gang daglig. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4.
Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv. Utskillelse:
Gjennomsnittlig clearance for tadalafil er 2,5 liter/time. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i fæces (61%) og i mindre grad i urinen (36%). Nyresvikt: Hos personer med
mild (ClCR 51-80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR31-50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter
administrering av en enkeltdose tadalafil (5-20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var
Cmax 41% høyere enn hos friske. Pakninger og priser: 110 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: 03.04.2006

Eli Lilly Norge A.S, Grenseveien 99, 0601 Oslo, Postboks 6090 Etterstad, 0601
Oslo, telefon 22 88 18 00, telefaks 22 88 18 59, e-post: kundeservice@lilly.no,
www.lilly.no
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Kunngjøringer

Kurs nr.: -23145

Hordaland Legeforenings høstkurs,

Emnekurs i palliasjon
Dato: 15.11.2007 – 16.11.2007

Godkjenning:

Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 15t i fagområde palliativ medisin
Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 15t i fagområde palliativ medisin

Målgruppe:

Leger under spesialisering og ferdige spesialister allmennmedisin.

Læringsmål:

Kurset vil som en rød tråd følge en pasient og hennes familie gjennom de
to dagene som hjelp til å belyse problemstillinger pasienten og familien kan
møte gjennom sykdomsforløpet , medisinske problemstillinger og samhandlingsproblemstillinger. Pasient og pårørende ønsker å oppleve seg omgitt av
et ”sømløst” system. Men foreleserne vil også berøre tema som ikke direkte
knytter seg til denne pasienten.

Kurssted:

Legenes Hus, Bergen, Kalfarveien 37, 5018 Bergen

Kurskomite

Eli Trefall, Sunniva Klinikk, Bergen. Kurskomiteen, Hordaland Legeforening.

Påmelding til:

Kontor for legers videre- og etterutdanning, Universitetet i Bergen - Det
medisinske fakultet, Postboks 7800, N - 5020 BERGEN

Epost:

kurs.bergen@legeforeningen.no

Påmeld. frist:

15.10.2007

Maks deltakere:

50

Andre opplysn.:

I tillegg til kursavgift kommer dagpakke. Programmet til kurset er annonsert i
Kurskatalogen på nett.

Kurspris Leger:

1800

Kurspris Ikke leger: 3600

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

Ta kontakt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5,
5085 MORVIK,
Tlf privat: 55 18 55 61
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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Hordaland Legeforening

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

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

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

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

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

Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Espen Rostrup Ellingsen

tskafles@broadpark.no

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

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland
Sogn og Fjordane Legeforening

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2005 - 2007
Leiar
Øyvind Watne,
Psyk. Klinikk, Psykisk helsevern,
6807 Førde
Tlf. 95 05 92 98
owatne@gmail.com
Nestleiar
Halvard W. Sele,
Legekontoret, Sandane
Tlf. 95 03 24 94
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
Ortop. Avd., FSS,
6807 Førde
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
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Tom Guldhav
Kir. Avd. FSS,
6807 Førde
tom.guldhav@helse-forde.no

