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Gratis overtid – et problem?
Kommunikasjon - mer enn
blikkontakt og åpne spørsmål

Alzheimers sykdom:*
Ny tablettstyrke og praktisk dosering

ÉN gang om dagen
er enklere enn TO
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For referanser og preparatomtale se side 7

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

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. Se FK-tekst på side XX.

www.ebixa.com

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

En ny legeforening?
En afrikansk politiker sa en gang at han ikke kunne skjønne
hvordan en regjering kunne tape et valg i Norge, når den hadde
så mye penger til rådighet. Det har imidlertid vært noenlunde
disiplin mellom blokkene i norsk politikk, selv om overbud er
kjent både fra valgkamper og budsjettdebatter.
Finanskrisen endrer noe på dette. Det er blitt lovlig, endog
nødvendig, å pøse ut milliarder i redningspakker og stimulering.
Det er vel nesten litt moro å kunne vise handlekraft i slike
vanskelige tider.
Når det gjenstår 6 måneder til valget har vi og en helseminister
som utstråler handlekraft og iver. Legeforeningens 91årige
tradisjon som (delvis delegert) forvalter av spesialistutdanningen, skal man nå få bukt med gjennom en lovendring
i vårsesjonen. Det er nok sikret et flertall for dette gjennom
arbeid i Stortinget. Dette vil bli gjenstand for mye debatt i
mange fora i tiden som kommer.
Jeg vil presisere at det vil være et betydelig selvskudd dersom
staten gjennom dette klarer å ødelegge det betydelige faglige
engasjement og den arbeidslyst som vises gjennom tusener av
arbeidstimer i kurskomiteer, spesialitetskomiteer og andre
legeforeningsfora.
Dette arbeidet, som har en markant dugnadsprofil, har
sikret høyt faglig nivå på våre spesialiteter over flere legegenerasjoner. Det er en illusjon å tro at dette arbeidet, uten
videre, kan erstattes ved å overføres til for eksempel
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universiteter eller foretak. I sin ytterste konsekvens kan vi ende
opp med en legeforening ribbet for fagutviklingen. Jeg kan ikke
se at noen vil være tjent med dette.
Helseministerens noe uklare utspill om det som for noen
måneder siden het samhandlingsreformen, men som nå mest ser
ut som en kommunehelsereform, bør også følges nøye i lys av
valgkampen.
Det er påfallende hvordan sentrale rikspolitikere får behov for
å vise sin folkelighet i disse tider. Man uttrykker sin støtte til
mer eller mindre okkulte behandlingsmetoder, som verken lar
seg etterprøve eller kontrollere. Det meste bekjennes under en
påstått ”åpenhet”, og under det kjente munnhell om at ”det
finnes mer mellom himmel og jord….”
La oss bare håpe at dette ikke får overslag til planleggingen av
en ny form for spesialistutdanning her i landet.
Vi går en spennende vinter og vår i møte. Jeg vil ønske legeforeningens sentrale ledelse lykke til med arbeidet i forhold til
helseminister og departement.
Vår afrikanske venn vil kanskje til høsten kunne si
”Hva sa jeg?”.

Vennlig hilsen
Gunnar Ramstad
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

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

Har du spørsmål?

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

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

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente private dagkirurgiske sykehus.
I 2005 ble det utført cirka 3000 dagkirurgiske inngrep ved BKS. BKS har i de senere år vært en
verdifull bidragsyter til den offentlige helsetjeneste gjennom leveranser til flere fylkestrygdekontor
og Helse Vest. Per i dag utføres hovedsakelig dagkirurgiske operasjoner innen fagfeltene ortopedi,
nevrokirurgi, håndkirurgi, plastisk kirurgi og øyekirurgi. BKS holder til i skreddersydde, nyoppussede
og godkjente lokaler i det store glassbygget på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer,
6 oppvåkningssenger og 4 enerom. Bergen Kirurgiske Sykehus samlokaliserer og samarbeider med
BKS Øye og Klinikk Bergen, to private aktører innenfor fagfeltene øyekirurgi og plastisk kirurgi.
Mer informasjon om BKS finnes på www.bksykehus.no.
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Utilbørlig påvirkning
Legers forhold til legemiddelindustrien (LMI) og medisinsk-teknisk industri har vært i
betydelig endring det siste tiåret. Historier om faglig lite relevante reiser til eksotiske
reisemål og bonusordninger knyttet til forskriving av bestemte legemidler hører fortiden
til. Interaksjonen mellom leger og LMI er nå regulert gjennom gjensidige avtaler
mellom industrien og henholdsvis Legeforeningen og helseforetakene og åpenhet og
etterprøvbarhet er nå bærende elementer i avtaleverket. Nye avtaler og retningslinjer
har imidlertid også skapt et vakuum på faglig oppdatering og muligheten til å delta på
relevante kongresser er blitt sterkt begrenset.
Befolkningens og pasientens tiltro til den profesjonelle og
industriuavhengige lege er nødvendig for å skape en god allianse
mellom lege og pasient. Gjennom gjensidig respekt og tillit dannes
grunnlaget for et godt behandlingsresultat og upassende relasjoner
mellom behandler og industri er ødeleggende elementer i denne
sammenhengen. Gjennom et kritisk fokus på objektiviteten til legegruppen har man nå fått på plass et avtaleverk som danner grunnlaget for en slik respekt og tillitt. Man har riktignok måttet gjøre
noen tilpasninger underveis for at avtalene skal bli virke hensiktsmessige, men utviklingen har vært tvingende nødvendig.
Det er vanskelig å spå om fremtiden vil bringe ytterligere
restriksjoner. Det som oppfattes som etisk akseptabelt i dag
trenger ikke lenger å være dette om 5 eller 10 år. Signaler fra USA
kan bære bud om nye debatter rundt temaet. I siste nummer av
The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE beskrives den nye
virkeligheten i USA. Nye, restriktive regelverk, fra både industrien
og akademiske institusjoner, danner grunnlaget for en ny etisk
standard. Riktignok er gammeldagse gaver knyttet til underholdning
og rekreasjon også omfattet av de nye reglene, men leger skal i
fremtiden heller ikke ta imot noen andre former for gaver, deriblant
måltider, som ikke knyttet til såkalte continuing medical educationaktivitet (CME). Industribetalte måltider tolkes nå som personlige
gaver og vil ikke lenger være tillatt på medisinske akademiske sentra
og legemiddelindustrien vil ikke lenger gi fra seg penner, blokker etc.
da den frykter at dette skaper et inntrykk av en ikke-faglig industri.
Det er også grunn til å tro at industriens budsjetter ikke lenger
vil ha det samme rom for legerettet aktivitet. Den farmasøytiske
industri har etter hvert fått en ny virkelighet å forholde seg til.

Stadig økende press på pris, økende antall av generiske preparater
og økende konkurranse gir en mer utfordrende økonomisk
situasjon. Milliarder investert i utviklingen av nye preparater blir
vanskeligere å hente tilbake fra et stadig mer prisfokusert og kritisk
marked. Nasjonale kontrollinstanser stiller stadig høyere sikkerhetskrav og i de senere år har vi sett flere farmagiganter miste potensielle inntektskilder ved at milliard-preparater må trekkes fra markedet.
Et veldig fokus på utilbørlig påvirkning skal ikke skjule det
faktum at det har kommet mye godt ut av hensiktsmessig interaksjon mellom medisinsk industri og leger. Som viktige bidragsytere
har fagfolk preget utviklingen av medikamenter og teknologi som
i dag er naturlig del av medisinsk behandling og mye av legers fagutvikling har kommet gjennom kongresser og seminarer helt eller
delvis betalt av medisinsk industri. Når vi nå kan bevege oss i
retning av en fremtid hvor den enkelte lege har liten eller ingen
kontakt med farmasøytisk eller medisinsk-teknisk utstyrsindustri,
er det grunn til å være bekymret over bortfallet av midler til
forskning og fagutvikling dette forårsaker. Som en konsekvens av en
slik ønsket utvikling bør det snarlig avsettes offentlige midler for å
kompensere dette bortfallet, midler som ikke påvirkes av
kommuners og helseforetaks økonomi og budsjetter.

Takk til Sjur Holsen!
Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke skribent Sjur Holsen
for hans interessante og velformulerte kronikker under Sideblikk.
Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på hans spalte. Holsen
er nå blitt en del av kommentatoravdelingen i Bergens Tidende og
således ikke anledning til å skrive mer for oss. Dette er forståelig,
men selvsagt beklagelig. Jeg ønsker ham lykke til videre!

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Bevisstløs kommunesektor?
Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og
miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal
spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre
for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.
En litt lang og kronglete ingress, kanskje. Den er ikke hentet fra
en glanset kommuneplan, men sakset rett fra kommunehelsetjenesteloven (§1). Loven beskriver også hva som er kommunens
kjerneoppgaver, herunder bl.a. diagnostikk og behandling av syke,
habilitering og rehabilitering, informasjonsarbeid m.v. Det er de
folkevalgte i hver enkelt kommune som har det øverste
ansvaret for å sikre helsetjenestene for alle innbyggere i Norge.
Med andre ord utgjør kommunene grunnpilaren i norsk helsetjeneste. Heldigvis har vi et spesialisthelsevesen som bistår med
spisskompetanse der kommunenes eget apparat kommer til
kort.

Ventetider
For noen år siden var debatten om sykehuskøer og privatisering
blant det mest dominerende i norsk samfunnsdebatt. De siste
årenes storstilte satsing på spesialisthelsetjenesten, og utvidelse
av pasientrettighetene, har satt den gamle ventelistedebatten
noe i skyggen. Den store utfordringen nå synes å holde
kostnadsutviklingen under kontroll.
For få uker henviste jeg en av mine pasienter til en revmatologisk vurdering ved vestlandets største sykehus. Kort tid etter
fikk jeg brev tilbake om at det for tiden må påregnes 2,5 års
ventetid på poliklinisk konsultasjon. Dessverre var dette ingen
dårlig spøk. Vi erfarer at ventetiden er 6-9 måneder for astmaog allergiutredning ved barneklinikken. Mennesker som trenger
tilsyn av hudlege må vente 3 måneder. Dette er for øvrig like
lenge som du må vente hvis smittevernlegen har henvist deg til
lungeavdelingen med spørsmål om aktiv lungetuberkulose. Så var
kanskje ventelistene ikke utryddingstruet likevel?

Lavterskel spesialisttilbud?
Folk bosatt i Bergen og nærområdene nyter godt av tilgjengelige
spesialisthelsetjenester. Ikke bare er det et godt marked for helprivate tjenester. Også sykehusene har i mange år stilt generøst
opp for den nære lokalbefolkningen. Bekymrede foreldre kan for
eksempel troppe opp med sine syke barn på barneklinikkens
kveldspoliklinikk og få direkte spesialistvurdering; uten henvisning. Personer som mistenker seg smittet med en seksuelt
overført sykdom kan møte direkte til sykehuspoliklinikk. Gravide
kan benytte seg av kvinneklinikkens vurderingstilbud, i stedet for
kommunal jordmortjeneste. Alt sammen er glimrende spesialisttilbud for de som har mulighet til å benytte seg av disse.
Et stykke unna sykehusene er servicen ikke like galant. Vi som
er med på å planlegge helsetjenesten i kommunene må forholde
oss til at helsetjenestene er et lokalt ansvar, jfr kommunehelse-
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tjenesteloven. Syke barn tar vi i mot på fastlegekontoret eller på
legevakt. Trenger vi spesialisthjelp henvender vi oss til pediater,
som da kan bruke sin spesialistkompetanse der allmennlegens
kompetanse slutter. I Nordhordland kan gravide og fødende
benytte seg av den interkommunale jordmorvakten som er
tilgjengelig døgnet rundt. Ungdom med problemer eller mistanke
om seksuelt overført sykdom får tatt de nødvendige undersøkelser på den interkommunale helsestasjonen for ungdom
eller ved et av kommunens legekontorer. Nettopp slik det
skal være!

