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

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

Varm høst med NAV
Vår kontaktflate med nyskapningen NAV er i flere forhold
preget av fare for forestående konflikter.
I det fremlagte lovforslag om tiltak mot trygdemisbruk er NAV`s
krav om tilgang til pasientjournaler et alvorlig problem. Dette
er svært problematisk i forhold til personvernet, og kan undergrave den absolutt nødvendige tillit pasientene har til at sensitive
opplysninger forblir taushetsbelagte, hos legen.
Pasientene vil kunne begynne å holde tilbake opplysninger som
er viktige for diagnostikk og behandling. Leger vil kunne tilpasse
seg ved å ikke journalføre sensitiv informasjon.
Presidenten i Legeforeningen har uttalt seg klart om disse vansker, og jeg har tiltro til at sentralstyret og ledelsen i foreningen
vil argumentere sterkt for en annen løsning enn den som er
skissert i lovforslaget.
Det foreligger også et høringsnotat om lov og forskriftsregulering av plikt til elektronisk innsending av legeoppgjør og
sykemeldinger til NAV over Helsenettet.
Dette vil man søke å presse gjennom før Helsenettet er tatt i
bruk av alle helseforetak, NAV og andre aktører. Det legges opp
til ensidig krav/styring fra myndigheter. Helsenettet har monopol
på denne overføring, og vil således kunne diktere vilkår og kostnader.
Det er all grunn til å se med bekymring på denne utvikling.
Videre har legeforeningen en dialog med NAV om mulige sanksjoner overfor leger som bryter bestemmelser knyttet til blåreseptforskrivning.
Det vurderes gebyrer eller bøter.
Det dukker opp uforutsette problemer i forhold til dette. Skal
man som lege få bot ved en resept hvor man ikke kan doku-
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mentere grunnlaget for den blå resepten, eller må det være et
vedvarende mønster av reseptskrivning?
Hva med vikarer? Skal de overprøve de leger man er vikar for?
Som vikar kan man ikke forsikre seg om at alle nødvendige
undersøkelser eller vurderinger er gjort før et medikament er
forskrevet på blå resept. Man har ganske enkelt ofte ikke tilgang
på til journalen.
Sett fra vår side er det en betydelig ulikevekt i det vi nå opplever. Avtaler og forhandlinger synes søkt erstattet med pålegg og
ensidig styring fra en flertallsregjerning med full gjennomslagskraft i Stortinget.
Man synes å ville gi, et til dels dårlig fungerende NAV vide fullmakter på en rekke felt.
Det angjeldende departement burde ha noen betenkeligheter
med dette, også i lys av hvor uheldig enkelte forhold utviklet seg
i ledelsen av det tidligere RTV.
NAV er for tiden ikke et forbilde for noe som helst. Tidsfrister
overholdes ikke, det er store uklarheter i saksgang, arbeidsfordeling og prosedyrer. Det er betydelig organisatorisk forvirring, og det er utallige eksempler på uryddighet og mangel på
rutiner.
Det gir ingen god følelse at denne nye mastodonten synes å
ligge an til å få så vide fullmakter som er beskrevet.
For øvrig ønskes alle kolleger en god høst.
Gunnar Ramstad
Leder
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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
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Den gjennomsnittlige europeer har
i dag en livstidsrisiko for utvikling av
diabetes type II på mellom 35 - 40
% og tendensen er økende.
• Diabetikere har en 2 til 4 ganger
økt risiko for koronar hjertesykdom.
• Diabetikere med ustabil angina
har større risiko for utvikling av
hjerteinfarkt
• Diabetikere med hjerteinfarkt har
en større risiko for død
• Diabetikere med koronar hjertesykdom har en 10-års mortalitet
på 75 %
Blant menn i alderen 16 til 44 har
andelen av overvektige økt fra 9 til
25 % i perioden 1973 til 2005, for
kvinner i samme aldersgruppe var
økningen fra 6 til 14 % i samme
tidsrom. Årsaken til dette er kompleks og sammensatt. Inaktiv
livsstil og yrker uten fysisk aktivitet må selvsagt ta sin del av
skylden, men et feilaktig kosthold med for høyt sukkerinnhold

er åpenbart også en sterkt medvirkende faktor. Et økt inntak
av frukt og grønnsaker vil være en viktig motvekt til et høyt
sukkerinntak, om dette hersker det bred tverrfaglig og tverrpolitisk enighet. Imidlertid er aktive tiltak som virker foreløpig
fullstendig fraværende.
I følge regjeringens handlingsplan for et sunnere kosthold i
befolkningen (2007 -2011) “Oppskrift på et sunnere kosthold”,
burde nordmenn i gjennomsnitt spise dobbelt så mye frukt
og grønnsaker hver dag. Nordmenn spiser 380 - 400 gram
frukt og grønnsaker per dag, mens kostholdsanbefalingene
er et forbruk på 780 gram. I handlingsplanen har Regjeringen
satt som mål å øke forbruket av frukt og grønnsaker med 20
prosent. I 2006 lanserte Nordisk ministerråd en handlingsplan for å få nordiske borgere til å velge et sunnere liv. I 2021
skal 70 % av oss spise frukt og grønt daglig
og 80 % skal ha et sukkerinntak innefor det
maksimalt anbefalte, men også her mangler
konkrete og aktive tiltak. Selvsagt er innovasjon og økt forskning på området viktig
for å få økt kunnskap, men allerede basert
på den kunnskapen vi har i dag, bør også
aktive tiltak iverksettes. Tiltak som virker og
stimulerer og som gir like muligheter til et
sunt kosthold uavhengig av inntekt og utdanningsnivå.

Foto: ScanStockPhoto

Overvekt er et stadig økende problem i
Norge. Ensidig og feilaktig kosthold er en
sterk bidragsyter til denne epidemien, særlig et sukkerinntak per innbygger som er
blant de høyeste i verden. Et høyt sukkerinntak kan bidra til utvikling av overvekt
og derav diabetes type II og dens komplikasjoner. Utviklingen krever aktive tiltak
fra politikere og myndigheter. En regulering av momsen burde være et selvfølgelig
grep.

Høy pris er i dag et hinder for en ønsket
vekst i inntaket av frukt og grønt. I beregninger gjort av Nasjonalt råd for ernæring
vil en fjerning av moms på disse matvarene
medføre en økning i etterspørselen på rundt
10 %.

Dersom Regjeringen mener alvor med sine
handlingsplaner, må moms på frukt og grønt
fjernes og det bør samtidig innføres full
moms på sukkerholdige varer som brus og godterier og matvarer med høy energitetthet.