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

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

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

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

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

Alv Bjørnar Heggelund,
6993 Høyanger
abh@hoyangerbht.no

en
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Sommarleiar
Eg er leiar. Ikkje for ei av dei aller største avdelingane, men
ho er ikkje så lita heller. Vi er omlag 200 tilsette, og eg kan
ikkje namnet på alle. Diverre.
Eg har vore avdelingssjef i fire år no, og valde å søkje denne
stillinga fordi eg har tru på at avdelingar som driv med diagnostikk og behandling av sjuke er tente med å ha ein lege
som leiar. Dette meiner eg, og mange med meg i Dnlf, men
ikkje alle utanfor rekkene våre.
Jobben gjev meg mykje moro, når du klarar å sjå alt det er
å glede seg over kvar dag. Ting flyt godt, ein lukkast med
pasientbehandlinga, personalet utviklar seg fagleg, ein får i
gong nye tiltak. På gode dagar sit eg med ei kjensle som eg
vil tru kan samanliknast med den dirigenten for eit symfoniorkester har etter ein vellukka konsert. Så eg likar å vere
leiar. Stort sett.
Så likar eg å arbeide i juli. Ikkje berre fordi det er betre plass
på parkeringsplassen (sykkelen får no alltid plass tett attmed
inngangsdøra), fordi det alltid regner mykje eller fordi eg kan
gle meg til ferie når alle hine har gjort unna sin.
I ferietida får eg vere ferievikar, steppe inn for kollegene
og gå tettare inn i klinisk arbeid att. Komme tettare på dei
kliniske problemstillingane, fleire samtalar med pasientar,
pårørande, drøse med personalet over ein kaffikoppi. Om
diagnostikk og behandling, sjølsagt, men også dele ting som
ikkje har med jobben å gjere.
Det har vore travelt i sommar, og arbeidsdagen har vorte
like lang som elles i året. Likevel har eg kome heim med ei
rimeleg god kjensle, kjensle av å ha fått til noko, kjensla av
å ha vore noko for nokon. Kanhende er det klinikar eg er
– eigentleg.

Borte er alle oppgåvene som dreier seg om å skrive rapportar som helst skulle vore innleverte dagen før, eller utarbeide statistikkar til eit statleg organ, der parametra er litt
annleis enn dei eit anna statleg organ ba om månaden føre.
Og organisasjonen vår er redd for ikkje å kunne ”levere”, så
vi leverer, tal som nokre gonger like gjerne kunne ha kome
fram ved å kaste piler på baksida av dartskiva. Ikkje fordi
vi ikkje ynskjer å gje gode tal, eller arbeidar skikkeleg med
problemstillingane, men fordi grunnlagsmaterialet inniblant er
så upresist og inneheld så mange feilregistreringar.
Eg har høyrt ei historie om ein sjukeheim i Danmark – eg
trur omtalen var i eit vitskapleg tidsskrift, men det ligg utafor
ramma av denne artikkelen å vere presis på kjeldene. Denne
sjukeheimen hadde sett seg lei på alle pålegga om statistikkar
og rapportar som kom frå næraste overordna organ. Eitt år
bestemte dei seg for å respondere berre når dei vart purra.
Og det skjedde visst seks gonger, av eit par hundre moglege.
Eg prøver å fylle oppgåva mi så langt eg kan, men overfor
nokre av dei pålegga eg får streifer det meg at eg burde
gjere som sjukeheimen i Danmark. Sant å seie har eg ei
slik sak liggjande – eg vonar at mine overordna ikkje les
Paraplyen.
For meg er sommarjobbinga påfyll av klinisk røynsle, tettare
kontakt med dei eigentlege oppgåvene våre, betre innsikt i
dei viktigaste problema i avdelinga vår. Dette skal hjelpe meg
til å gjere leiarjobben betre når også staben av administratorar kjem på jobb att – trur eg.

Det skjer noko underleg med organisasjonen vår om sommaren. Du merker det allereide siste veka i juni, først på
eposten. Seksti per dag vert gjerne 30, så 20, og etterkvart
berre 5-6 som no. Og av dei er halvparten ”Birthday card
from your neighbour” eller ”Do you want longer....” . Eg har
spurt Helse Vest IKT om dei kan spare meg for slike tilbod,
men det skal visst vere vanskeleg. Dei er kjappe å bli kvitt,
men dei ureiner arbeidsdagen min.

Øyvind Watne,

leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@gmail.com
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kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
I sommar var eg på eit studiebesøk til Nijmegen i Nederland
der eg fekk oppleve ei allmennpraktikar-basert legevaktordning. Nederland har ca 130 kollegiale ordningar drive av legane
(GP cooperatives). Dei er ope frå 1700-0800 + helgane, med
klare krav til at på dagtid skal fastlegane ta i mot alle sine
eigne pasientar. Det er eitt til fem hundre tusen innbyggarar
i kvart distriktet innanfor ein maksimal avstand til
legevakta på 30 km! Dei har uniformert legevaktbil
med utstyr og utdanna sjåfør. Dei har mindre
enn halvparten pasient-kontaktar på kveld av det
vi har, og det var tankevekkande å sjå berre to
pasientar på venterommet klokka ni om kvelden
i ein by mykje større enn Bergen.
Epikriser til fastlegen vert sendt elektronisk for alle
kontaktar. Legane har fastlønn, ca 480 kr timen,