Stadig nye tiltak
Rett før jul åpnet Regjeringen for endringer i sykehusenes
finansieringssystem. Nå skal spesialisthelsetjenesten kunne få
refusjon også for behandling ute i kommunene og i pasientenes
hjem. Det legges opp til at bl.a. sykepleiere kan komme hjem til
pasientene og foreta nødvendig behandling i hjemmet i stedet
for på sykehuset. Tiltaket ble applaudert fra mange ansatte i
spesialisthelsetjenesten. Statsministeren uttalte til avisene at
dette ville kunne føre til mer effektiv pasientbehandling. Det ble
snakket lite om at tiltaket settes i gang uten kopling til den
varslede samhandlingsreformen.
Et naturlig spørsmål er hvorfor det nå skal bli en sykehusoppgave å behandle mennesker i sitt eget hjem. Utvikling av
bedre hjemmetilbud er en riktig utvikling. Men hvorfor forankres
ikke slike tiltak i kommunene? Hvorfor skal ikke dette skje i
samarbeid med fastlegen og kommunens pleie- og omsorgstjeneste? Burde ikke egentlig kommunene fått ansvar for
hjemmebehandling? Og fått overført ressurser, personell og
kompetanse til denne jobben? Hvordan skal samhandlingsaspektet ivaretas?
For å sette det på spissen: Kan fastlegen som kommer på
sykebesøk risikere å møte annenlinjetjenesten på vei ut døra; for
så å måtte vente på det polikliniske notatet 4 uker seinere?
Siste skudd på stammen av velmente ”spesialisttilbud” er det
nye lærings- og mestringssenteret i Bergen (LMS) som er lansert
som et fellesprosjekt mellom Helse Bergen og Haraldsplass
sykehus. Senteret skal kunne hjelpe mennesker å leve med sykdommer som astma, cøliaki m.v. Jeg velger å håpe at valget av
navnet ”Bergen” er en ren glipp, og ikke nok en gang gjenspeiler
den geografisk avgrensede spredningen på tilbudet. På LMS
sine hjemmesider kan vi lese at læringstilbudene utvikles i tett
samarbeid med fagmiljøene og brukerorganisasjonene. Ikke noe
sted er det nedfelt samarbeid med kommunene eller fastlegene.
Det er heller ikke angitt hvorvidt læringstilbudene skal utvikles

C Ebixa “Lundbeck”
Middel mot demens. • ATC-nr.: N06D X01

i samsvar med behovet ute i kommunene. I Bergens Tidende
annonseres det etter pasienter til de ulike kursene; det er bare
å kontakte sin fastlege for henvisning! Nok en gang kan mange
fastleger få underbygd sin mistanke om at man skal gjøres til
sekretær for de behandlingstiltak spesialisthelsetjenesten
initierer. Det er likevel kanskje ikke så rart at vi må oppleve
noen urimelige ventetider?

Bevisstløs kommunesektor?
Det er all grunn til å spørre seg hvor kommunesektoren har
hatt tankene sine det siste tiåret. KS har hatt et bortimot
bevisstløst forhold til utvikling av norsk primærhelsetjeneste,
både når det gjelder fastlegeordningen, legevaktsordningen og
samfunnsmedisinen i kommunene. Legetjeneste har av alt for
mange kommuner bare blitt sett på som brysom utgiftspost.
Kommunene er også ofte for små til å kunne etablere gode
kompetansemiljøer. Sannsynligvis har dette bidratt til at
spesialisthelsetjenesten gradvis har kunnet spise seg inn på
oppgaver som klart bør ligge til primærhelsetjenesten. Det som
har skjedd av positive tiltak har ofte vært resultat av enkeltkommuners innsats i kombinasjon med ivrige ildsjeler. KS er nå
i ferd med å våkne opp av tornerosesøvnen, ikke minst fordi det
synes å være penger å hente gjennom den nye samhandlingsreformen. En samhandlingsreform som nå er i ferd med å skifte
navn til kommunehelsereform.
Mulighetene ligger nå åpne for en revitalisering av kommunehelsetjenesten. Dette kan bl.a. skje gjennom de såkalte ”helsekommunene”. Dette vil trolig innebære et forpliktende interkommunalt samarbeid om hele primærhelsetjenesten i en
større region.

Samarbeidsavtaler snart på plass
Kommunehelseformen er varslet i april. Mens vi venter i
spenning jobbes det jevnt og trutt med nye samarbeidsavtaler
mellom kommunene, Helse Bergen og Diakonissehjemmets
sykehus Haraldsplass. Når dette innlegget kommer på trykk er
de overordnede avtalene sannsynligvis signert. Arbeidet med
underavtaler, som bl.a. skal regulere inn- og utskrivning av
pasienter, er godt i gang. Her gjøres mye kreativt arbeid i ulike
arbeidsgrupper. Det vil skje mer på denne fronten gjennom
2009.
Samarbeidsavtalene vil forhåpentligvis bidra til bedre samarbeid og bedre pasientflyt. Men samarbeidsavtaler er likevel
først og fremst et bidrag til god ”administrasjon”. En større utfordring vil være å
sikre rett tjeneste på rett nivå. Dette
vil kreve etablering av kompetansemiljøer og forskningsmiljøer med lokal
forankring. Først da vil teksten i
kommunehelsetjenesteloven
komme til sin fulle rett!

Tord Mol tumy r

DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. memantin 8,31 mg,
kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann. TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg,10 mg,
15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg tilsv.
memantin 4,15 mg, 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, hjelpestoffer. Tabletter 10 mg inneh.
laktose. TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv.
memantin 8,31 mg, laktose 166 mg, hjelpestoffer. Med delestrek. TABLETTER, filmdrasjerte 20
mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 20 mg tilsv. memantin 16,62 mg. IndIkasjonEr:
Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. DosERing:
Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av
Alzheimers demens. Behandlingen skal bare igangsettes hvis en omsorgsperson er tilgjengelig
og jevnlig kan monitorere pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med
gjeldende retningslinjer. Voksne/eldre: Maks. daglig dose er 20 mg. Risikoen for bivirkninger
reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose:
Startpakning: 5 mg en gang daglig i 7 dager, 10 mg en gang daglig i 7 dager, 15 mg en gang
daglig i 7 dager, 20 mg en gang daglig i 7 dager. Deretter fortsetter behandlingen med en
anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg en gang daglig. Kan tas uavhengig av måltider. Ved moderat
nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <40-60 ml/minutt/1,73 m2) anbefales maks. 10 mg.
kontraIndIkasjonEr: Overfølsomhet for memantin eller et eller flere av hjelpestoffene.
ForsIktIghEtsrEgLEr: Forsiktighet utvises hos pasienter med epilepsi, som har hatt tidligere
episoder med krampeanfall eller pasienter som er predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av
N-metyl-D-aspartat (NMDA)-antagonister som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan bør
unngås pga. økt risiko for bivirkninger. Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt pHverdi i urin (f.eks. drastiske endringer i kostholdet, f.eks. fra kosthold med kjøtt til vegetarkost,
eller stort inntak av syrenøytraliserende midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige
urinveisinfeksjoner med Proteus bacteria) kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør
pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse IIIIV) eller ukontrollert høyt blodtrykk overvåkes nøye. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt
nyrefunksjon (kreatininclearance 50-80 ml/minutt) er det ikke nødvendig med dosejustering.
Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30-49 ml/minutt) bør daglig dose
være 10 mg. Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg/dag
iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/
minutt) bør daglig dose være 10 mg/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild eller moderat nedsatt
leverfunksjon (Child-Pugh grad A eller Child-Pugh grad B) er det ikke nødvendig med dosejustering. Memantin anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon da det ikke finnes
data om bruk av memantin hos disse pasientene. Pasienter med arvelig galaktoseintoleranse,
Lapplaktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke bruke tablettene. Pasienter
med fruktoseintoleranse bør ikke bruke dråpene. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom pleier
vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan memantin
ha lett til moderat påvirkning, slik at pasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme
når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner. IntEraksjonEr: Effektene av barbiturater
og nevroleptika kan bli redusert. Samtidig administrering av memantin med spasmolytiske stoffer
som dantrolen eller baklofen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig.
Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. risiko for farmakotoksisk psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinin og
nikotin innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av hydroklortiazid
eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av økt INR ved samtidig
behandling med warfarin er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller INR anbefales.
gravIdItEt/ammIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør
derfor ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig og etter nøye vurdering av nytte/
risiko. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. Det er ikke kjent om
memantin skilles ut i morsmelk hos mennesker, men med tanke på hvor lipofilt stoffet er, antas
dette å forekomme. Kvinner som tar memantin, bør ikke amme. BIvIrknIngEr: Bivirkningene
er vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse.
Sentralnervesystemet: Svimmelhet, hodepine og somnolens. Sirkulatoriske: Hypertensjon. Mindre
hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Sentralnervesystemet: Hallusinasjoner (stort sett rapportert
hos pasienter med alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring, unormal gange. Sirkulatoriske: Venetrombose/tromboembolisme. Øvrige: Tretthet, soppinfeksjoner. Krampeanfall er rapportert
svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske reaksjoner og pankreatitt er rapportert. Alzheimers
sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord og er også rapportert hos
pasienter som er behandlet med memantin. ovErdosErIng/ForgIFtnIng: Symptomer: Hhv.
200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med enten bare tretthet, svakhet og/eller
diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller ukjent dose har pasientene hatt
symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, somnolens, svimmelhet, agitasjon,
aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller mage-tarm-besvær (oppkast og diaré).
Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga symptomer fra sentralnervesystemet (koma
i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon). Pasienten ble behandlet symptomatisk og med
plasmaferese, og kom seg uten varige mén. En pasient som hadde fått 400 mg memantin oralt fikk
symptomer fra sentralnervesystemet som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens,
somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten ble restituert. Behandling: Symptomatisk.
EgEnskapEr: Klassifisering: Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDAreseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ demens
er det i økende grad bevis for at svikt i glutamaterge neurotransmittere, særlig ved aktivering
av NMDA-reseptorer, medvirker til både symptom- og sykdomsforverrelse. Memantin modulerer
virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat som kan føre til nevronal dysfunksjon.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax oppnås etter 3-8 timer. «Steady state»plasmakonsentrasjoner fra 70-150 ng/ml (0,5-1 µmol) med store interindividuelle variasjoner.
Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 liter/kg. Halveringstid: Memantin
elimineres monoeksponensielt med terminal t½ på 60-100 timer. Total clearance (Cltot) 170
ml/minutt/1,73 m2. Renal eliminasjonsrate av memantin ved alkalisk urin kan bli redusert med
en faktor på 7-9. Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene
er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 dager, og mer enn 99% utskilles
renalt.oppBEvarIng og hoLdBarhEt: Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder.
paknIngEr og prIsEr: Dråper: 50 g kr 783,40. Tabletter: Enpac: Startpakn: 7 tabl. 5 mg + 7
tabl. 10 mg + 7 tabl. 15 mg + 7 tabl. 20 mg kr 939,90. 10 mg: 30 stk. kr 519,50. 50 stk. kr 778,90.
100 stk. kr 1523,50. 20 mg: 28 stk. kr 939,90. 98 stk kr 2954,20.
sist endret: 28.07.2008