Forsidefoto: Andres Rodriguez, ScanStockPhoto
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Allmennlegeforeningen

Referat fra årsmøte
Hordaland Allmennlegeforening, Legenes Hus,
Bergen 30. august 2007
Det møtte i alt 17 medlemmer i Allmennlegeforeningen, derav 10 valgbare tillitsvalgte med stemmerett: 7 fra Bergen, 1
fra Fjell og 2 fra Os kommune. I tillegg møtte to av LSA sine medlemmer, assosierte medlemmer av Af.
1) Innkalling til møtet var annonsert i Paraplyen, i tillegg omtalt i redaksjonell artikkel i samme tidsskrift. I tillegg var det
sendt personlig innkalling via e-post til alle tillitsvalgte 4 ganger, først i mai 2007, siden 3 påminninger etter sommerferien, den siste sendt 20.08.07. Innkallingen ble godkjent
2) Sakslisten var utsendt til alle tillitsvalgte pr e-post den 20. august 2007. Sakslisten ble godkjent.
3) Valg av referent: Øivind Wesnes
4) Årsmelding fra avdelingstillitsvalgt var også utsendt på e-post. Avgående Avdelingstillitsvalgte for Hordaland Af gikk
gjennom årsmeldingen og den ble debattert og kommentert av de fremmøtte.
5) Valg av representanter til Allmennlegeforeningens landsråd, med vara. Valgresultatet ble som følger:
Representanter til Allmennlegeforeningens Landsråd fra Hordaland:
1. Øivind Wesnes
Bergen owesnes@broadpark.no
2. Niels S Hansen
Bergen fanabond@online.no
3. Anne Lucie Voltersvik Fjell
alvolter@broadpark.no
4. Kirsten Rokstad
Bergen kirsten.rokstad@c2i.net
5. Sveinung Gangstø
Os
sgangsto@online.no
6. Gunnar Ramstad
Bergen gr@bakkehuset.no
7. Hege Brekke		
Os
hegetb@bluezone.no
8. Sissel Holmen
Bergen sis-holm@online.no
Vararepresentanter:
1. Bent Folkvord
Bergen bfolkvor@online.no
2. Birgitte F Lundekvam Bergen birgitte.lundekvam@odont.uib.no
3. Tobias Nieber
Etne
Tobias.Nieber@etne.kommune.no
4. Jan Leversund
Bømlo jleve@online.no
1. landsrådsrepresentant skal forsøke å motivere tillitsvalgte i fylket for å fylle de manglende varaplassene.
6) Eventuelt
Sveinung Gangstø, Os tok opp spørsmålet om vaktsamarbeid mellom
Bergen og Os. Saken ble debattert, og det anbefales at administrasjonen i
Os kommune tar kontakt med Bergen kommune for å fremme saken.
Unni Aanes tok opp problemet med at fastlegene ikke får tilsendt fødselsmeldinger fra Kvinneklinikken. Denne praksis kan ikke aksepteres, og saken
er bl.a. oversendt Fylkeslegen til vurdering.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Forhandlinger sentralt
eller lokalt?
Kjære kolleger!
Høstens justeringsoppgjør er ferdig. Ylf fikk ingenting sentralt
mens overlegene fikk beskjedne lønnstillegg ved de lokale
forhandlingene rundt omkring i landet. Totalt sett fikk alle
sykehusleger klart lavere prosentvis tillegg i 2007 enn sammenlignbare grupper for øvrig. Resultatene må sees i lys av
at justeringsforhandlingene skjedde under fredsplikt og at
arbeidsgivers siste tilbud ville gjelde.
Valg av forhandlingsstrategi er et viktig diskusjonstema i
Legeforeningen, og høstens justeringsforhandlinger gjør det
ikke lettere å stake ut videre kurs. Lokalt i Helse Bergen
hadde vi gode lokale forhandlinger i 2005, men vanskelige i år
selv om forhandlingsklimaet var rimelig godt. Det viser seg
igjen at partene både sentralt og lokalt har ulik forståelse av
grunnleggende forutsetninger som f. eks. riksmeklingsmannens
møtebok, historisk lønnsutvikling, absolutt lønnsnivå korrigert
for utvidet arbeidstid og bruk av prosentvis tillegg versus
kronetillegg. Dette gjør det vanskelig å få til dialog. I tillegg
kommer uenighet lokalt rundt mer tekniske beregninger av
lønnsglidning, overheng og effekt av sentrale lønnstillegg.
Det har vært antatt at i hvert fall overlegene skulle ha forhandlingskraft nok til å kunne tjene på lokale forhandlinger.
Imidlertid er budsjett og økonomi en så viktig faktor i sykehussammenheng at det overstyrer andre hensyn. Når Spekter
(tidligere NAVO) har budsjettert med en lønnsvekst på ca.
3.5% i sykehusene for 2007 mot en forventet vekst på ca. 5%
i samfunnet ellers så må det bli vanskelige lønnsforhandlinger.
Dette skaper dessverre også grunnlag for konflikt og mistillit
mellom partene. Sykehusene er nærmest i en monopolsituasjon som arbeidsgiver i spesialisthelsetjenesten og de er underlagt en bevilgningsøkonomi. Da sier det seg selv at underskudd

i budsjetter og lignende ikke kan være avgjørende for legenes
lønnsutvikling. I så fall skulle vi ikke hatt lønnstillegg de siste 30
årene!
I dette oppgjøret kom man enda dårligere ut sentralt (Ylf)
enn ved en kombinasjon av sentralt og lokalt oppgjør (overlegene). Vi vet ikke om det kan ha vært en bevisst strategi fra
arbeidsgiver, men mange har hatt inntrykk av en sentral regi
fra Spekters side også lokalt.
På tross av dårlige erfaringer ved mange sykehus, tror jeg for
overlegenes del fortsatt mest på å kombinere sentrale forhandlinger (bl.a. for å sikre sosiale rettigheter) med lokale forhandlinger. Partene lokalt har større muligheter til å gjøre nødvendige tilpasninger og justeringer, og alternative lønnsmodeller
kan også prøves ut. Imidlertid er det helt nødvendig at lokale
og sentrale forhandlinger IKKE skjer under fredsplikt.
Om ikke lang tid begynner man på nytt med hovedoppgjøret
for 2008, og det er å håpe at man kan få til et bedre forhandlingsklima hvor vi som sykehusleger slipper å kjempe hele
tiden for en lønnsutvikling prosentvis noenlunde på linje med
samfunnet for øvrig.