Steinar Hunskår

samme sum kveld, natt og helg. I utgangspunktet er det berre
fastlegane (spesialistar i allmenn-medisin) i distriktet som får ta
vaktene, dette er utfra prinsippet om å bruke legar med mest
erfaring til dei vanskelagaste jobbane. Utdanningskandidatar
kan ikkje ta sjølvstendige vakter, men deltek under supervisjon
av sin rettleiar på denne sine vakter, utan ekstra betaling, da
vaktene inngår i fastlønna.
Både legeforeninga og Shdir skal no lage planar for legevakt i Norge. Vi treng nye idear om kvalitetsarbeid og
organisering av legevakt i Norge. Nederland kan gje oss
interessant erfaring og enkelte idear for vår diskusjon.

steinar.hunskar@isf.uib.no

ny bok: Bedre søvn - en håndbok for deg som sover dårlig
Professor Bjørn Bjorvatn ved Seksjon for allmennmedisin har
nylig utgitt ny bok om søvn og søvnsykdommer. Boken Bedre
søvn er skrevet for den som sover for lite eller for dårlig.
Her får man den nyttige kunnskapen og de gode rådene som
trengs for at søvnproblemene skal reduseres eller forsvinne
helt.
Forlaget skriver: I Bedre søvn følger man Anna gjennom konsultasjonene for søvnproblemer fra behandlingen starter til
hun er kvitt plagene. Har du problemer med søvnen vil du
kjenne deg igjen i hennes historie. Likevel er hver historie unik
og krever individuell tilnærming og håndtering, og vi møter
flere enn Anna underveis.
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Også helsepersonell vil ha stor nytte av denne boken, både
de som møter personer som sliter med å få sove og de som
behandler pasienter med søvnproblemer.
Bjørn Bjorvatn arbeider også ved Bergen søvnsenter, et tverrfaglig behandlingssenter for behandling av søvnvansker, og har
doktorgrad innen søvnforskning. Han er professor i allmennmedisin ved UiB i tillegg til å være fastlege i Bergen og leder
for Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsyk-dommer (www.
sovno.no) ved Haukeland Universitetssjukehus.
Fakta: Forlaget Vigmostad og Bjørke, 153 sider, ISBN: 978-82419-0487-5
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kurs for norske
lege-studentar i utlandet
I dagane 11-17 august 2007 var det kurs i allmennmedisin
for norske legestudentar som studerer i utlandet, med 14
deltakarar frå Danmark, Tyskland, Polen, Tjekkia, Irland og
Bolivia. Kurset vart arrangert i samarbeid med Norsk medisinstudentforening Utland, og er eit introduksjonskurs i
allmenn-medisin spesielt berekna for norske studentar som
planlegg å komme heim til Norge for turnus eller legearbeid.
Studentane hadde studert i 4 eller 5 år, men nokre var også
nettopp ferdige med studiet.
Kurset ga ei innføring i allmennmedisinens plass i det norske
helsevesen juridisk og klinisk for å gjere dei betre førebudd
på arbeid og turnusteneste i Norge. Kursleiar var Steinar
Hunskår, og med seg hadde han ei rekke undervisarar frå forskingsmiljøet i og omkring Seksjon for allmennmedisin.
Kurset besto av fleire delar; (1) Lesepensum frå læreboka
Allmennmedisin. (2) Ein dags utplassering hos allmennpraktikar som kursdeltakarane sjølve skaffa seg. Under og etter
denne dagen var det ulike oppgåver som skulle gjerast. (3)
Tradisjonelt kurs: Det meste av kurset var 7 dagar med
undervisning i form av forelesningar, øvingar, gruppearbeid
og andre undervisningsformer. Kurset vart avslutta med
kursprøve i form av fleirvalsoppgåver. Kurset besto totalt av
55 vanlege kurstimar, 8 timars utplassering og 5 timar med
arbeidsoppgåver. Det er godkjent av Universitetet i Bergen til
å tilsvare 5 studiepoeng. Deltakarane ga kurset ei svært god
evaluering, med oppmoding om at tilbodet må halde fram for
denne målgruppa. For undervisarane ga kurset ei interessant
innføring både i faglege og pedagogiske forskjellar mellom
legeutdanningar i ulike land.