tordmolt@online.no

h. Lundbeck a/s
Strandveien 15
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no
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Gratis overtid – et problem?
Det er en velkjent sak at mange overleger ikke
fører opp all den tid som brukes på sykehusarbeid. Det har vært estimert 3-5 timer gratis
overtid i gjennomsnitt per uke for overlegene
i Helse Bergen (forskning ikke inkludert). Det
betyr rundt 5-7 millioner kroner sparte lønnsutbetalinger til denne gruppen. I tillegg kommer inntekter fra prosedyrer som ellers ville
blitt avlyst.
Fra arbeidsgiver fremholdes det ofte at vi er akademikere og
må regne med å stille opp uten å skrive overtid for alt. Av og
til gir også kolleger mer eller mindre tydelig signal på at føring
av overtid ikke er god tone. På den andre siden har vi i mange
år vært kritisert for unnfallenhet av våre yngre kolleger og
bedre disiplin i rekkene har vært etterlyst.
Vi har over tid registrert en klar endring av overlegerollen.
Tidligere tiders mer tilbaketrukne, superviserende rolle er
definitivt over, og tid til faglig fordypning og refleksjon er noe
mange bare kan drømme om. Man er mer fremskutt med tøffe
vakter, og effektivisering har ført til større intensitet, raskere
turn-over og mer tidsnød. Vekten ligger på produksjon. Ikke
minst i de operative fag vil overlegene bindes opp i
prosedyrer, og tid til andre oppgaver er kraftig redusert.

Drevelin
Ortopdei
1/4

I de fylkeskommunale tider var kutt i legene tjenesteplaner
nærmest en årlig foreteelse og årsak til mye frustrasjon og
irritasjon. Det har lyktes oss å opprettholde legers tjenesteplaner rimelig uendret i flere år nå, men 2009 ser ut til å
kunne bryte denne stabiliteten. Dette på tross av at legene
har absorbert betydelige arbeidsmengder uten tilsvarende
økning i bemanning. Også for 2009 er det lagt opp til en økt
aktivitet samtidig som det legges opp til en reduksjon av legebemanningen på kanskje 20-30 årsverk. Det aktualiserer
ytterligere legenes gratisarbeid.
Et bærende prinsipp for tjenesteplaner er at de skal være
realistiske og reflektere aktuell arbeidsmengde. De aller fleste
leger kommer ikke inn under bestemmelser om særlig selvstendig arbeid som gjør at overtid ikke kan skrives, jf AML.
I arbeidet med lederkontrakter fikk vi også med at leger med
rene lederoppgaver kan skrive overtid dersom de for
eksempel tar på seg klinisk arbeid. Derimot vil totallønnsavtaler ikke gi rett til å skrive opp tilfeldig overtid, men der
er dette hensyntatt i en langt høyere lønnspakke samt bl.a. en
begrensning i ukentlig arbeidstid for å unngå ”slavekontrakter”.
En rekke oppgaver nedprioriteres i dag. Det er ytterst viktig
for pasientene, men også for vår egen faglige integritet og
motivasjon at det ikke fires på kvaliteten. Sykehusene måles
i dag mye etter kvantitative variabler (DRG produksjon,
liggetid, epikrisetid m.m.), men gode kvalitative variabler
mangler ofte. Vi må ikke gi etter for krav som kan svekke den
faglige standard. Det må settes av tid til gode previsitter/
visitter hvor de yngste legene kan få skikkelig oppfølging og
veiledning. Det krever forberedelse og tid. Pasientinformasjon
lider ofte i dag og pasienter bør ha krav på en skikkelig
utskrivningssamtale, helst med deltakelse fra behandlende lege.
Nødvendige møtepunkter må også opprettholdes, og undervisning skal kunne forberedes i arbeidstiden.
Derfor: Ja, det er svært viktig at overleger fører overtid for alt
relevant legearbeid. Det synliggjør reelt behov for legearbeidskraft hvilket er nødvendig dokumentasjon for å unngå kutt i tjenesteplaner.
INGEN må signere tjenesteplaner
de mener er urealistiske uten først
å ta kontakt med avdelingstillitsvalgt.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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Innsatsstyrt finansiering
Godt nytt år til dere alle! Ingen store overraskelser skrev jeg i forrige nr av Paraplyen.
Rett før jul kom det imidlertid en melding om at vi skal gå over til et nytt finansieringssystem, fra Normaltariffen til innsatsstyrt finansiering, ISF. Det burde jo ikke være noen
overraskelse, og jeg var veldig spent på hva fagsjef Dnlf Lars Duvaland hadde å si oss på
Røros. Han ga en god oversikt, men vi vet vel ikke noe mer enn at det er ISF som er
målet der fremme en gang, og at vi i fremtiden skal forhandle med RHF’ene.

Fortsatt er det takstene vi skal forhandle om til våren, og det
er mye som skal på plass før dette endres. For å ha et godt
utgangspunkt bør vi alle bruke de prosedyretakstene vi har,
samt bruke riktige og beskrivende diagnosekoder. Diagnosene
beskriver også hva vi gjør, og ”observatio” ”rutineundersøkelse”
er dårlige beskrivelser, og bidrar ikke til å synliggjøre vår faktiske
aktivetet.
Så slutt å sutre over kodingen, vær kreativ og det er slett ikke
sikkert vi kommer noe dårligere ut. Det er fortsatt svært
usikkert hva som er den egentlige grunnen til å endre vår
finansiering, men dersom det er nedprising vet jo alle med litt
innsikt at da går produksjonen ned. Det er heller ikke myndighetene tjent med. Men det er jo nærliggende å anta det har noe
med makt å gjøre.
Røros var også denne gangen et svært godt møte både faglig og
sosialt. Anestesilege Wenche Sabel hadde et interessant foredrag
om multidisiplinær smertebehandling, der man ser pasienten
helhetlig ut fra ulike synsvinkler og tilnærminger til behandling.
Utgangspunktet er ”hvilken grad av kaos smerten skaper i
pasientens liv” og hva man kan gjøre med det.
Videre hørte vi om pasientskadeerstatningen (NPE), om
Nasjonalt råd og opprettelse av avtalehjemler og vår deltakelse
i utdanningen av LIS kandidater. Gjennomsnittsalderen i PSL er
som kjent høy, så igjen var pensjon og nemndsavgjørelser tema.
Og helt til slutt minnet Karin Stang Volden oss om at det gode
muligheter til å forske i spesialistpraksis og at vi kan søke om
stipend. Viser ellers til våre utmerkede hjemmesider for
referater.

av Gaza rundt jul har ikke gått noen forbi, og har satt sinnene
og hjertene i kok hos noen og enhver, og det skal det! Jeg
kunne sagt mye om dette, men skal la det bli med noen enkle
spørsmål og et dikt til slutt.
Er det virkelig slik at krig fratar menneskene ethvert moralsk
ansvar? Jeg mener nei.
Man viser til hva som er lov og ikke lov i krig, og bra er det at
vi har konvensjoner. Men bak enhver konvensjon må vi anta det
ligger til grunn holdninger og verdier. Verdier som at man f.eks
”ikke skal slå i hjel” ”at alle skal ha like muligheter, osv”.
Jeg gir ordet til Rolf Jacobsen:
Alle er barn når de sover.
Da er det ikke krig i dem.
De åpner hendene og puster
I den stille rytme som himmelen har gitt menneskene.
De spisser munnen som små barn
Og åpner hendene halvt alle,
Soldat og statsmann, tjenere og herrer.
Stjernene står vakt da og det
er en dis over hvelvene,
noen timer da ingen skal gjøre hverandre ondt.
Kunne vi bare tale til hverandre da
Når hjertene er som halvt åpne blomster.
Ord som gylne bier
skulde trenge inn der
- Gud lær mig søvnens sprog.

Sosialt var det som vanlig hyggelig, med konsert i Olavsgruven,
kanefart og dans ut i de små timer.
Vi lever jo ellers ikke i noe vakuum. Den vanvittige bombingen

Ka t h e A a s e

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL
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Fotograf: Daniel Sannum Lauten

Stipendiat og barnelege Bård
Fossli Jensen (t.v.) sammen
med seksjonsoverlege
Torgrim Sørnes ved
fødeavdelingen, Akershus
Universitetssykehus.
- Det nyttigste kurset jeg har
vært på de siste tyve årene,
sier seksjonsoverlegen.

Kommunikasjon - mer enn
blikkontakt og åpne spørsmål
Av Eivind Andreas Svaboe Steinsvik, Turnuslege i Masfjorden, Nord-Hordaland

Bård Fossli Jensen tar kommunikasjon på alvor. Som medisinstudent trodde han faget
dreide seg om folkeskikk i en marinade av empati. Nå er han ph.d. stipendiat ved Akershus
Universitetssykehus. Planen er å få spesialistgodkjenning i pediatri parallelt med doktorgraden i klinisk kommunikasjon.
- Hva er bakgrunnen
for prosjektet?
-”Four habits”-metoden, eller “fire gode
vaner” som vi har omdøpt den, ble
utviklet i USA. Ett av de største helseforsikringsforetakene ønsket bedring i legers
kommunikasjonsferdigheter. Noen vil kanskje ha hørt om en studie
fra 1984 der Frankel og Beckman registrerte tiden det tok fra pasienten begynte
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å snakke til legen avbrøt. Dette var starten
og ”four habits” er resultatet av mange
års søken etter den beste metoden å
lære leger å kommunisere så profesjonelt
og effektivt som mulig. Studien fra 1984
viste at de legene som ikke avbrøt fikk
frem langt mer relevant informasjon enn
sine mer ivrige kolleger – på samme tid.
Gjennomsnittstiden før legen avbrøt pasienten var 18 sekunder.

- Hvordan ble du
engasjert i prosjektet?
-Under medisinstudiene må jeg innrømme
jeg til tider var nokså skeptisk. Skarpe
tunger ville ha det til at kommunikasjonstreningen kun var en akademisering av
selvfølgeligheter. En kunne få inntrykk av
at alt dreide seg om blikkontakt og åpne
spørsmål. ”Four habits – effective clinical
communication” – vakte min interesse da

Artikkelen er tidligere publisert i Ylf Forum og gjengitt etter avtale. (red.)

det skulle holdes et pilotkurs i Norge.
Kurset ble en opplevelse av de sjeldne.
Allerede for neste pasient var jeg en
bedre lege.

- Hvorfor forske på dette
– er det ikke bare å
lære det bort?
-Det er forsket en god del på kommunikasjonen mellom leger og pasienter, men
det aller meste er gjort innen allmennmedisinen. Langt mindre er gjort innenfor sykehusene. Jeg tror dette henger
sammen med hva som er lett gjennomførbart i praksis. Det er lettere å forske
på kommunikasjonen på et legekontor
enn rundt på et sykehus. Vi kan ikke la det
være med det. Riktignok er fokus på kommunikasjon politisk korrekt i helsevesenet
for tiden. Det passer godt med pasienten
i fokus og vår økende bedriftsøkonomiske
tankegang. Men vi kan ikke drive å kurse
leger uten å vite om de blir noe bedre.