Kjell Vikenes,
vike@haukeland.no

Overlege dr. med.
FTV OF/Helse Bergen
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Dispensasjon fra
vernebestemmelsene
Dette er ikke nok et innlegg om utøving, tolkning eller praktisk betydning av vernebestemmelsene. Om det er det sagt
mye, muligens nok, i flere fora… De fleste begynner å bli godt
kjent med vernebestemmelsene både av ansatte og i ledelsen.
De siste års arbeid for lovlige tjenesteplaner har gjort de
fleste av oss familiære med innholdet og betydningen av dem.
Etter hvert som vernebestemmelsene i større og større grad
har blitt integrert som rammer for arbeidstiden vår har det
også kommet kritikk på at de er for rigide og vanskelige å
applisere i ulike avdelinger og i ulike typer vaktordninger. De
samme vernebestemmelsene skal gi rammer både for kirurgisk
forvakt i aktiv tilstedevakt og bakvakt hud med passiv hjemmevakt. Arbeidsoppgaver på dagtid, antall personer i vaktlaget,
fordypningstid og arbeidsbelastning på vakt skal gjenspeiles i
tjenesteplanen. Noen avdelinger finner dette vanskelig å ivareta
innefor gjeldene vernebestemmelser og har derfor søkt om
dispensasjon fra vernebestemmelser. Jeg vil i det følgende
orientere om regelverket for dispensasjon fra vernebestemmelsene og hvordan dette vil bli praktisert i den kommende
perioden.
Følgende tekst er hentet fra Overenskomsten mellom Helse
Bergen og Den norske Lægeforening (DnLf):
§ 1.1 Partsforhold
Partene i denne delen av overenskomsten er Helse Bergen HF
og Den norske Lægeforening.
§ 3.5.3 Vernebestemmelser
Med mindre partene blir enige om annet, gjelder følgende
bestemmelser
Med andre ord skal fravik fra gjeldende bestemmelser avtales
mellom Helse Bergen, ofte representert ved avdelingsledelsen,
og Dnlf, som skal representeres av foretakstillitsvalgte. Det er
ikke anledning for den enkelte ansatte eller avdelingstillitsvalgt
å inngå slike avtaler. Insitamentet til å søke dispensasjon skal
komme fra arbeidsgiver. Ideelt sett skal utgangspunktet være
en lovlig tjenesteplan som arbeidsgiver, etter drøfting med
avdelingstillitsvalgt, ikke finner hensiktsmessig eller å kunne
ivareta avdelingens eller arbeidstakers behov. Dispensasjon fra
vernebestemmelsene vil da kunne gis etter en totalvurdering i
hvert enkelt tilfelle.

fravik fra vernebestemmelsene. Kravet om forsvarlig drift og
forsvarlig utøving av yrke er absolutt! Men i noen tilfeller
kan en se at dette er ivaretatt selv om tjenesteplanen ikke er
innenfor vernebestemmelsene. I små vaktlag eller i avdelinger
med lav aktivitet på vakt kan hyppig vakttjeneste som følge av
hviletider og begrensing i arbeidsperiodelengde virke mot sin
hensikt. På avdelinger med svært lite nattarbeid kan kravet om
fri før vakt gjøre at arbeidstaker mister verdifull opplæringstid
og trening i rutineprosedyrer. Dette er bare eksempler og
ikke tilfeller som sjablongmessig utløser dispensasjon fra vernebestemmelsene. Uansett årsak til ønske om tjenesteplaner
som bryter med vernebestemmelsene vil DnLf kreve et godt
dokumentert grunnlag som viser at kravet om forsvarlig drift
og forsvarlig utøvelse av yrket er ivaretatt. Det kan dreie seg
om registrering av nattarbeid, registrere sammenhengende
hvile på vakt, mangel på dagtidsarbeid eller andre forhold.
De siste års arbeid for å dokumentere forhold rundt
tjenesteplaner og utøvelsen av vernebestemmelser har
avdekket urovekkende praksis rundt om i landet. I en nasjonal
spørreundersøkelse fra 2005 rapporterte 1/3 av de tillitsvalgte
at de kjente til at leger hadde blitt presset til å gå med på ulovlige tjenesteplaner. Dette er fullstendig uakseptabelt! I andre
tilfeller er tjenesteplanen lovlig på papiret, men gjenspeiler ikke
reelle arbeidsforhold. Det kan vi heller ikke akseptere. For
lav bemanning, ofte begrunnet i budsjettsituasjonen, er ikke
grunnlag for dispensasjon. Hvis du ved din avdeling opplever
slike forhold så ikke nøl med å ta kontakt med avdelingstillitsvalgte, eventuelt foretakstillitsvalgte.
Problemer med tjenesteplaner og arbeidstid kan ofte løses i
samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Før dispensasjon vurderes kan en endring av tjenesteplanen innenfor
rammene av vernebestemmelsene bidra til å løse problemer. Jeg som foretakstillitsvalgt bidrar gjerne med råd tidlig
i prosessen. Hvis begge parter finner det vanskelig å ivareta
arbeidstakers og arbeidsgivers behov innefor rammene av vernebestemmelsene kan en dispensasjon være aktuelt. Skal dispensasjon gis må det foreligge et godt dokumentert grunnlag
som viser at sikkerhet og trygghet for arbeidstakere og
pasienter blir ivaretatt.

Hva skal så til for å få dispensasjon? Både i Personal og organisasjonsavdelingen i Helse Bergen og i DnLf er det en klar
holdning om at det skal svært tungtveiende grunner til å gjøre

J o h a n To r g e r s e n ,
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
jgto@helse-bergen.no
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PSL

Generalforsamling,
ris og ros
Det er høst og jeg har nettopp hatt en fin tur til toppen av Ulriken. Utrolig hvor mye lettere tankene og den
indre dialogen går når en kommer seg ut! Du oppfordres herved til å oppsøke byens fjell selv om det av og
til regner en skvett!
Som nyvalgt PSL representant i styret for Hordaland
Legeforening vil jeg presentere meg selv. Jeg har i godt
og vel 6 år hatt en driftshjemmel i gynekologi, før det
jobbet jeg nesten 10 år på Betanien Sykehus, poliklinikk.
Jeg har vært ved Spesialistsenteret på Straume siden
mars 2001, og i disse dager flytter vi inn i nye lokaler,
egentlig kun utvidelse av samme senter, da noen av oss
trenger mer plass. Vi er 6 stykker som jobber full tid, jeg
som gynekolog, en hudlege, en kardiolog, to lungeleger
og en ØNH lege, samt en ØNH lege i halv stilling. Karin
Stang Vollen er ny som lungelege, de øvrige regner jeg
med er kjent fra før. Karin sitter for øvrig i styret for
PSL. Vil benytte anledningen til å minne om at en fagforening rommer mye mer enn bare lønn og forhold
rundt den enkeltes arbeidsplass, og at alle PSL ere i
Hordaland oppfordres til å kontakte meg dersom noen
skulle ha noe på hjertet.
Jeg leser i Legekunsten at flere PSL’ ere i andre fylker har
1-2 møter i året, kunne det være noe for oss? PSL har
nå dessuten fått 5 plasser i Landsstyret i Legeforeningen,
og jeg har fått en plass som representant for PSL i Helse
Vest. Dette burde jo kunne gi oss noen muligheter for å
kunne nå frem.

når og om det blir gjort noen endringer. Seksjonssjef i
legeforeningen Terje Sletnes antydet en tidsramme på
2-3 år før en ev ny finansieringsordning er på plass, og ev
innspill fra oss må komme før den tid! Annet viktig tema
på møte var registrering til NPS, norsk pasientregister.
Noe av hensikten er å følge pasienten gjennom hele
behandlingsforløpet, for eksempel diagnose, overlevelse
og ev avdekking av regionale forskjeller. Vi behøver ikke
bry oss med at det er vanskelig eller umulig å registrere,
dersom vi har et oppegående journalsystem skal det
være enkelt å få det ut derfra med enkle tastetrykk.
Programleverandøren jobber med saken.
Ellers hørte vi om teambuilding, ”vanskelig å være god
alene” og om ” Lykke i relasjon til etiske valg”; det
handler jo om enkle- og så vanskelige- ting som at ros
virker bedre enn ris, vi trenger alle oppmuntringer og
bekreftelse, samt at virkelighetsoppfattelsen er forskjellig avhengig av hvilken fot vi står på og fra hvilken side vi
ser det. I denne forbindelse vil jeg minne om at vi kanskje ikke er så flinke til å ta imot ros heller, det som er
galt derimot forsvarer vi oss mot, fordi det går inn som
i et trekkpapir! Vi som ” ikke skal tro vi er noe”, skal
nettopp tro vi er noe, kjenn etter når noen skryter av
deg, det gjør faktisk ganske godt! På samme måte skal vi
heller ikke glemme våre medarbeidere og alt det ”usynlige” arbeidet de kanskje gjør, og som blir sett på som en
selvfølge!
Ha en fin høst!