Prøv deg til eksamen!
På seksjonens internettsider www.uib.no/isf/student/ligger
eksamensoppgavene i allmennmedisin fra de siste årene.

nye stipendiatar i
allmennmedisin
Stian Langeland Wesnes startar i september i 50% stipendiatstilling (6 år) frå Helse Vest, han er i tillegg allmennpraktikar i Fana. Han skal forske på data frå Mor og Barn
studien.
Hamid Reza Jahanlu starta 15 juli i 100% 3-årig stipendiatstilling frå Norges forskningsråd. Hamid er lege frå
Iran, legeerfaring frå allmennpraksis derfra, har budd i
Norge nokre år, og har mastergrad frå UiO. Han skal forske på data frå ei prospektiv kohortstudie med kvinner i
Hordaland, med vekt på insidens av urininkontinens.
Samera Qureshi er kvinneleg pakistansk lege og allmennpraktikar med mastergrad i internasjonal helse frå UiB i
2007. Ho har fått vikariat i 50% stilling frå juli og ut året
førebels. Ho skal jobbe med data fra Kvinnekohorten
saman med Hamid Jahanlu.
Det betyr at Seksjon for allmennmedisin har fått 3 nye stipendiatar med legebakgrunn i haust, noko som er av stor
verdi for rekrutteringa til allmennmedisinsk forsking.