- Kan du beskrive
din prosjektdesign?
-Vi undersøker leger gjennom en
randomisert, kontrollert studie ved
Akershus Universitetssykehus. Vi har
filmet konsultasjoner før og etter legene
har vært på et to dager kurs i ”fire gode
vaner”. Videofilmene vurderes ved hjelp av
et utprøvd scoringsskjema og vi får
et godt mål på kvaliteten av legenes
kommunikasjon. Mer enn 500
konsultasjoner er filmet og vi er midt
i analyseringen.

- Hva er dine viktigste funn?
-Resultatene er klare engang på nyåret.
Foreløpig ser vi at legene har endret
holdning til nytten av kommunikasjonstrening. Før kurs var holdningen ofte at
dette er ferdigheter en enten innehar
eller ikke - og at trening i beste fall er
noe ”de andre” kunne trenge. Selv synes
vi at vi er nokså flinke. Etter to dager på
kurs er holdningen endret i retning av at
dette i aller høyeste grad er trenbart – og
at den enkelte synes han er blitt bedre.
Nå gjenstår det altså å se om de er blitt
bedre – objektivt sett.

Selve kurset er lagt opp med en
teoretisk bakgrunn før vi rask går over til
øving. Målet med treningen er at legene
skal lære å nytte tiden med en pasient til
å få frem den informasjonen som er
viktig – og dette så tidseffektivt som
mulig. Vi ser at det brukes mye tid på prat
som er uviktig, lite målrettet, uforståelig
eller uinteressant, gjerne for både lege og
pasient. Dette må bort hvis vi skal kunne
kalle oss gode og effektive.
Det er en utbredt misforståelse
blant leger at dersom de begynner å
interessere seg for hva pasientene mener
om sin tilstand vil konsultasjonen aldri bli
ferdig. 3 minutter var rekorden fra
studien i 1984 for hvor lenge en pasient
prater om han ikke blir avbrutt. De fleste
har fått sagt det de synes er viktig lenge
før.

-Hva lærer de på kurset?
-Det er enkle prinsipper. Veldig få leger
har noe særlig bevisst forhold til hvordan
de kommuniserer. Vi lærer dem hva som
fungerer. Så er det opptil den enkelte å
nytte de verktøy det er behov for.

- Hvordan kan vi
leger bli flinkere i klinisk
kommunikasjon?
- Ved å ha et rammeverk. Vi kaller dette
rammeverket ”fire gode vaner”. Man
må investere i en god start, få frem
pasientens perspektiv, vise empati og
investere i avslutningen. Dette gjør oss
mer profesjonelle i vår håndtering av
pasientene. Jo bedre vi er til å
kommunisere, jo mindre prat blir det.
Du må ha en klar plan for hva tiden skal
brukes til – og denne må du enes med
pasienten om i starten av konsultasjonen.
Deretter dreier mye seg om å lytte mer
enn du prater. Med lytte mener jeg å følge
med på hva som kommer fra pasienten –
både av ord og signaler.
En kan lett glemme at det er to verdener
som møtes på legekontoret eller ved
sykesengen. Pasienten har tenkt eller

bekymret seg en stund–, og i alle fall
lengre enn legen. Han vil gjerne bli frisk
eller lindret, men i tillegg har pasienter
en bekymring, undring eller egen teori
de gjerne skulle hatt legens mening om.
En kan si at pasienten har en agenda han
kommer med.
Legen på sin side har en annen agenda.
Han vil også helbrede eller lindre, men
i tillegg skal han unngå medisinske
blundere, han skal dokumentere og
han skal holde tiden.
Vi leger har en tendens til å passe vår
egen agenda først. Vi stiller alle de
spørsmål vi må ha svar på. Pasientens
agenda kommer vi som regel til helt mot
slutten. Ofte er vi da etter skjema og
føler strengt tatt at konsultasjonen er
ferdig. Legen skal sette pasientens agenda
først–, spørre hva som skal tas opp i
timen og hvilke tanker pasienten har
rundt problemet sitt. Så får legen plassere
den informasjonen som kommer der den
hører hjemme.

- Hva bør vi spørre om?
-Skal man begynne et sted som vil friske
opp i hverdagen kan en forsøke å spørre
pasienten hva vedkommende tror plagen
eller sykdommen kommer av. Mange tror
pasienten vil kontre med å si at dette er
legens jobb, men dette skjer nærmest
aldri. Tvert imot synes folk det er godt å
bli spurt om hva de mener. Legen på sin
side vil umiddelbart forstå på hvilket nivå
han skal legge språk og informasjon. Han
vil også få høre forestillinger om sykdom,
plager og årsaksforhold som kan være
nokså fantasifulle. Disse forestillingene er
klinisk viktige å fange. De har stor
betydning blant annet for at pasienten
følger legens råd.
Vi leger har en oppfatning om at
kommunikasjon er noe vi tar fram for
de tunge, alvorlige samtaler. Gjerne der
noen skal få opplysninger om kreft eller
død. Altså det legen mener er en alvorlig
samtale.
Virkeligheten er at for pasienten er alle
konsultasjoner både viktige og alvorlige.
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Slik kan
du gjøre det
Spør hva pasienten venter av møtet:
- i tillegg til å bli undersøkt for magesmertene, er det noe annet du venter vi skal ta
opp her i dag?
Ta kontroll over tiden med en gang
- du sier du gjerne vil sjekke blodtrykket
også. Magesmertene bekymrer både deg og
meg, mens blodtrykket ditt har vært stabilt
i mange år. Vi har 20 minutter sammen. Jeg
foreslår vi bruker tiden på å utrede magesmertene skikkelig og så følger du blodtrykket hos fastlegen din som du pleier.
Sørg for at dere er enige om
tidsbruken:
- er det ok?
Spør pasienten hva han tror plagene
kommer av:
- disse magesmertene – hva tror du de
kommer av?
Forsøk ikke å avbryte når pasienten
svarer.
Skal du bli ferdig til tiden, bør du
begynne
tenke på å avslutte konsultasjonen etter
omtrent halvgått tid.
Det tar tid å forklare, sjekke at pasienten har
forstått, svare på spørsmål og ordne alt det
praktiske som papirer og henvisninger.
Som alt annet er kommunikasjon er en
treningssak,
men om du forsøker vil informasjonen du
trenger komme av seg selv. Du får viktig
informasjon raskere og det blir morsommere
å være lege.

Kontaktinfo:

Bård Fos s l i Je n s en
b.f.jensen@medisin.uio.no
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De færreste går til legen for moro skyld–, og alle har tenkt noe rundt det
som
plager dem. Å få fatt i disse tankene er nøkkelen til effektiv kommunikasjon.

- Hvilke råd har du til kollegiet?
-Det er vanskelig å gi råd uten å kunne demonstrere. Vi leger har en tendens
til å synes vi gjør en god jobb kommunikasjonsmessig, og at trening på dette
er for kosmetikk å regne. Vi er lydhøre når det gjelder ny kunnskap om et
nytt doseringsregime, en ny teknikk innen kirurgien, nytt treningsprogram for
pasienter – ja nær sagt hva som helst. Kommunikasjonstrening møter vi med
mer skepsis.
Det nærmeste jeg har kommet en forklaring på dette er at vi tror
kommunikasjonsferdigheter er en del av vår personlighet. Dersom noen har
forslag til hvordan vi som leger har noe å lære innen kommunikasjon, føler vi
oss fort veldig nakne.
Min engstelse ligger i at velmente råd fra meg her vil falle i en vollgrav av
overbærenhet. Helst ville jeg kunne følge opp spørsmål og innvendinger.
Første opp-fordring blir derfor å se på mine råd med største mulige velvilje.

-Hvilke problemer har du møtt underveis i prosjektet?
-Min største bekymring var om legene ville la seg filme. Dette var ugrunnet.
Men jeg fant det interessant hvor mange leger som, når jeg dukket opp for
å filme, forklarte at det blir nok ikke helt optimalt i dag – jeg må nemlig ha
vaktcallingen samtidig med visitt – og så må jeg bare nedom poliklinikken en
tur innimellom. Dette er nok noe av årsaken til at så mange har sett det som
vanskelig å studere leger på sykehus. Men så snart vi ble enige om at slike
dager faktisk er hverdagen, filmet vi – rubbel og bit. Av pasientene ble jeg
mottatt med åpne armer. Mer enn ni av ti stilte opp og lot seg filme.

- Har du råd til fremtidige forskerstipendiater?
-Mitt beste råd i slike kliniske forsøk er å være til stede. Pasienter og helsepersonell har mer enn nok å tenke på i tillegg til å hjelpe til med prosjekter
om både dette og hint. De stiller opp slik at du får dine data. Dette er ingen
selvfølge. Sørg for å være der og sørg for å takke skikkelig for hjelpen. Du får
bedre data. Neste forsker får samme gode mottakelse.

•
•
•
•

Invester i begynnelsen
Få frem pasientens perspektiv
Vis empati
Invester i avslutningen
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Bra for legane – dårleg for pasientane?
I utgangpunktet vil eg tenkje meg at alt som er bra for oss legar er bra for pasientane. Får vi
høve til fagleg oppdatering, tilgang til naudsynt hjelpepersonell, fornya utstyr og løn som er
rimeleg i høve innsats og kompetanse er vi nøgde, og motiverte for ein god jobb for pasientane
våre. Dette er ein sårbar og vel naiv posisjon, eg vedgår det. Det er gjerne råd å komme på
unnatak. Kanskje.
I vinter har organisering av felles legevakt for fleire
kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn utløyst heftig debatt, både
i kommunestyre og media. Avisa Firda har hevda at ordninga
vil vere god for legane, men dårleg for pasientane. Dét vil eg
prøve å argumentere mot.
I alle år har folk blitt sjuke til alle tider på døgnet. Og legar
har stått klare til å rykke ut – til alle tider på døgnet. Vi hugsar
skillingsvisa om ”Gamle Svarten”, som redda livet til sin beste
ven, men gav sitt eige. Men ”Gamle Svarten” var berre legen
sin medhjelpar, det var legen som redda livet til guten, i alle
høve slik visa framstiller det. No kan det vel tenkjast at legen
i dei dagar ikkje hadde avgjerande påverknad på sjukdomsforløpet, men at han lukkelegvis dukka opp like før ”krisa” i
forlaupet av lobær pneumoni, og at det denne gongen gjekk
godt, til bate for legen sitt rykte.
Og det har vel vore biletet i mange år; legar har hatt mykje
diagnostisk kompetanse og erfaring i å handsama akutte
medisinske tilstander, men avgrensa hjelpemidlar til å handtere
dei. Slik trur eg det har vore heilt opp til våre dagar.
Innsatsen har ofte vore ytt utan særlege motytingar. Var du
distriktslege i ein liten kommune på Vestlandet var du på vakt
døgnet rundt, utan spesiell godtgjersle. Folk flest, men også dei
fleste kolleger har gløymt at det å ha vakt i distrikt først vart
honorert frå byrjinga av 80-talet, fram til dess hadde vi
kontinuerleg beredskap utan anna løn enn honoraret for det
som måtte oppstå av arbeidet.