Høsten er møtetid, PSL holdt generalforsamling og
høstkurs i Trondheim 24.-25. august. Der var igjen finansieringsordningen for praktiserende spesialister på
dagsorden uten at man kom frem til noen ny konklusjon
annet enn at Normaltariffen for oss fortsatt virker mest
hensiktsmessig sammenliknet med ISF/DRG systemet
som brukes ved sykehuspoliklinikkene.
Helserefusjonsordningen er nå overført fra NAV (RTV)
til Sosial og helsedepartementet, og vi vet fortsatt ikke

Kathe Aase

kathe.aase@sensewave .no

Tillitsvalgt PSL
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LSA

Utfordringer i kø
Etter mange års oppofrende innsats som fylkestillitsvalgt for
LSA i Hordaland har Rolf Martin Tande fra Masfjorden overlatt
stafettpinnen videre til undertegnede. Jeg har arbeidet i Meland
kommune siden 1995, der jeg også har vært kommuneoverlege fra 2000. Sammen med smittevernlege i Askøy kommune,
Kristin Cotta Schønberg, utgjør vi den nye lederduoen for våre
ca 50 medlemmer i fylket.
Utfordringene står i kø. Det meste av praktisk samfunnsmedisin foregår i kommunene. En av våre viktigste oppgaver
framover vil være å bidra til å
sikre gode samfunnsmedisinske tjenester i kommunene.
Dette vil bl.a. dreie seg om
rekruttering, lønnspolitikk og
tilstrekkelig stillingsomfang
for leger som påtar seg samfunnsmedisinske oppgaver.
Men det vil være minst like
viktig å sikre gode samfunnsmedisinske nettverk mellom
kommunene, og mellom
kommunene og andre forFoto: ScanStockPhoto
valtningsnivåer. Et eksempel
på dette er det samarbeidet
vi gradvis har utviklet i Nordhordland. Fra å starte med et
praktisk samarbeid rundt legevakt i 2000, har vi nå etablert
et tett nettverk av ansvarlige ledere (ordførere og rådmenn)
og kommuneoverlegene i Lindås, Radøy, Masfjorden, Meland,
Austrheim, Fedje og Modalen. Dette er nå i ferd med å få sin
formelle forankring i Regionrådet som overbyggende organisasjon. Rent praktisk betyr dette utvidet samarbeid rundt bl.a.
beredskap, smittevern og miljøretta helsevern. Videre håper vi å
få en mer enhetlig og høyere stemme overfor helseforetak og
andre offentlige etater. Bl.a. er vi nå i dialog med Helse Bergen
i forsøk på å forbedre samhandling og pasientflyt. Vi har også
dialog med Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass om bruk
av felles prosjektmidler for å skape bedre samarbeidsarenaer.
Etablering av praksiskonsultordning er viktig, men en slik ordning bør egentlig være gjensidig dersom den skal tjene formålet
fullt ut. Hvorfor kan ikke helsepersonell på sykehusene, også

leger, hospitere ute i kommunene? Det synes å være et stort
potensiale for bedre pasientflyt og nødvendig informasjonsutveksling.
På litt lengre sikt er det mye som tyder på at de nye regionene
vil kunne bringe med seg endringer i kommunenes ansvarsområder. Det vil bli debatt om oppgavefordeling mellom stat,
region og kommune. I den sammenheng må LSA være en viktig
aktør og premissleverandør for å sikre lokal forankring innen
områder som beredskap, smittevernarbeid og folkehelsearbeid.
Smittevernet i kommunene
er et av de områdene er
samfunnsmedisineren er
helt sentral. Den 28. og 29.
november d.å. avholdes øvelse
Hordaland. Øvelsen regisseres
fra Fylkesmannen og omfatter
alle kommuner, spesialisthelsetjenesten, politiet, sivilforsvaret med flere. Scenariet er
pandemi. De fleste leger i fylket
vil nok i en eller annen grad bli
involvert. For allmennlegekontorer kan øvelsen være en god
anledning til å tenke igjennom allmennlegens rolle i beredskapssammenheng, og ikke minst sårbarhet knyttet til drift av eget
legekontor.
For oss tillitsvalgte er det viktig å få innspill fra LSA’ere fra
hele fylket, og om hvilke saker medlemmene er opptatt av.
Foreningsarbeid er frivillig og ofte dugnadspreget. Skal vi kunne
påvirke samfunnsutviklingen må mange av medlemmene engasjere seg. Hvis noen av LSA-medlemmene ønsker å påta seg
arbeidsoppgaver innen et aktuelt område vil vi være takknemlige.
Kristin og jeg kan ikke gjøre alt alene. Men vi skal forsøke så
godt vi kan å bistå medlemmene med både store og små problemer.

To r d M o l t u m y r
tordmolt@online.no
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Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring
•
•
•
•
•
•
•

Inkontinens
Stomi / sår
Ernæring
Brystproteser
Diabetes
Kompresjonsstrømper
Idrettsskadeutstyr

•
•
•
•
•
•
•

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

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
Hjemmelevering – Postforsendelse

Lør: 10 - 14

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»

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

Med fokus på
ledelse
Universitetet i Bergen tilbyr emnet Helseledelse – 20 studiepoeng.
Studiet er beregnet på helsepersonell med minst to års relevant
yrkespraksis og med grunnutdanning som tilsvarer minimum en
bachelor-grad.
Målsetting
Studiet skal utvikle deltakernes
kunnskaper, ferdigheter og forståelse
i forhold til ledelse og organisering i
sykehus og kommunale tjenester.