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

29

30

< >[bqZÀEng][^\dÁ
Fb]]^efhm]^f^gl':M<&gk'3G)/=Q)*
=KyI>K%hiie°lgbg`*)f`(`3*`bgg^a'3F^fZgmbgar]khdehkb]*)f`mbelo'f^fZgmbg
1%,* f`% dZebnflhk[Zm !> +)+"% lhk[bmhe% k^gl^m oZgg'M:;E>MM>K% Ëef]kZlc^km^ *) f`3
Ao^k mZ[e^mm bgg^a'3 F^fZgmbgar]khdehkb] *) f` mbelo' f^fZgmbg 1%,* f`% eZdmhl^%
ac^ei^lmh__^k'F^]]^e^lmk^d'BG=BD:LCHG>K3;^aZg]ebg`ZoiZlb^gm^kf^]fh]^kZmmbe
Zeohkeb``kZ]Zo:esa^bf^kllrd]hf'=HL>KBG@3;^aZg]ebg`^g[°kbgbmb^k^lh`o^be^]^lZo
e^`^f^]^k_Zkbg`b]bZ`ghlmbl^kbg`h`[^aZg]ebg`Zo:esa^bf^kl]^f^gl';^aZg]ebg`^g
ldZe [Zk^ b`Zg`l^mm^l aobl ^g hflhk`li^klhg ^k mbe`c^g`^eb` h` c^ogeb` dZg fhgbmhk^k^
iZlb^gm^gle^`^fb]]^ebggmZd'=bZ`ghlmbl^kbg`[°k`c°k^lbmk]f^]`c^e]^g]^k^mgbg`l&
ebgc^k'Ohdlg^(^e]k^3FZdl']Z`eb`]hl^^k+)f`'Kblbdh^g_hk[bobkdgbg`^kk^]nl^k^lo^]
`kZ]obl°d^]hl^gf^].f`ik'nd^b]^_°klm^,nd^g^hiimbeo^]ebd^ahe]l]hl^i_°e&
`^g]^fm^3;^aZg]ebg`^g[°k[^`rgg^f^].f`]Z`eb`!^gmZ[e^mm(*)]ki^khf
fhk`^g^g"b]^g_°klm^nd^g'*)f`]Z`eb`b]^gZg]k^nd^g!^gmZ[e^mm(*)]ki^k+
`Zg`^khf]Z`^g"h`*.f`]Z`eb`b]^gmk^]c^nd^g!*mZ[e^mm(+)]ki^khffhk`^g^g
h`^gmZ[e^mm(*)]ki^ki^mm^kfb]]Z`^g^ee^kdo^e]^g"Zg[^_Ze^l'?kZ]^g_c^k]^nd^g
_hkml^mm^l[^aZg]ebg`^gf^]^gZg[^_Zemo^]ebd^ahe]l]hl^i+)f`]Z`eb`!*mZ[e^mm(+)
]ki^k+`Zg`^khf]Z`^g"'DZgmZlnZoa^g`b`Zofemb]^k'O^]fh]^kZmg^]lZmmgrk^&
_ngdlchg !dk^Zmbgbg\e^ZkZg\^ 5-)&/) fe fbgnmm(*%0, f+" Zg[^_Ze^l fZdl' *) f`'
DHGMK:BG=BD:LCHG>K3 Ho^k_°elhfa^m _hk f^fZgmbg ^ee^k ^m ^ee^k Ì^k^ Zo ac^ei^&
lmh__^g^'?HKLBDMB@A>MLK>@E>K3?hklbdmb`a^mnmobl^lahliZlb^gm^kf^]^ibe^ilb%lhf
aZkaZmmmb]eb`^k^^iblh]^kf^]dkZfi^Zg_Zee^ee^kiZlb^gm^klhf^kik^]blihg^km_hk^ib&
e^ilb'LZfmb]b`[kndZoG&f^mre&=&ZliZkmZm!GF=:"&ZgmZ`hgblm^klhfZfZgmZ]bg%d^mZ&
fbg ^ee^k ]^dlmkhf^mhk_Zg [°k ngg`l i`Z' °dm kblbdh _hk [bobkdgbg`^k' Ho^kodgbg` Zo
iZlb^gm^ko^]mbelmZg]^kf^]°dmiA&o^k]bbnkbg!_'^dl']kZlmbld^^g]kbg`^kbdhlmahe]^m%
_'^dl' _kZ dhlmahe] f^] dc°mm mbe o^`^mZkdhlm% ^ee^k lmhkm bggmZd Zo lrk^g°rmkZebl^k^g]^
fb]e^k%k^gZemn[ne¯kZ\b]hl^!KM:"^ee^kZeohkeb`^nkbgo^blbg_^dlchg^kf^]Ikhm^nl[Z\&
m^kbZ" dZg o¯k^ g°]o^g]b`' I`Z' [^`k^gl^m ^k_Zkbg` [°k iZlb^gm^k lhf greb` aZk aZmm
ac^km^bg_Zkdm% n[^aZg]e^m dhg`^lmbo ac^km^lobdm !GRA: deZll^ BBB&BO" ^ee^k ndhgmkhee^km