eigen inntekt og talet på konsultasjonar er freistinga stor for
å seinke indikasjonen for å utløyse medisinsk aktivitet utanom
ordinær arbeidstid, - i alle høve på kveldstid. Eg treng ikkje
gå lenger enn til meg sjølv for å vite noko om det. Og det er
anekdoter om at det mellom dei mange vikarane som bekler
legevaktsoppgåver i fylket vårt har vore nokre som ikkje er
så ivrige etter å ta pasientar på dagtid, men desto ivrigare når
klokka passerar 1600 og heile honoraret går i eiga lomme.
Pasientane vil ofte vere stornøgde, dei får sørvis utan ventetid
på eit lageleg tidspunkt for dei, men kan hende utan å vite kva
som eigentleg skjer.
Felles legevakt løyser mange av problema kring handtering
av akutt oppstått sjukdom. Legevakt vil tidsmessig utgjere ein
liten del av stillinga for kvar einskild. Det vil i større utstrekning vere ein lege med fast arbeid i distriktet, med dei forpliktingane det fører med seg. Legen vil ha avgrensa tid på vakt, og
pasientar vil ikkje risikere å møte ein som er oppe femte natta
på rad. Så vil han ha hjelpepersonell og diagnostiske og terapeutiske hjelpemiddel kring seg, i eit heilt anna omfang enn vi
hadde det, vi som for gardalangs med ein svart koffert i bilen.
Og for dei akutte, livstrugande tilstandane har vi ei godt utbygt
ambulanseteneste, både til lands og i lufta.
Legar er usamde om mykje, også legar i Sogn og Fjordane. Men
ein ting er vil heilt samde om: Felles legevakt er eit gode for
alle, både oss og pasientane våre. Lat oss legge oss i selen slik
at pasientane også opplever det.

Og det var også monaleg mindre før. Terskelen for å bruke
legevakt har blitt vesentleg lågare. Det er nok mange årsaker
til det. Legevakta er betre organisert, men eg trur det også har
med ein dårlegare evne til eigenomsorg i befolkinga generelt,
og også litt latskap: Folk ynskjer å få avklart ting som openberrt kunne vente til fastlegen dagen etter, men vél å kontakte
legevakta framfor å risikere å sitje i kø på eit venterom på eit
tidspunkt dei hadde planar om å gjere andre ting.
Til det siste har gjerne vi sjølve bidrege. Kapasiteten på legevakt har vore stor, og med ein direkte samanhang mellom

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Velkommen til Ryggklinikken!

31. mars 2009,
Sunnfjord hotell, Førde
Godkjendte kurstimar for Allmennmedisin

Nærare opplysningar:
Edel Olstad,
57 67 17 00
fotedel@online.no

•

Vi er naprapater som behandler mennesker
i alle aldre med både akutte og kroniske
muskel- og skjelettplager.

•

På Ryggklinikken er behandlingsmetodene
triggerpunktsmassasje, muskeltøy, mobilisering
og manipulasjon av ledd, treningsveiledning
samt ergonomisk rådgivning.

•

Ingen henvisning
- kort ventetid - også akuttbesøk.

www.ryggklinikken.no
Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20

Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00

Legekontor til leie/ mulighet er for salg av seksjon - Bergen Vest.
Drotningsvik Senter i Bergen skal utvides. I denne anledning skal det etableres legesenter.
160 m2 moderne lokaler med svært god beliggenhet og parkering ved Sotrabroen i Bergen.
55 m2 takterrase til eget bruk. Heis, ventilasjon og kjøling, toaletter og garderobe.
Leietaker/ driver har mulighet for å bestemme arealinndeling og innredning.
Innflyttingsklart primo 2009.

Drotningsvik Senter v/Stølen Eiendom AS PB 1958 Nordnes, 5817 Bergen Tlf: 55 90 03 10
●

annonse.indd 1
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Valg i allmennlegeforeningen 2009
Når dette leses, håper jeg at flest mulig, helst alle kommuner
har valgt sine Af-tillitsvalgte for perioden 2009 – 11. Den
27. mai 2009 avholdes nemlig Valgmøte i Allmennlegeforeningen
Hordaland. (Merk datoen) Da skal vi velge de 8 som skal
representere Hordaland i Landsrådet for neste periode.
OBS: Det er kun de kommunetillitsvalgte og deres vararepresentanter som har stemmerett på dette møtet, og er
valgbare som Landsrådsrepresentanter
Det er undertegnede som har ansvar for at vi får valgt de
nye Landsrådsrepresentanter, så jeg må derfor få vite navn og
e-postadresser til alle Af-tillitsvalgte med vara i alle kommuner
i Hordaland, så snart de er blitt valgt. Samtidig ønsker jeg å få
navn på kandidater som ønsker å sitte i Landsrådet for neste
periode.
Jeg siterer fra Allmennlegeforeningens vedtekter:
§3-1-2 første avsnitt: ”I første kvartal hvert valgår (årstall som
slutter på ulike tall) holder alle allmennlegeutvalg møte og velger
hovedtillitsvalgt og varatillitsvalgt for kommende valgperiode. Sittende
leder av Allmennlegeutvalget har ansvar for gjennomføring av valget
og meddeler valgresultatet til Legeforeningens sekretariat, Afs
sekretariat og 1. landsråd i lokalforeningen.”

velge 8 Landsrådsrepresentanter og 8 vara. Møtet skjer den
27. mai 2009 i Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5014 Bergen.
Nøyaktig klokkeslett vil vi komme tilbake til, men vil
sannsynligvis bli ca kl 15-16.
OBS: Alle medlemmer av Allmennlegeforeningen Hordaland har
møterett, og er hjertelig velkomne. Men kun de tillitsvalgte er
valgbare og har stemmerett.
Jeg vil benytte anledningen til å minne om at det i mai også
arrangeres Årsmøter med kurs for Norsk Forening for
Allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. Dette skjer i Bergen,
på Hotel Norge, fra 4. til 8. mai. Alle skal ha fått program og
påmeldingsblankett. Så vel kurs som møter er åpne for alle
Af- og Nfa-medlemmer, og jeg håper mange av dere har meldt
seg på.
En praktisk opplysning helt til slutt: De følgende leger er
Hordalands stemmeberettige Landsrådsrepresentanter ved Af
Landsrådsmøte den 6. mai: Øivind Wesnes, Niels S Hansen, Anne
Lucie Voltersvik, Kirsten Rokstad, Sveinung Gangtø, Gunnar
Ramstad, Hege Brekke og Sissel Holmen.
Vel møtt i mai, både på Hotel Norge og på Legenes Hus!

Videre:
§3-1-2 andre avsnitt: ”I direkte forbindelse med Legeforeningens
lokalforenings årsmøte og uansett innen 1. september….avholdes
valg på landsrådsrepresentanter og varalandsrådsrepresentanter av
og blant påtroppende hovedtillitsvalgte og vara for hovedtillitsvalgte i
lokalforeningen…”
Jeg gjentar: Alle kommunalt tillitsvalgte og varatillitsvalgte for
Allmennlegeforeningen for perioden 2009 – 2011 har stemmerett ved valgmøtet i Hordaland Allmennlegeforening der vi skal

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

1. landsråd, Allmennlegeforeningen Hordaland

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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Skal spesialistutdanningen endres?
Bjarne Håkon Hanssen har satt seg i førersetet,
spent bilbeltet på og lagt seg trygt til rette midt
i veien i 150 km/t. Nå er det han som skal styre
og ingen skal stoppe han! Sykehusspesialister,
fastleger, leger i spesialisering, spesialistkomitéer, tillitsvalgte og alle faglig engasjerte
helse-arbeidere må belage seg på å hoppe
forskremt til side, Hanssen har ikke tid til å
stoppe opp og slå av en prat. La oss inderlig håpe
at ferden ikke stopper ved at Hanssen braser inn
i en tilfeldig forbipasserende gruppe pasienter
som av tvingende grunner har måttet begi seg
inn på veien til det perfekte Helsevesen.
Men hvorfor slikt hastverk Hanssen? Hvorfor ikke sette ned
farten litt så du kan nyte utsikten på veien? Få med deg litt av
det… om ikke vakre, så i hvert fall engasjerte og dyktige korpset
av helsearbeidere som er fundamentet i den veien du ferdes på?
Jeg vil påstå at du vil få en mer utbytterik tur av det.
I løpet av få dager kom to forslag fra ministerens bord. Til
sammen uttrykte de ett signal: Styring! (Hørte jeg noen si
Spekter…?) I Bergens Tidene kunne jeg lørdag 24. januar 2009
lese om ministerens forslag om å redusere listetaket til fastlegene
slik at de kan bruke mer tid ute på institusjonene. På mandag
26. januar 2009 kom høringen om endring av spesialisthelsetjenesteloven som vil medføre at Helsedirektoratet mister sin
anledning til å delegere spesialistgodkjenning til yrkesforeningene.
Tidligere i år har ministeren uttalt at spesialisthelsetjenesten ikke
kan forvente å bli prioritert den neste tiden. Samtidig vet vi at
ministeren arbeider med en samhandlingsreform. En reform som
etter hvert, også fra departements hold, beskrives som en reform
først og fremst av primærhelsetjenesten. Revisjon og evaluering
av legers utdanningsløp er ikke noe Legeforeningen frykter så
lenge dette foregår på faglige premisser, men når alle disse
initiativene og uttalelsene kommer på det tidspunktet og i den
konteksten de gjør, øker bekymringsnivået.
Utdanningen av Helsepersonell i foretakene skal gjenspeile det
behov som skapes av befolkningens demografiske sammensetning,
eksisterende og forventede sykdomspanorama og de muligheter
den medisinske utviklingen gir oss. Den skal ikke defineres av de
ulike yrkesgruppers særinteresser som for eksempel faglig
prestisje, ønsket ansvarsområde eller for å sikre seg gode lønnsbetingelser. Legeforeningen har blitt kritisert for å blande roller
når en både er fagforening som ivaretar enkeltmedlemmenes
interesser i forholdet til arbeidsgiver og faglig forening som er
med på å gi premissene for den faglige utviklingen i helsevesenet.
I det fremlagte høringsutkastet sies det rett ut at en av
hensiktene er å skille mellom faglige premissleveranser og
interessekamp. Legeforeningen har i løpet av de siste årene
bygd opp en ny struktur nettopp for å kunne skille mellom
faglig arbeid og fagforeningsarbeid. Det er blitt opprettet