Emnet dekker følgende områder:
• Ledelse og organisering i endring
• Personalledelse
• Endringsledelse
• Kunnskapsledelse
• Vektlegging av praksis i
undervisninga

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på: www.helseprogram.uib.no
eller kontakt SEVU, telefon 55 58 20 40, E-post: post@sevu.uib.no

IMP Kommunikasjon | Sviggum 1107

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

Referat fra årsmøtet
i Hordaland legeforening, Legenes hus 30. august 2007
1) Åpning av årsmøtet ved leder
Gunnar Ramstad
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Innkallingen var også i år annonsert
i Paraplyen. 28 fremmøtte. Årsmøtet
godkjente innkalling og saksliste.
2) Valg av møteleder: Hans Kristian
Bakke
Referenter: Øivind Wesnes og Espen
Rostrup Ellingsen
3) Årsmelding Hordaland legeforening for perioden 01.09.2005 til
31.08.2007 ved leder Gunnar
Ramstad.
Årsmeldingen ble presentert av
Gunnar Ramstad. Årsmøtet tok den til
etterretning.
Medlemstallet er nå 2100. Of er
den største yrkesavdelingen (677).
776 medisinerstudenter i Hordaland
er innmeldt i legeforeningen, dvs en
organisasjonsprosent på ca 75
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.
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
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.
Sosiale arrangementer Det har
vært arrangert 17.maifrokost og juleFoto: Espen Rostrup Ellingsen.
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Årsmøtevalgte representanter til Landsstyre: Espen Rostrup Ellingsen og Gunnar Ramstad.

trefest. Dette er arrangementer med
god oppslutning, og styret har sørget
for budsjettdekning for disse arrangementer også i budsjettforslaget for
2008.
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
Kurskomiteen. Denne bestod i
2006 av Ove Lind (leder) og Arne
Halleraker, Ketil Aspevik og Ingeborg
Maria Kallay. Deres årsrapport legges
ut på våre nettsider.
Legenes Hus. Styret har hele tiden
nær kontakt med husstyret, og har
hatt felles møte med revisor og deler
av husstyret. Økonomien og driften av
huset er tilfredsstillende.
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. Arbeidsmengden er begrenset
oppad til 24 t/mnd. Fakturerer som
selvstendig næringsdrivende.

Videre arbeid vil bli koordinert av
Harald Hauge.
Årsmøtet godkjente årsmeldingen.
4) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2006, ved leder Gunnar
Ramstad.
Regnskapet ble gjennomgått punkt
for punkt og deretter godkjent av
Årsmøtet.
5) Regnskap 2006 for Legenes Hus
Orientering ved leder Gunnar
Ramstad og leder i Husstyret, Steinar
Fosse. Steinar Fosse overrekkes blomster
6) Budsjett for Hordaland legeforening
2008 ved Gunnar Ramstad
Årsmøtet overlater til Styret å fastsette honorar for styrets medlemmer
innen de fastlagte rammer i budsjettet.
Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr 190.000. Det er avsatt
penger sentralt i Dnlf tiltenkt lokalforeninger med høy medlemsrettet
aktivitet. Styret vil sende søknad om
tildeling av en andel av disse midlene til
dekning av budsjettunderskuddet.
Årsmøtet godkjente budsjettet.
7) Valg:
Leder:
Gunnar Ramstad
2 styremedlemmer med vara:
Christian Busch
Espen Rostrup Ellingsen

Kirsten Rokstad, vara
Jana Midelfart Hoff, vara
Ett landsstyremedlem med vara:
Espen Rostrup Ellingsen
Kathe Aase, vara
Hun har i ettertid fått fast plass i
Landsstyret som representant for PSL.
Styret har derfor i ettertid utpekt
Trond Skaflestad som vara for Espen
Rostrup Ellingsen
2 desisorer:
Torbjørn Pihl og Monica Grimsgård
3 medlemmer av valgkomiteen:
Jana Midelfart, Ola Jøsendal, Thomas
Geisner.
Komiteen konstituerer seg selv og rapporterer til styret
Kurskomite:
Årsmøtet delegerer til styret å organisere denne. Har vært Ove Lind, Inge
Glambæk. Allmennlegerepresentanten
bør/ skal være et Nfa-medlem
Etisk komite: Årsmøtet delegerer til
styret å organisere denne
Revisor: Gudmund Nypan gjenvelges
Det nye styret i Hordaland legeforening:
Leder: Gunnar Ramstad
Af: Øivind Wesnes
Af vara: Niels S Hansen
YLF: Johan Torgersen
YLF vara: Vivi von Erpecom
Of: Kjell Vikenes
Of vara: Turid J. Thune
LSA: Tord Moltumyr
LSA vara: Kristin Cotta Schønberg
NAMF: Trond Skaflestad
NAMF vara: Mariann Andersen
PSL: Kathe Aase
PSL vara: Harald Miljeteig
LVS: Einar Svendsen
LVS vara: Eva Gerdts
Årsmøtevalgt: Christian Busch
Årsmøtevalgt: Espen Rostrup Ellingsen
Nmf (observatørstatus): Elisabeth
Stura
Årsmøtevalgte vararepresentanter:
Kirsten Rokstad og Jana Midelfart
Funksjonstiden for de valgte er fra
01.09.2007 til 31.08.2009
Referat v/ Øivind Wesnes og Espen
Rostrup Ellingsen
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Parkinsons sykdom
Det er et jubileum som trolig bare de færreste vet om.
Jeg visste ikke om det selv heller, for å være helt ærlig. Men da jeg
forleden skulle lese opp igjen en av de absolutte favorittbøkene
mine, C. Northcote Parkinsons Parkinson’s Law, kom jeg til å oppdage at denne lille, store boken ble utgitt første gang i 1957. Den
definitive guiden til all absurditeten i arbeidslivet fyller altså femti
år i år. Jeg hadde nær sagt – gratulerer.
Selve den loven som bærer forfatterens navn, tør være kjent for
de fleste, ikke minst etter at Gudmund Hernes presenterte den
for norske lesere i boken Hvorfor alt går galt sent på syttitallet.
Parkinsons lov sier ganske enkelt at ”alt arbeid fyller den tiden
som er til disposisjon”, en grunninnsikt som i det praktiske liv har
en lei tendens til å materialisere seg som stadig mer byråkrati.
Senere lover fra Parkinson, som at ”utgiftene stiger til inntekstnivået” eller at ”ekspansjon betyr kompleksitet og kompleksitet
betyr forfall”, gjør ikke saken stort bedre.
Boken er en sann svir å lese. Og den er dessverre ikke det spor
mindre aktuell i dag enn på Parkinsons tid. Med nydelig britisk flegma krydrer den nå avdøde historikeren, journalisten, maleren og
læreren teksten med en rekke absurde eksempler fra den britiske
virkeligheten – eksempler som med tiden har fått klassikerstatus.
Vi får blant annet vite at administrasjonen til den britiske marinen
vokste dramatisk i første halvdel av mellomkrigstiden, en periode
da antallet britiske krigsskip ble redusert med to tredjedeler. Og
at Colonial Office ble bygget kraftig ut etter krigen, da det ble stadig
færre britiske kolonier å administrere. For Parkinson var byråkratiet et slags overhistorisk fenomen, dømt til evig vekst og hevet
over alle menneskelige forsøk på avgrensning.
Det er selvsagt lett å le av alt dette. Og det er helt sikkert
sunt. Men for de fleste av oss kan det være vanskelig å holde teoretisk distanse til Parkinsons muntert-dystre innsikter, ettersom den
logikken han beskriver er så inderlig og plagsomt tilstede i hverdagen vår – og ikke minst i det arbeidslivet hvor de fleste av oss
selger våre evner. Hvis salig Parkinson kikker ned på oss i dag, tror
jeg han smiler megetsigende av alle utredningene, HMS-prosessene,
markedsundersøkelsene, komiténedsettelsene, strategiplanene,
høringsuttalelsene og spørreskjemaene det moderne arbeidslivet
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har degenerert til. For ikke å snakke om møtene – de endeløse
møtene. Jeg håper virkelig Parkinson slipper møter der han er nå.
Gjør han det ikke, tror jeg ganske sikkert han skriver på en ny bok.
Jeg har aldri jobbet i det norske helsevesenet, la det være
sagt. Men jeg har erfaring nok fra andre deler av offentlig sektor – og fra privat sektor, for den slags skyld – til å tro at heller
ikke norske sykehus er immun mot denne formen for Parkinsons
sykdom. Jeg ble styrket i troen da jeg nylig foretok en høyst privat
og særdeles uvitenskapelig ringerunde til fire venner av meg i helsevesenet, med spørsmål om de mente at møter stjeler for mye av
arbeidstiden. Tre av dem – to leger og en sykepleier – sa seg umiddelbart enig i denne påstanden. Den fjerde så ikke helt problemet.
Hun jobber forresten administrativt.
I en bok som er ny av året, Discover Your Inner Economist, foreslår amerikaneren Tyler Cowen å innføre kroppssensorer på alle
møtedeltagere, slik at de kan signalisere kjedsomheten sin anonymt.
Når det er klart at alle kjeder seg, blir møtet avblåst. Tanken fascinerer meg. Jeg tror ikke jeg tar veldig feil hvis jeg sier at det ville bli
mange korte møter i en slik verden. Og jeg er direkte skråsikker
på at det ville bli en verden med mye bedre møter – og samtidig
litt mer tid til alt det vi egentlig er satt til å gjøre. I eller utenfor
helsevesenet.
Om slike sensorer kan utvikles, vet jeg ikke. Vi får håpe den nevroanatomiske ekspertisen kjenner sin besøkelsestid.