a°rm[eh]mkrddho^kod^lg°r^'Fh]^kZmmbeZeohkeb`:esa^bf^kllrd]hfie^b^koZgeb`obl
g^]l^mm^ ^og^g mbe  dc°k^ fhmhkdc°k^m°r h` [^mc^g^ fZldbg^k' B mbee^`` dZg f^fZgmbg
^g]k^k^Zdlchgl^og^g%lebdZmiZlb^gm^k[°kbg_hkf^k^lhfo¯k^li^lb^emhiif^kdlhf&
f^gk]^dc°k^kfhmhkdc°k^m°r^ee^k[^mc^g^kfZldbg^k'BGM>K:DLCHG>K3>__^dm^g^Zo
[Zk[bmnkZm^kh`g^nkhe^imbdZdZg[ebk^]nl^km'LZfmb]b`Z]fbgblmk^kbg`Zof^fZgmbgf^]
liZlfhermbld^ lmh__^k lhf ]Zgmkhe^g ^ee^k [Zdeh_^g% dZg fh]bËl^k^ ]^k^l ^__^dm^k h`
]hl^cnlm^kbg`dZgo¯k^g°]o^g]b`'LZfmb]b`[kndZof^fZgmbgh`ZfZgmZ]bg%d^mZfbgh`
]^dlmkh&f^mhk_Zg [°k ngg`l i`Z' kblbdh _hk _ZkfZdhmhdlbld ilrdhl^':g]k^ e^`^fb]e^k
lhf\bf^mb]bg%kZgbmb]bg%ikhdZbgZfb]%dbgbgh`gbdhmbgbgg^[¯k^k^gfneb`kblbdh_hk°dm^
ieZlfZgbo^k'K^]nl^km^dldk^lchgZoar]khdehkmbZsb]^ee^kdhf[bgZlchglik^iZkZm^kf^]
ar]khdehkmbZsb]^kfneb`'>gd^emmbe_^ee^kZo°dmBGKo^]lZfmb]b`[^aZg]ebg`f^]pZk_Zkbg
^kl^mm'G°r^fhgbmhk^kbg`Zoikhmkhf[bgmb]^ee^kBGKZg[^_Ze^l'@K:OB=BM>M(:FFBG@3
Ho^k`Zg` b ieZ\^gmZ3 Kblbdh o^] [knd ng]^k `kZob]bm^m ^k bdd^ deZkeZ`m' ;°k ]^k_hk bdd^
[knd^lng]^k`kZob]bm^mnm^gZm]^m^ka^emg°]o^g]b`h`^mm^kg°r^onk]^kbg`Zogrmm^(
kblbdh'Ho^k`Zg`bfhklf^ed3Kblbdho^][kndng]^kZffbg`^kbdd^deZkeZ`m'=^m^kbdd^
dc^gmhff^fZgmbgldbee^lnmbfhklf^edahlf^gg^ld^k%f^gf^]mZgd^iaohkebihËem
lmh__^m ^k% ZgmZl ]^mm^  _hk^dhff^' Dobgg^k lhf mZk f^fZgmbg% [°k bdd^ Zff^' ;B&
OBKDGBG@>K3;bobkdgbg`^g^^koZgeb`oblfbe]^mbefh]^kZmZeohkeb`^'Ariib`^!7*(*))"3
@Zlmkhbgm^lmbgZe^3?hklmhii^el^'L^gmkZeg^ko^lrlm^f^m3Lobff^ea^m%ah]^ibg^h`lhfgh&
e^gl'Fbg]k^ariib`^3@Zlmkhbgm^lmbgZe^3HiidZlm'L^gmkZeg^ko^lrlm^f^m3AZeenlbgZlchg^k
!lmhkml^mmkZiihkm^kmahliZlb^gm^kf^]Zeohkeb`:esa^bf^kllrd]hf"%_hkobkkbg`%nghkfZe
`Zg`^' §okb`^3 Mk^mma^m' DkZfi^Zg_Zee ^k kZiihkm^km lo¯km lc^e]^gm' >gd^emmbe_^ee^k Zo
ilrdhmbld^k^Zdlchg^kh`iZgdk^Zmbmm^kkZiihkm^km':esa^bf^kllrd]hf^k_hk[ng]^mf^]
]^ik^lchg%l^eofhk]lmZgd^kh`l^eofhk]h`^kh`lkZiihkm^kmahliZlb^gm^klhf^k[^&
aZg]e^m f^] f^fZgmbg' HO>K=HL>KBG@(?HK@B?MGBG@3 Lrfimhf^k3 B ^mm mbe_^ee^ Zo
ho^k]hl^ !l^eofhk]l_hkl°d" ho^ke^o]^ iZlb^gm^g bggmZd^m Zo hiimbe -)) f` f^fZgmbg
!hkZem"f^]obkdgbg`^kil^gmkZeg^ko^lrlm^f^m!kZlme°la^m%ilrdhl^%lrglaZeenlbgZlchg^k%