44 fagmedisinske foreninger, en for hver av de 44 medisinske
spesialitetene. Den enkelte fagmedisinske forening ledes av
spesialister innen sitt område med høy kompetanse og stort
faglig engasjement. Til den fagmedisinske aksen er det knyttet
spesialistkomitéer som ivaretar oppsyn med utdanning av
legespesialister. Sammen er disse institusjonene med på å påvirke
på et faglig basert grunnlag hvordan norsk spesialisthelsetjeneste
ser ut. På den andre siden finner en yrkesforeningene. Disse
ivaretar det tradisjonelle fagforeningsarbeidet hvor arbeidssituasjon, lønn og tariffavtaler er hovedfokus. Der er gjennom
yrkesforeningene de lokale tillitsvalgte i Legeforeningen har sitt
mandat, men ofte må en påta seg vakthundrollen ovenfor
spesialistutdannelsen også. Som tillitsvalgte er det svært viktig
at vi er de to rollene bevisst. Det er helt legitimt å kjempe for
utvidet arbeidstid eller opprettholdelse av arbeidstid hvis
utdanningen i avdelingene ikke følger spesialistbestemmelsene,
men helt uakseptabelt å bruke disse argumentene for å jekke opp
arbeidstid og dermed lønn. Det medisinske fagfeltet trenger en
instans som har faglighet som hovedfokus. Det er en rolle som
verken sykehuseier eller foretakene selv er de beste til å ivareta.
Bjarne Håkon Hanssen mener altså at det ikke er nok at
Legeforeningen har skilt ansvaret for å drive fagutvikling og
ansvaret for å drive fagforeningsarbeid. Det påstås at
Legeforeningen fremdeles blander roller i for stor grad. Jeg
har vanskelig for å se den prinsipielle forskjellen mellom
rolleblanding i Legeforeningen og rolleblanding i Helse og
Omsorgsdepartementet når sistnevnte både skal gi helseforetakene oppdrag, økonomiske rammer og ivareta fagutvikling.
HOD mener altså at Legeforeningen ikke klarer å la fagforeningskamp påvirke fagutvikling, men skal selv kunne la faget utvikle seg
uhildet og upåvirket av den rådende politiske vilje eller av
økonomiske hensyn?
Helseforetakene er lovpålagt å drive utdanning. Utdanningen foregår på flere arenaer og i forskjellige former. Grunnutdanningen
i for eksempel medisin, sykepleie og fysioterapi skjer i regi av
henholdsvis universitet og høyskole, men studentene kommer
tidlig i kontakt med foretakene gjennom ulike praksisperioder.
I flere yrker er det krav til eller mulighet for videre- og etterutdanning. Sykepleierne kan for eksempel bli spesialsykepleiere
innen anestesi, intensivbehandling eller kreftbehandling. Denne
videreutdanningen skjer i regi av høyskolene. I motsetning til flere
andre yrkesgrupper under utdanning i helseforetakene skjer ikke
spesialiseringen av leger i regi av universitet eller høyskole, men
tett integrert i foretakenes daglige drift. Per nå er det slik at
spesialistkomitéene definerer krav til innhold i et spesialiseringsløp, krav til kompetanse før en kan få spesialistgodkjenning, godkjenner utdanningsinstitusjonene og til slutt innstiller den ferdige
spesialist for godkjenning i Legeforeningens sentralstyre. En
medisinsk spesialistkandidat må altså i sitt daglige virke forholde
seg til krav fra to instanser: Driftskrav fra foretaket og spesialistkrav fra Legeforeningen. I denne dobbeltrollen oppstår interessekonflikter. Foretak under hardt økonomisk press ønsker at leger
i spesialisering produserer så mange helsetjenester som mulig på
minst mulig tid. På den andre siden krever Legeforeningen at det
settes av tid, både fra leger i spesialisering og overleger, til å

ivareta utdanningsaspektene. Legeforeningen mener at det også
må være tid til å trene, lære og oppsøke ulike prosedyrer og
pasientgrupper for å utvikle kompetanse. Drift går ofte på
bekostning av utdanning. Legeforeningen fremholder arbeid
under supervisjon (mester/svenn-læring) som en av de viktigste
utdanningsarenaene. Det virker som dette, sett fra foretakenes
synsvinkel, er en ineffektiv bruk av legeressurser. Hvorfor skal to
leger løse en oppgave som kan ivaretas en?
For om lag et år siden la Helsedirektoratet frem et forslag til ny
turnustjeneste for medisinske kandidater. Av flere grunner mente
Helsedirektoratet at turnustjenestens form og innhold var moden
for revisjon. Det økte antall medisinstudenter, manglende kapasitet i
dagens ordning, økt fokus på satsningsområder som psykiatri, rus og
geriatri, EØS regler, rekrutteringsproblemer til ulike fagområder og
landseler, ny sykehusstruktur, fastlegereformen og ønske om breddekompetanse var alle elementer som en ønsket implementert og
forbedret i en ny modell for turnustjenesten. Formålet med
turnustjenesten er beskrevet i forskrift om turnustjeneste og oppgis
å være faglig kvalifisering og sekundært et legefordelingsverktøy.
Helsedirektoratets forslag møtte motbør fra Legeforeningen fordi
vi mente at turnustjenestenestens primære mål, faglig kvalifisering,
ble devaluert i det en ønsker å innfri en rekke andre krav og ønsker
ved omleggingen. Forslaget er per i dag ikke trått i kraft.

KURS FoR legeR og medaRbeideRe:

legekontoret
som arbeidsplass
19.03.09-20.03.09
godkjenning: Allmennmedisin videre- og etterutdanning:
Valgfritt kurs 15 t.
målgruppe: Allmennleger og medarbeidere på
allmennlegekontor.
læringsmål: Refleksjoner rundt egen praksis
arrangør: Kurskomite Helsetorget Legesenter
Kurssted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5014 Bergen
Kursavgift: Kr. 1800,- I tillegg kommer dagpakke inkl
lunsj kr.350,- pr dag. Middag torsdag kveld kr 435,- Antall
deltakere: 80
Påmelding til: Unni Aanes, Helsetorget, Vestre Torggt. 8,
5015 Bergen. E-post: uaanes@online.no
Påmeldingsfrist: 1.03.09.

Er det en lignende situasjon det nå blåser opp til rundt spesialistutdanningen? Skal hele spesialistutdanningen omkalfatres slik at flest
mulig, faglige og ikke-faglige, hensyn kan tilfredstilles? Høringen er
ganske tydelig på det området: ” Hensikten med forslaget er å sørge for
at myndighetsutøvelse på dette feltet tydeliggjøres og legges til offentlige
helsemyndigheter, der staten har en overordnet administrativ, økonomisk,
samfunnsmessig og helsefaglig art.” Dessverre har vi erfaringer fra at
faget blir ofret når det stilles opp mot politikk og økonomi.
Men er det virkelig dette departementet vil? Hvor detaljert skal de
gå inn i de faglige føringen og hvordan vil de i så fall ivareta dette?
Innehar Helsedirektoratet den nødvendige kompetanse som
trengs for utvikle innholdet i de ulike spesialitetene og å drive
oppsyn med spesialistutdanningen? Som nevnt har vi i dag 44 fagmedisinske foreninger og spesialistkomitéer som ivaretar dette. I
høringen er ikke konsekvensen av å overføre oppgaver fra disse
organene til Helsedirektoratet analysert, verken de praktiske eller
de økonomiske konsekvensene. Det kan bety to ting. I verste fall
anerkjenner ikke HOD det omfattende gratisarbeidet som nedlegges av Legeforeningens faglige institusjoner og dermed ikke ser
utfordringene de får i hendene ved å overta dette arbeidet. I beste
fall har ikke HOD ønsker om å overta detaljstyringen her, men
ønsker et videre samarbeid med Legeforeningen. Jeg både håper og
tror på sistnevnte.
De medisinske fagfelt må få
utvikle seg i takt med den
vitenskapelige og teknologiske
utviklingen. Faget må beholde sin
uavhengighet fra både politikere
og fagforeningstravere som vil
bruke det som brekkstang for å
oppnå midlertidig vinning.

Johan Tor gers en ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

Torsdag 19.03.09
1000-1030 Velkommen
1030-1115 Innvandrerpasienter fra ikke-Europeiske land
v/Trygve Kongshaug, fastlege v/Fjell
legekontor, Drammen.
1115-1130 Kaffepause
1130-1300 Forts Innvandrerpasienter fra
ikke-Europeiske land
1300-1400 Lunsj
1400-1700 Legekontoret som arbeidsplass og
organisering av legekontoret v/Eli Trefall,
fastlege ved Helsetorget, Bergen.
Gruppearbeid
1700-1745 Humor på legekontoret v/Harald Hauge,
fastlege v/Morvik Legekontor, Bergen
1930
Middag på Legens Hus
Fredag 20.03.09
0830-1200 Leger: Drift av praksis v/Gunnar Ramstad,
fastlege v/Fana Legekontor, Bergen
Medarbeidere: Oppfølging av
diabetespasienter v/Diabetesforbundet
1200-1300 Lunsj
1300-1400 ”Den vanskelige pasient” – utfordringer –
etikk v/Harald Hauge
1400-1415 Kaffepause
1415-1530 Forts ”Den vanskelige pasient”
1530-1600 Oppsummering og evaluering

Medlemsmøte LVS / Akademikerne
Stat 19.01.2009
LVS /Akademikerne Stat her i vest hadde invitert den nye lederen i Akademikerne, Knut
Aarbakke til sitt medlemsmøte den 19. januar 2009. Møtet fant sted i Birkhaugssalen,
Sentralblokken Haukeland Universitetssykehus.
Litt generelt om Akademikerne (AK).

Aarbakke ga forsamlingen en presentasjon av AK og viste til at
AK var en av fire hovedorganisasjoner, LO, YS, Unio og AK. AK
er den minste av disse hovedorganisasjonene med ca 137 000
medlemmer. De som er organisert i AK må ha udannelse minimum på master-nivå. Hele 13 fagforeninger er tilsluttet AK og
medlemmene har sitt virke på ulike steder i samfunnet, Staten,
Kommunene, Spekter-Helse, Privat, Næringsdrivende og Andre. De
13 fagforeningene i AK Stat er Arkitektenes Fagforbund, Den norske
legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Naturviterne,
Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening,
Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenens Fagforening, Siviløkonomene
og Tekna.
I AK er Dnlf den nest største fagforening (25000) og i AK Stat
er Dnlf med sine 890 medlemmer nr. 6 av tretten medlemsorganisasjoner med Norges Juristforbund (5500) og Tekna (5200)
som de to største.