Foto: Espen Rostrup Ellingsen.

Sjur Holsen • Statsviter og skr ibent

Bli kjent med:

Medisinsk Mållag
– eit lag i vekst
Turid Thune
Styreleia Medisinsk Mållag

Medisinsk Mållag vart skipa 6. desember 1972 og har i dag
ca 150 medlemer. Laget er det største yrkesmållaget Noregs
Mållag. Då laget vart skipa, var det berre lækjarar og medisinstudentar som kunne melde seg inn. Lov for Medisinsk Mållag
er sidan endra og i dag er det mogeleg for alle som arbeider
eller studerer innan det norske helsestellet å bli medlemer.
Det er ein føresetnad at ein er samd i føremåla til laget.
Medisinsk Mållag har desse føremåla:
1. Dyrke og spreie kunnskap om nynorsk medisinsk fagmål.
2. Arbeide for at nynorsk skal få sitt rette rom i helseinstitusjonar av alle slag.
3. Spreie medisinsk opplysningsstoff på nynorsk.
4. Ta vare på norske ord og nemningar om kropp, sinn, sjukdom og helse.
5. Arbeide for fullgod helseteneste på bygdene.
Når det gjeld punkt 5, veit vi at dei fleste bygdelag i dag har
fullgode helsetenester. Men inne i dei fleste av medlemene
våre bankar det eit sterkt bygdehjarte, og me vil gjerne at
sambygdingane våre skal kjenne seg trygge.
Laget har medlemer frå heile landet, men for å lette arbeidet
til laget, har styret vorte samla i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.
Me finn det også heilt naturleg at styret sit i Helse Vest og
Helse Bergen sidan det er bestemt av kulturdepartementet
at nynorsk skal vere hovudmålet i desse organisasjonane. På
eit styremøte for nokre år sidan vedtok Medisinsk Mållag at
Haukeland sjukehus skulle bli eit nynorsk sjukehus, dette fekk
me altså gjennomført (med litt hjelp ovanfrå).
Kva arbeider me så med i dag? Eg må diverre medgje at me
gjer for lite. Me skulle ha vore meir aktive vaktbikkjer for å
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passe på at nynorsk verkeleg skal vere det naturlege fyrstevalet i vår helseregion. Dette gjeld både elektroniske verkty,
skilting, brevark, skjema, informasjon til pasientane og mykje
meir. Framleis slit kollegene våre med å få notata sine skrivne
på nynorsk sjølv om dei dikterer på fagraste og klåraste vis.
Me som har arbeidd ei stund og kome til makt og æra må vise
studentane at nynorsk tale- og skriftspråk kan brukast i alle
samanhengar, og at det ikkje er mindreverdig i høve til bokmål,
snarare tvert imot.
Medisinsk Mållag gav for fleire tiår sidan ut boka Medisinsk
Journalskriving. Her finn ein døme på ulike typar medisinske
journalar med bruk av norske ord og nemningar. Eitt av måla
i det inneverande styret si regjeringstid er å revidere denne
boka og få lagt ho ut elektronisk, arbeidet er i gong.
Desse er med i styret som sit til hausten 2008: Turid Thune
(leiar), Haldor Slettebø (nestleiar), Øygunn Kallevik (kasserar),
Arne Exner Nakling (skrivar), Mette Løkeland Stai og Reidar
Kvåle (styremedlemer). De dreg sikkert kjensel på gode kolleger på biletet som vart teke på styremøtet i juni i år.
Dersom du ynskjer å melde deg inn i laget eller få litt meir
informasjon før du bestemmer deg, kan du ta kontakt med:
Turid Thune, Hudavd. HUS. turid.thune@helse-bergen.no. Meir
informasjon finn du også på heimesida vår: http://www.nm.no/
lag/medisinskmallag/.
Du kan også melde deg inn ved å gå rett inn på nettsida til
Noregs Mållag. http://www.nm.no.
Me tek mot alle, både trufaste slitarar, fråfalne og bortkomne
søner, nyfrelste nynorskbrukarar og dei som berre vil støtte
oss fordi nynorsk er det fagraste språket.
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Styret i Medisinsk mållag: Arne Exner Nakling, Haldor Slettebø, Øygunn Kallevik, Mette Løkeland Stai, Turid Thune og Reidar Kvåle.
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Direkte svar
På hvordan nyrene har det

HemoCue Albumin 201, resultat med lab-kvalitet på 90 sekunder
HemoCue Albumin 201 er en sikker og rask metode for screening av hypertonikere og diabetikere
for mikroalbuminuri. Pasienten får svaret uten omveier, slik at beslutningen om videre behandling
kan taes uten ny konsultasjon. Kostnadene for instrument og test er lave og ingen laboratorieerfaring kreves. Vil du ha ﬂere svar direkte, gå inn på www.hemocue.com