dkZfi^k%lhfghe^gl%lmnihkh`[^obllme°la^m"lhf`bddmbe[Zd^nm^goZkb`^fg';^aZg]&
ebg`3;°ko¯k^lrfimhfZmbld'>@>GLD:I>K3DeZllbËl^kbg`3F^fZgmbg^k^gli^ggbg`l&
Zoa^g`b`%bdd^&dhfi^mbmboGF=:&k^l^imhk&ZgmZ`hgblmf^]fh]^kZmZ_Ëgbm^m'Obkdgbg`l&
f^dZgblf^3 O^] g^nkh]^`^g^kZmbo ]^f^gl ^k ]^m b °d^g]^ `kZ] [^obl _hk Zm lobdm b
`enmZfZm^k`^g^nkhmkZglfbmm^k^%l¯keb`o^]Zdmbo^kbg`ZoGF=:&k^l^imhk^k%f^]obkd^kmbe
[]^ lrfimhf& h` lrd]hfl_hko^kk^el^' F^fZgmbg fh]ne^k^k obkdgbg`^g Zo iZmheh`bld
°dm^ li^ggbg`lgbo^k Zo `enmZfZm lhf dZg _°k^ mbe g^nkhgZe ]rl_ngdlchg' :[lhkilchg3
:[lhenmm[bhmbe`c^g`^eb`a^m\Z'*))'MfZqhiigl^mm^k,&1mbf^k'µLm^Z]rlmZm^¶&ieZl&
fZdhgl^gmkZlchg^k _kZ 0)&*.) g`(fe !)%.&* ¬fhe" f^] lmhk^ bgm^kbg]bob]n^ee^ oZkbZl&
chg^k'Ikhm^bg[bg]bg`3<Z'-.'?hk]^ebg`3=blmkb[nlchglohenf\Z'*)ebm^k(d`'AZeo^kbg`l&
mb]3 F^fZgmbg ^ebfbg^k^l fhgh^dlihg^glb^em f^] m^kfbgZe m i /)&*))mbf^k'MhmZe
\e^ZkZg\^!<emhm"*0)fe(fbgnmm(*%0,f+'K^gZe^ebfbgZlchglkZm^Zof^fZgmbgo^]ZedZ&
ebld nkbg dZg [eb k^]nl^km f^] ^g _Zdmhk i 0&2'F^mZ[heblf^3<Z' 1) `c^gËgg^l lhf
fh]^kln[lmZgl^g'Aho^]f^mZ[hebmm^g^^kbgZdmbo^'Nmldbee^el^3@c^gghflgbmmeb`1-nm&
ldbee^l bgg^g +) ]Z`^k% h` f^k ^gg 22 nmldbee^l k^gZem' HII;>O:KBG@ H@ AHE=&
;:KA>M3 =ki^k3yig^m ÌZld^ [°k [knd^l bgg^g , fg^]^k' I:DGBG@>KH@ IKBL>K3
=ki^k3.)`dk021%0)'MZ[e^mm^k3,)lmd'dk.+1%/)%.)lmd'dk02+%*)%*))lmd'dk*.-2%1)'

;Zl^kmi`h]dc^gmLI<Zikbe+))/'Ikbl^kik3)*')*'+))0
K>?>K:GL>K3 *" K^bl[^k` ;% =hh]r K% Lm_Ì^k:% ^m Ze' F^fZgmbg^ bg fh]^kZm^&mh&l^o^k^
:esa^bf^kÃl]bl^Zl^'G^p>g`eCF^]+)),4,-13*,,,¾*,-*'+"@Znmab^kLBgmC@^kIlr\abZmkr
+)).4+)3-.2&-/-,"Pbfh:%Pbg[eZ];%Lm_Ì^k:%^mZe'K^lhnk\^nmbeblZmbhgZg]\hlmZgZerlbl
h_f^fZgmbg^bgiZmb^gmlpbmafh]^kZm^mhl^o^k^:esa^bf^kÃl]bl^Zl^'IaZkfZ\h^\hghfb\l
+)),4+*!."3*¾*-'

A'Eng][^\d:(L
LmkZg]o^b^g*.
Ihlm[hdl,/*
*,+/ErlZd^k
M^e'32*,))1))
?Zq3/0.,00)0
ppp'eng][^\d'gh

ppp'^[bqZ'\hf

31

BLAD B - Økonomi

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

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

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

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

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

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