AK Stat

AK stat er organisert med leder og nestleder og alle medlemsforeningene er representert med en representant. AK Stat er
opptatt av følgende saker: 1) få økt innflytelse på tariffvilkårene
for akademikerne i offentlige tariffområder, 2) øke de lokale
parters innflytelse generelt, 3) større autonomi for den enkelte
sammenslutning i forhandlinger, 4) endre avtalestrukturen, 5)
hovedtariffavtale med større vekt på lokal styring av lønn og 6)
fjerne hovdedlønnstabellen.
Forskningsmeldingen. Når det gjaldt mulighetene fremover
for legeforskerne så ville den forskningsmeldingen som kommer fra Kunnskapsdepartementet til våren være av stor interesse og betydning. Han trakk frem at der hadde vært en del
kritikk av Norges Forskningsråd og man er opptatt av hvordan
man kan innrette forskningsrådet på en bedre måte. Men i
Forskningsmeldingen kommer det neppe noe om lønningene til
legeforskerne. Kunnskapsdepartementet kan komme med innspill når det gjelder lønn til legeforskerne, men Administrasjonsog Fornyingsdepartementet og statsråd Grande Røys har ansvaret for å forhandle frem avlønningen.
Pensjonene. Han kom så inn på pensjonsordningene og kunne
ikke utelukke at der kunne komme endringer i fremtiden. Press
på pensjonene må man være forberedt på. Pensjonsordningene
i det offentlige inkludert staten har vært blant de bedre, og
Aarbakke kunne fortelle at Høyesterett anser sine egne pensjoner for å være beskyttet med henvisning til grunnlovens bestemmelser om at lover ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Dette vil
m.a.o. gjelde ikke bare for de som allerede er pensjonert, men
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også for de som arbeider i dag. Aarbakke fremholdt at det neppe
var tvil om at dersom Stortinget forandret pensjonsordningene
til det verre for Dnlfs medlemmer ville de bringe saken til domstolene, og helt opp til Høyesterett om nødvendig.
Akademia ikke lenger attraktiv. På slutten av møtet ble
den åpenbare flukten fra de akademiske stillinger på universitetet tema. Alfred Halstensen som var tilstede i salen kom med
interessante, til dels oppsiktsvekkende opplysninger relatert til
Institutt for indremedisin hvor han er instituttstyrer. De offentlige bevilgninger til instituttet hadde skrantet med 1-2 % pr. år
siden år 2000. Instituttet hadde til sammen mistet 26 hoder
svarende til 16 årsverk i samme periode. Han var opptatt av
vanskelighetene med å rekruttere toppfolk til akademiske stillinger. Instituttet må basere seg på ca. 40 lektorater i 20 % stilling
som leger har gått ut og inn av og som har vært vanskelig å få
rekruttering til.
Halstensens opplysninger føyer seg bare inn i en rekke forhold
som indikerer at lærerstillingene ved universitetene våre med
sine lave lønninger ikke lenger er attraktive. Universitetene taper
i konkurransen om ”de gode hoder”. Aarbakke var opptatt av at
strategien for å gjøre disse stillingene mere attraktive ikke bare
måtte ha fokus på lønn, men også på arbeidsvilkår. Han oppmuntret til å formidle konkurranseforholdene for legeforskerne med
dårlige lønns- og arbeidsforhold til arbeidsgiver ved universitetene. Universitetene burde på sin side bringe denne viten videre
til Kunnskapsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Legeforeningens forhandlingsutvalg for tariffområdet stat bør nå i samarbeide med AK starte arbeidet både
sentralt og lokalt med å etablere særavtaler etter HTA pkt. 2.3.4
eller 2.3.8 pkt. 1 om lønns- og arbeidsforhold for legeforskerne.
Arbeidsforholdene betyr en hel del, men inntrykket til tillitsvalgte er at lønn er avgjørende for hvorvidt stillingene blir
attraktive eller ikke. Det forhold at de andre hovedsammenslutninger gikk mot universitetsledelsens utspill ved UiB om et
ekstra lønnstrinn til legeforskerne ved de siste lokale lønnsforhandlingene, et ekstrabeløp de ønsket å tilføre potten, var en
nedslående opplevelse.
Bergen den 22.01. 2009
Amund Gulsvik
HTV LVS /
Akademikerne Stat UiB
amund.gulsvik@med.uib.no
&

E i n a r S ve n d s e n

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

Den XXII nordiske medisinsk
historiske kongress.
Bergen 3.-5. juni 2009.
Lokal arrangør er Medisinsk historisk selskap i Bergen.

Det er lagt opp til et meget spennende program både faglig og sosialt
med internasjonalt kjente key note speakers.
Frist for påmelding redusert avgift 15/3. Frist for påmelding abstract 30/3.
For ytterligere info og påmelding: www.kongress.no

Lorentz M Irgens
President

		
		

Nordisk medicinhistorisk forening

		

Christoffer Harris
Formann
Medisinsk historisk selskap i Bergen

Norsk medisinstudentforening avholder

Landsmøte 2009
Fredag 13. mars til søndag 15. mars 2009
Quality Hotel Edvard Grieg – Bergen

Alle medlemmer av Nmf har møte- og talerett.
Interesserte leger i Hordaland og Sogn og Fjordane er hjertelig velkommen!

Hauglandkurset

www.inform.as

Nærmere informasjon kan fås ved å kontakte arrangør Nmf Bergen: nmf

4.–5. juni 2009
Når plager blir sjukdom
- diagnostisk og terapeutisk verktøy

Kurset er godkjent
som 15 timars emnekurs/klinisk emnekurs
for allmennmedisin
FOR IN FORMA S JON : w w w. r kh r. n o
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Den som venter på noe godt...
Det er februar, og turnustrekningen er nok en gang overstått. Årets resultat ble at
772 nummer ble delt ut, og foreløpig står 372 studenter på venteliste for å få turnusplass i august. Det er uten tvil at en god del av vårens uteksaminerte medisinkandidater kommer til å vente i 6 måneder på å få starte sin turnustjeneste. Dette er ikke nytt.
Ventelisteordningen har vi hatt siden 2001, og med ca 6000 medisinstudenter i Norge
og utlandet ser det ut til at ordningen er kommet for å bli.

Nylig kom Helse- og Omsorgsdepartementet med et høringsnotat med forslag om obligatorisk tjeneste i sykehjem for
turnusleger. Forslaget er i tråd med gjeldende helsepolitikk,
og er egentlig ikke særlig kontroversielt i og med at 70-90%
av turnusleger allerede har sykehjemspraksis i løpet av sin
tjeneste. Likevel har høringsnotatet møtt mye kritikk allerede,
det mangler nemlig nok en gang det som burde være det
viktigste i turnustjenesten: kvalitet! Forslaget inneholder ingen
krav til veiledning, og skal gjennomføres uten merkostnader for
kommuner/sykehjem eller veiledere.
Etter planen skal jeg starte min turnustjeneste i august 2010.
Det er svært sannsynlig at jeg må vente til januar 2011.
For å sikre at jeg ikke må vente til august 2011 er det mulig
at myndighetene kommer til å pålegge sykehus og kommuner
om å opprette ekstra turnusplasser. Jeg har innfunnet meg at
venting for mange er uoverkommelig. Den som venter på noe
godt, venter ikke forgjeves. Men, hva hvis det ikke lenger er
noe godt jeg venter på? Hva hvis kvaliteten i turnustjenesten
fortsatt skal utvannes for å kompensere for kapasitetsproblematikken?
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Ventelisteordningen kommer med en ventelistegaranti.
Staten, nærmere bestemt SAFH som administrerer ordningen,
garanterer at ingen skal måtte vente mer enn 6 måneder.
Denne garantien ble senest bekreftet av direktør Per Haugum
hos SAFH i forbindelse med en artikkel i adressa.no 29.januar.
Artikkelen er for øvrig interessant lesning, da uttalelsene
til Haugum tydelig viser myndighetenes dårlige holdning og
ansvarsfraskrivelse i forhold til problemene i turnusordningen.
Det som er spennende med ventelistegarantien er hvilke
midler som benyttes for å overholde garantien. De siste årene
har vi sett at antallet turnusplasser i Norge har økt dramatisk
på kort tid, fra 600 til 900 årlige plasser. Økningen har skjedd
for å sørge for at ventelistene ikke blir for lange. Det vites
ingenting om hva dette har betydd for kvaliteten av tjenesten,
men i den nasjonale evalueringen av turnustjenesten som legeforeningen gjennomførte i 2007 kommer det frem at omfang
av veiledning og vakthyppighet har betydning for læringsutbytte
i tjenesten. Det er derfor grunn til å tro at økningen i antall
turnusplasser ikke har medført noen kvalitetsforbedring av
turnustjenesten. Mest sannsynlig har det hatt motsatt effekt.

Både Legeforeningens turnusråd og Helsedirektoratet har nye
turnusrapporter på trappene i 2009. Jeg venter i spenning, og
håper inderlig jeg ikke venter forgjeves.
Kilder:
http://www.adressa.no/student/article1233018.ece
http://www.legeforeningen.no/asset/33401/1/33401_1.pdf

Elisabeth Stura

kathe.aase@sensewave.no

Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zoledronsyre 5 mg

zoledronsyre 5 mg

Effekt på tre typer
frakturer1,3
Økt overlevelse etter
hoftefraktur2
Dosering 1 gang i året1
- 100 % compliance

zoledronsyre 5 mg

Nyhet: Nå også til menn
Refusjon fra 1.mai 2008
Refusjon: Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med økt risiko for frakturer.
Refusjonskoder: ICPC: L95 Osteoporose (1,2) ICD: M80 Osteoporose med patologiske brudd (1,2)
Vilkår:(1)Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske,
unge voksne kvinner/menn (T-score <-2,5) og ett eller ﬂere lavenergibrudd (osteoporosebrudd)
Vilkår: (2) Til behandling av postmenopausale kvinner med etablert osteoporose som ikke kan
behandles med bisfosfonat tabletter fordi de har gastrointestinale plager (dysfagi, øsofagitt, sår i
øsofagus eller magesekken, forsnevringer eller operativ reseksjon av hele/deler av magesekken)
som er til hinder for oral behandling eller ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at
doseringsanvisningene for behandling med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes.

For referanser og preparatomtale se side 31

Referanser:
1. Aclasta® SPC
2. Lyles KW et al. N Engl J Med.2007;357:1799-1809.
3. Black DM, et al. N Engl J Med. 2007;356:1809-1822
Id-kode: 4910/11.2008

zoledronsyre 5 mg

Novartis Norge AS • Postboks 237 Økern • Tlf. 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 69 • www.novartis.no
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*Pris inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp 169 - 244 g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) fra 0,64 - 1,03 l/mil.

Bygd for svarte løyper.
Nå også med automatgir.

Nå kan vi levere Kuga rett fra lager, med
imponer-ende utstyrspakker til beskjedne priser.
Kuga er stor nok for de flestes behov. Liten nok til
å ha lavt drivstofforbruk og CO2-utslipp. Den har
kjøreegenskaper som langt dyrere biler. Firehjulstrekk og høy bakkeklaring tar utfordringene med
norske veier og klimaforhold. Kompromissløs
sikkerhet og forførende former kommer i tillegg.
Kom innom og se hva vi har å tilby
akkurat nå.
Pris fra kr. 387.000,-*

FordKuga

Fjøsangerveien 68 B,
Minde, tlf. 55 98 43 00
Våre underforhandlere:
Sotra Bil AS, tlf. 56 31 39 00
Isdalstø Auto AS, tlf. 56 34 23 80
Øystese Mek. Verksted, tlf. 56 55 03 00

Feel the difference

Bil siden 1921

www.kvernelandbil.no
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Vi tar ansvar!

U N I V E R S I T E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Sjølv om statsbudsjettet vart eit nytt tilbakeslag for
satsing på allmennmedisinsk forsking, så ligg ikkje det
allmennmedisinske miljøet i Bergen på latsida. Tre
disputasar vart gjennomført i vekene før jul, og det er all
grunn til å gratulere både dei tre, rettleiarane og miljøet for
vel utført jobb. Avhandlingane er presentert annan stad på
denne sida. I tillegg har Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE-Bergen) stor aktivitet gjennom
løyvingar frå det nye Allmennmedisinsk
forskningsfond, og forskingsleiar Guri Rørtveit
er nyutnemnt professor i allmennmedisin.
Dei allmennmedisinske akademikarane utvist
stor aktivitet i media den siste tida, knytta til viktige
saker for fagutvikling og organisering av fastlegeordninga.