18

HemoCue Norge,
Postboks 6744, Etterstad 0609, Oslo.
Telefon: 23371600. Faks: 23371601.
info@hemocue.no www.hemocue.com

Vaksinering

Hepatitt B vaksinering av
medisinstudenter og andre
helsefagstudenter
Det har fra fastlegehold vært etterlyst informasjon om
hvordan man skal håndtere helsefagstudenters etterspørsel
etter hepatitt B vaksinering.
Noen helsefagstudenter har krav på gratisvaksine etter
regelverket. Se Smittvernhåndbok for kommunehelsetjenesten, målgrupper for hepatitt B vaksinering som
dekkes av Folketrygden.
Blant helsefagstudentene er disse målgruppene
• Medisinstudenter
• Operasjonssykepleie
• Anestesisykepleie
• Intensivsykepleie
• Jordmorfag
• Odontologi
• Tannpleie
• Bioingeniørfag

Foto: Björn Erlandsson

Det bør være at krav at studentene legitimerer seg og
dokumenterer sin status som student innen et av de
nevnte områdene. Det er ønskelig at det blir tatt titerundersøkelse på forhånd, men ikke noe krav.

i smittevernhåndboken. Personer med titer > 100 regnes
som livsvarig beskyttet selv om titer senere skulle falle
under 10. Personer med 10< titer<100 bør vurders på å
få booster på et senere tidspunkt.

Vaksine bestilles ved skrive ut en blåresept på Engerix-B
i gitt antall doser( f.eks 1 ml x 3) med referanse til § 4 E.
Denne sendes til Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for
for infeksjonsforebygging, Postboks 4404 Nydalen, 0403
OSLO. Faksnummer er 2204 2301.

Rett til smittevernhjelp beskrives i Smittervenlovens
kapittel 6. Det synes ikke å foreligge noe departemental
bestemmelse på at slike konsultasjoner skal være gratis, så
det betales derfor mellomlegg som for andre pasienter.

Det er anbefalt å teste antistofftiter for disse risikoutsatte
3 mnd etter gjennomgått vaksinasjon for vurdering av
titer. Ved titer <10 er det vanskelig å si sikkert om de har
tilstrekkelig beskyttelse. Se her forslag til videre oppfølging

Bergen 13.09.2007
Øystein Søbstad
Smittevernlege
Bergen kommune

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

Årsmøte i Loen
Dei siste åra har Sogn og Fjordane legeforening samla ein høvesvis stor del av
medlemmene sine ei helg i slutten av
september på Hotel Alxandra i Loen. I
mange år har vi inntrykk av at møtelyden
vart ei år eldre for året. Det har endra
seg mykje. Dei siste åra har det vore ein
flott blanding av røynde, godt vaksne kolleger, og yngre leger både frå sjukehus og
primærhelsetenesta.
I år hadde vi Ola Jøsendal som foredragshaldar. Han klarte å provosere fram
ein spenstig diskusjon ved å snakke om
overfinansiering av spesialisthelsetenesta,
og å presentere sine synspunkt på leiing
av einingar som driv med diagnostikk og
behandling.
Festmiddagen er høgdepunktet under
haustmøtet. Denne gongen var vi
oppunder 80 til bords. Attåt god mat
fekk vi nyte verbale og musikale kulturelle innslag av høg kvalitet. Under
middagen har vi tradisjon for å dele
ut Sogn og Fjordane sitt heidersteikn
Selepinnen. Symbolet er ein miniatyr
i sølv, utforma som ein selepinne for
seletøy til hest. Vi bur i fjordhestfylket
framfor noko. Fjordhesten er kjend for
å vere ein uthaldande slitar, skal trivast
best i motbakke, og har særleg godt
lynne. Kriteriane for tildeling er delvis
utforma etter slike trekk.

President Torun Janbu og Leiar i S&F legeforening Øyvind Watne
Det er såleis ikkje mange yngre kolleger
som har fått Selepinnen så langt. I år
hadde styret peikt ut tre: Allmennlegane
Jon Kanter og Johan Nyhammer, og
overlege Jostein Tjugum. Alle har fleire
tiårs teneste som legar i Sogn og
Fjordane. I takketalane formidla dei
takksemd for å få ha eit så engasjerande
yrke, trivsel i yrket gjennom mange år,

og sterk forplikting overfor pasientane.
Utdelinga var ei retteleg høgtidsstund,
som vi får tru inspirerte mange yngre
kolleger til å bli lenge i Sogn og Fjordane
i von om at også dei skal få Selepinnen
ein gong.
I mange år har presidenten i
Legeforeningen delteke på haustmøtet.
Det var gildt å ha president Torunn Janbu
med oss i år. Ho engasjerte forsamlinga
med aktuelle problemstillingar frå arbeidet i Dnlf sentralt, og fekk i gang ein god
dialog med forsamlinga.
Haustsamlinga vart avslutta med
årsmøtet. Øyvind Watne vart attvald
som leiar. Valnemnda hadde kandidatar til
alle postane, men det vart fleire benkeforslag, slik at det måtte skriftleg avstemming til val av styremedlemmer. Det er
hyggeleg at det er attraktivt å bli medlem
av styret i Sogn og Fjordane legeforening.
Vi har tinga plass på Hotel Alexandra
19.-20 september 2008. Det er berre å
setje av dagane med det same.
Øyvind Watne
Leiar

Frå ve.: Jon Kanter, president Torunn Janbu, Johan Nyhammer, Jostein Tjugum
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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 2007 - 2009
Øyvind Watne, leiar,
owatne@gmail.com,
95059298
Halvard W. Sele;
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
Lars Moland (Af)
lars.moland@aurland.kommune.no

Trond Inselseth (LSA)
insels@frisurf.no
Alv Bjørnar Heggelund (NAMF)
abh@hoyangerbht.no
Tom Guldhav (Of)
tom.guldhav@helse-forde.no
Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no
Florentina Naboulsi (PSL)
florentina@mailbox.as
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Varamedlem
Svein Ove Vingsnes
svein.ove.vingsnes@helse-forde.no
Jon Sverre Arnestad
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no
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Sogn og Fjordane Legeforening

Verktøy – eller brukargrensesnitt
Legekunst har element av handverk i seg. Til alle handverk
krevst verktøy. Vi fekk kontakt med dei litt etter litt i studiet:
Først sjølve symbolet på Legen, stetoskopet. Etterkvart lærte
vi oss å handtere otoskop og oftalmoskop, få av oss vart vel
trygge på pannespeil. Vi måtte i større eller mindre utstrekning ta i bruk skalpell og peang, og prøvde oss med nålehaldar
og sutur på appelsinskal, til teknikken sat såpass at det var
tilrådeleg å sleppe oss laus på folk. Felles for desse verktøya
er at dei er utvikla med eitt føremål: Til diagnostikk eller
behandling i medisin. Nokre av dei er teknisk enkle, andre
svært kompliserte. Alle er designmessig tilpassa vår bruk, og
er til liten nytte utanfor medisinen.
Medan eg arbeidde i Afrika måtte eg ofte nytte meg av
tenestene til ein kollega som var ein trollmann med bilar.
For 20 år sidan var framleis det meste mekanisk, og utan
merkeverkstad i næraste by måtte han ordne opp i det
meste. Og hard bruk på ekstremt dårleg underlag gjorde at
det meste skjedde med bilane våre.
Han – bil-trollmannen – var ein sterk beundrar av tysk
og japansk mekanikk, og hadde tilsvarande forakt for den
engelske. For han var det talande at skiftnøkkel på fransk
heiter ”clé anglais” – engelsk nøkkel. Skiftnøkkelen er grei
å ha i heimen, med han kan du losne og feste mutterar av
ulik dimensjon. Men sit mutteren retteleg fast er det kjapt å
runde hovudet, og då har du problem. Som kunne ha vore
løyst om du starta ut med ein fastnøkkel av rett storleik.
Fastnøkkelen ligg godt i handa, du kjenner du får eit presist
drag, og ei enkel løysing på problemet.
Under studiet lærte eg ingen ting om dataverktøy. Men
eg var lenge nok i allmennpraksis til at eg fekk prøve ut
Infodoc. Det vart ein fest å skrive reseptar og sjukmeldingar
(sikkert for dei som skulle lese reseptane mine og), og det
var høgtid då eg fekk elektronisk overført blodprøvesvar frå
det lokale sjukehuset rett inn i pasientjournalen.
Datamessig var det å begynne på sjukehus i 1994 som å
trekke kortet ”rykk tilbake til start” i Monopol. Og det var
på det same sjukehuset som klarte å sende meg blodprøvesvar elektronisk medan eg var kommunelege. På sjukehuset
vart datamaskinga brukt som elektrisk skrivemaskin, er det
nokon som hugsar at dei som ikkje hadde bruk for pc til
anna vart frårådd å kjøpe?

Mykje har skjedd sidan den gongen – det skulle berre mangle. No dikterer vi lydfiler, for eitt år sidan fekk vi skrive
reseptar frå pc’en, og prøvesvara kjem elektronisk. Så har vi
fått eit fantastisk epostsystem, som gjer at vi kan sende kvarandre beskjeder kjapt og greit, framfor å nytte den krevjande
telefonen som stykker opp arbeidet til han eller ho du skal
ha tak i. Og elektronisk tilgang til NEL og Felleskatalogen
høyner kvaliteten på beslutningane våre.
Men så har vi fått så mykje meir. Eg har ei oppleving av at
eg har vore på datakurs ein gong i månaden siste halvåret,
og endå er det nokre kurs eg ikkje har fått med meg. Eg har
lært om GAT, WebCruiter, ePhorte, Synergi, Visma Unique
faktura, EK-handbok og eg veit ikkje kva. Kvart system
har sitt eige passord (der er eg ganske god, men føler at
metningspunktet er i ferd med å bli nådd) – unik pålogging
skal komme.....
Nokre av desse reiskapane er gode og intuitive, og har funksjonar som ein gjennomsnittleg databrukar kjenner att frå
andre system. Andre tér seg som dataspela barna våre handterer: Du trykker på eit ikon, skjermen glimter opp i nye
fargar og du er inne i ei framand verd.
Sams for dataverktøya vi tek i bruk i spesialisthelsetenesta
er at dei ikkje er unikt innretta på å betre medisinsk diagnostikk og behandling. Dei er lånt frå andre bransjar, med
meir eller mindre god tilpassing til vår kvardag – ulikt dataprogramma som vart tekne i bruk i allmennmedisinen frå
slutten av 1980-talet.
Eit døme: Programmet for avvikshandtering, Synergi; er utarbeidd innafor oljeverksemda (trur eg). Når eg skal registrere
type avvik får eg eit vell av ulike val. Få av dei er relevante
for medisinsk verksemd. Eg tvilar på at eg nokon gong
vil få trong for å registere ”feil diameter på stigerør”
som årsaka til ei uønskt hending. Valet ”Utgått på
dato” er kanhende merkelappen nokon vil henge
på meg som er misnøgd med dei nye verktøya?
Vi har fått mange skiftnøklar – eg skulle ynskje
meg eit glinsande sett fastnøklar av god kvalitet!

Øyvind Watne,

leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@gmail.com

23

Kunngjøringer

Kurs for tillitsvalgte
i sykehus
Målgruppe: Avdelingstillitsvalgte Ylf, OF, LVS
10. januar - 11. januar 2008 Legenes Hus, Kalfarveien 37

Program
Torsdag 10. januar 2008
1500 - 1530 Velkommen
1530 - 1600 Legeforeningen og Spekter
• Legforeningens organisasjon og struktur
• Akademikerne
• Spekter
1600 – 1645 Avtaleverket,- en oversikt
• Hovedavtalen
• Overenskomst A1
• Overenskomst A2 /B
• Protokoller
1645 – 1700 Pause
1700 – 1745 Arbeidsmiljøloven
1745 – 1800 Tillitsvalgtes rettigheter
• Hovedavtalen
• Særavtaler
1800 – 1830 Spesialisering og ansettelse
• Rangering og ansettelse
• Fri til kurs
• Fordypning
1900
Middag
Fredag 11. Januar 2008

0900 – 0945 Rettigheter ved svangerskap og fødsel
0945 – 1030 Arbeidstid og vernebestemmelser
• Tjenesteplaner
• Vernebestemmelser
• Vakter
• Uforutsette vakter og overtid
• Ferieloven
1030 – 1045 Pause
1045 – 1115 Aktuelle saker i Legeforeningen
• Forhandlingsstatus og – erfaringer
• Lokale vs. Sentrale forhandlinger
1115 – 1230 Gruppearbeid
1230 – 1315 Lunch
1315 – 1445 Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon
1445 – 1500 Oppsummering
1500
Slutt
Påmelding innen 23/12-07 til kursleder:
Espen Rostrup Ellingsen eero@helse-bergen.no
Mob: 90777015

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

OrtoMedic

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

I samarbeid med ledende internasjonal ekspertise løser
BOS problemer for dine arthrosepasienter.
Ingen ventetid for utredning – Kort vei til operasjon
Hos BOS er alle «garantipasienter».
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iZlb^gm^gle^`^fb]]^ebggmZd'=bZ`ghlmbl^kbg`[°k`c°k^lbmk]f^]`c^e]^g]^k^mgbg`l&
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_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^&
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[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`
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• Oppdatert medisinsk informasjon
• Sjekklister for regelmessige helsekontroller
• Beskrivelse av vanlige diagnoser og helseplager
• Råd om kosthold og vekt
• Tolking av atferd hos pasienter med språkproblemer
• Psykiske plager i voksenliv og alderdom
• Forebygging, livslang læring og selvstendighet
• Oversatt fra tysk og bearbeidet for norske forhold
i samarbeid med norske spesialister innen syn,
øre-neste-hals, habilitering, odontologi og barsel
Ideell for allmennleger, helsestasjoner og sykehus.
148 sider. Bokhandelpris:189,-.
Direkte fra forlag: 149,- (+ porto).
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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