Steinar Hunskår

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har levert
forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt, som har ført
til ein brei debatt og mange mediaoppslag omkring framtidig
organisering av legevakttenesta.
Det er viktig at forskarar tek del i fagdebatten og offentleg
ordskifte omkring helsetenesta. At det i det siste har vore
mange bergensstemmer i landsdekkande fora, skal vi vere
glade og stolte over. Vest er ikkje alltid best, men det er
kjekt når vi kan vise att i landskapet.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Doktorgrad I: Kan man stole på blodsukkerverdien?
Gunn BB Kristensen disputerte 7. november 2008 for PhDgraden med avhandlingen Self Monitoring of Blood Glucose;
Aspects of Analytical Quality.
Avhandlingen gir ny kunnskap om hvordan man kan sikre god
kvalitet på egenmåling av blodsukker. Kvalitet på blodsukkerapparat er evaluert og beskrevet ved bruk av en standardisert
prosedyre som inkluderer en brukertest. Videre er to ulike
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kontrollprogram for å overvåke kvaliteten vurdert. Arbeidet
viser at kvaliteten på blodsukkerapparater blir bedre og at det
er færre brukerfeil. Det er nødvendig med en grundig og standardisert undersøkelse av utstyr før det kommer på markedet.
Kristensen er utdannet bioingeniør, For tiden er hun ansatt
som forsker ved NOKLUS. Hovedveileder har vært professor
Sverre Sandberg.
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Doktorgrad II:
Enkle tiltak ga helsegevinst i Guatemala
Esperanza Díaz disputerte 21. november 2008 for PhDgraden med avhandlingen Impact of reducing indoor air
pollution on women’s health. RESPIRE Guatemala –
Randomised exposure study of pollution indoors and
respiratory effects.
En stor randomisert intervensjonsstudie undersøkte helseeffekten av å redusere inneforurensning ved å installere ovner
på landsbygden i Guatemala, blant mayaindianere som bruker
tradisjonelle åpne ildsteder. Over 500 kvinner og deres små
barn deltok i studien. Undersøkelsen er et samarbeid
mellom universitetene i Berkeley (USA), del Valle de
Guatemala, Liverpool (Storbritannia) og Bergen.
Ovnene reduserte både obstruktive lungesymptomer og
andre symptomer som hodepine og øyeplager. I tillegg ble
selvoppfattet helse signifikant bedre blant kvinner som brukte
ovnene.
Díaz er fra Spania, har studert medisin i Madrid og ble
spesialist i allmennmedisin samme sted i 1999. Hun flyttet til
Norge og ble spesialist i allmennmedisin i Norge i 2003. De
siste årene har hun jobbet 50 % som fastlege og 50 % som
stipendiat ved Seksjon for allmennmedisin. Hovedveileder har
vært førsteamanuensis Tone Smith-Sivertsen.

Doktorgrad III:
Hjertepasienters
motivasjon for varige
livsstilsendringer
Thomas Mildestvedt disputerte 5. desember 2008 for PhDgraden med avhandlingen Motivating cardiac rehabilitation
patients to maintain lifestyle changes.
Livsstilen til 217 pasienter ved Krokeide
Rehabiliteringssenter ble undersøkt og fulgt over 2 år.
Halvparten fikk en forsterket oppfølging med to individuelle samtaler under kurset og telefonoppfølging 6 og
24 måneder etter at kurset var over. Studien fant at hele
rehabiliteringsgruppen i stor grad klarte å endre og vedlikeholde sine kost- og mosjonsvaner. Endringer var ikke bedre
i gruppen som fikk forsterket rehabilitering. Pasienter som
klarte å endre sine levevaner rapporterte høy grad av indre
styrt motivasjon, stor tro på å kunne mestre livsstilsendringene over tid og tro på gode utsikter generelt. Studien
peker på at enkelte grupper, slike som røykere og de med
psykiske vansker, bør få en mer målrettet oppfølging.
Mildestvedt er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved
Minde Medisinske senter og universitetslektor ved Seksjon
for allmennmedisin. Hovedveileder har vært professor
Eivind Meland.

Tildelinger fra Allmennmedisinsk forskningsfond
Allmennmedisinsk forskningsfond har hatt ny tildelingsrunde og alle fire søknadene
fra Bergensmiljøet har fått tildeling. I alt fikk 12 av 17 søkere tildelt stipend.
• Gunhild Felde (40% stilling) til prosjekt om sammenheng mellom urininkontinens
og psykisk sykdom. Hun er fastlege i Bergen.
• Sverre Rørtveit (20% stilling) til en studie om klinisk forløp og bakterienes
egenskaper ved impetigo i Austevoll kommune. Han er kommunelege i Austevoll.
• Hege R S Jacobsen (50% stilling) til prosjektet: Når hjertet trenger endring
- pasientens tanker og motivasjon etter hjertesykdom. Hun er fastlege i Bergen.
• Liv Tveit Walseth (100% stilling) til prosjekt om styrking av pasientens
handlingsevne gjennom kommunikativ handling i lege-pasientforholdet.
En studie av normative overveielser i kronisk sykes og høyrisikopasienters
konsultasjoner hos fastlegen. Hun er fastlege i Songdalen ved Kristiansand

25

Nustad & Partners, Oslo

I helsevesenet er tid en like stor mangelvare som penger. Akutt konjunktivitt er enkelt å behandle.
Velger du Fucithalmic ® , sparer både hjemmesykepleien og pårørende mye tid, fordi hver pasient
klarer seg med to (mot normalt seks!) besøk daglig. Det er fordi Fucithalmic ® fester seg til konjunktiva.
Det antibakterielle virkestoffet frigjøres langsomt. Dermed er det tilstrekkelig med èn dråpe hver 12. time.
Dessuten er Fucithalmic ® rimeligere enn Kloramfenikol øyedråper.1

LEO Pharma AS
Postboks 193 Lilleaker, 0216 Oslo
Telefon: 22 51 49 00, Faks: 22 51 49 01
www.leo.no, e-post: info@leo-pharma.com

LEO © september 2008. ALL TRADEMARKS MENTIONED BELONG TO THE LEO GROUP

Én dråpe hver 12. time er nok
– selv for bergensere!

C Fucithalmic LEO Antibiotikum.ATC-nr.: S01A A13
ØYEDRÅPER, suspensjon 1%: 1 g inneh.: Fusidinsyre 10 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, dinatriumedetat 0,5 mg, karbomer, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjon til 1 g. ØYEDRÅPER, suspensjon, engangspipetter 1%: 1 engangspipette inneh.: Fusidinsyre 2 mg, natriumacetat (E 262), karbomer, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjon til 0,2 g. Indikasjoner: Akutt konjunktivitt forårsaket av stafylokokker.
Dosering: En dråpe 2 ganger daglig. Behandlingen bør vare i minst 2 dager etter symptomfrihet. 1. behandlingsdag kan 1 dråpe gis 4 ganger. Ved normal dosering rekker 1 engangspipette til behandling av begge øyne.
Kontraindikasjoner: Allergi mot innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes sammen med kontaktlinser. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ved bruk av øyedråper anses den systemiske eksponeringen for fusidinsyre å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Overgang i morsmelk: Fusidinsyre går over i morsmelk.
Ved bruk av øyedråper anses den systemiske eksponeringen å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Lett, forbigående svie. Sjeldne (<1/1000): Allergiske
reaksjoner. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger J01X C01. Egenskaper: Klassifisering: Antibiotikum med god penetrasjonsevne. Det oppnås en baktericid effekt overfor vanlig forekommende
øyepatogene bakterier. Spesiell høy aktivitet overfor Staph. aureus og Staph. epidermidis uavhengig av penicillinaseproduksjon. Enterobacteriaceae og Pseudomonas spp. er resistente. Det er ikke kryssresistens
mellom fusidin og noe annet klinisk anvendt antibiotikum. Fusidin frigjøres gradvis da den vandige suspensjonen av mikrokrystallinsk fusidinsyre er formulert som viskøse øyedråper. Depotvirkningen medfører at det
opprettholdes effektive konsentrasjoner i øyet med dosering 2 ganger daglig. Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes proteinsyntese. Absorpsjon: God penetrasjon gjennom cornea.
Ref. 1: Felleskatalogen 2008, Kloramfenikol 10ml øyedråper, kr. 106,30.

Pakninger og priser: 5 g kr 63,30. Engangspipetter: 12 x 0,2 g kr 87,70.
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senter for behandling, forebygging, fors
undervisning innen helse, rus og avhen
Stiftelsen Bergensklinikkene har klinikk
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ryggsmerte, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalsemi (ved behandling Stiftelsen
av Pagets bensykdom).
Øvrige:
Influensalig
nende
symptomer,
Bergensklinikkene
er
en frysninger,
tretthet, smerte, asteni,
sykdomsfølelse, stivhet (sistnevnte
kun ved Pagets Avdeling
bensykdom). Mindre for Leg
Poliklinikken
(inkludert
vanlige (≥1/1000 tilselveiende
<1/100): Gastrointestinale:
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undervisning,
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kompetanseutvikling,
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artritt, muskelsvakhet, leddstivhet. Nevrologiske: Døsighet, parestesi, søvnighet, skjelvinger, synkope,
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pollakisuri. Psykiske:
Søvnløshet.
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Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, nedsatt appetitt. Øre: Svimmelhet. Øye: Konjunktivitt, øyesmerte.
Øvrige: Perifert ødem, tørste, helse,
tannverk. Sjeld
ne (≥1/10og
000avhengighet.
til <1/1000): Øye: Uveitt, episkleritt, iritt.
livsstil
I tillegg
eget
Kompetanseog forskning
Ukjent: Immunsystemet:
Hypersensitivitetsreaksjoner
inkl. sjeldne tilfeller av bronkokonstriksjon,
urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er rapportert etter

Aclasta «Novartis»
Benresorpsjonshemmer.
ATC-nr.: M05B A08
INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/100 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre
50 µg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.
Indikasjoner: Behandling av osteoporose hos menn og hos postmenopausale kvinner. Dette er pasienter
med økt risiko for frakturer og inkluderer også de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur. Behandling
av Pagets bensykdom. Dosering: Postmenopausal osteoporose og osteoporose hos menn: Anbefalt dose er
1 enkelt i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre, 1 gang i året. Etter en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales
det at infusjonen gis 2 eller flere uker etter hofteoperasjonen. Pagets bensykdom: Bør kun forskrives av
leger med erfaring i behandling av Pagets bensykdom. Voksne og eldre: Anbefalt dose er 1 enkelt i.v.
infusjon med 5 mg zoledronsyre. Gis med konstant infusjonshastighet via et infusjonssett med ventil.
Infusjonstiden må ikke være <15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før administrering, spesielt
gjelder dette eldre og pasienter behandlet med diuretika. Tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin
D anbefales i forbindelse med administrering. Ved Pagets bensykdom anbefales det i tillegg tilskudd
av kalsium, tilsv. minst 500 mg kalsium 2 ganger daglig i minimum 10 dager etter administrering. Hos
pasienter med en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales en startdose på 50 000-125 000 IE vitamin D markedsføring. Klasseeffekter av bisfosfonater: Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/
(peroralt eller i.m.) i forkant av første infusjon. Nedsatt nyrefunksjon: Behandling anbefales ikke ved liter) er observert. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets
kreatininclearance <35 ml/minutt. Dosejustering er ikke nødvendig ved kreatininclearance ≥35 ml/minutt. bensykdom). Osteonekrose (se Forsiktighetsregler). Nedsatt nyrefunksjon, manifestert som forverret
Serumkreatininnivået bør måles før behandling igangsettes. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nyrefunksjon (dvs. økt serumkreatinin), og i sjeldne tilfeller akutt nyresvikt, særlig ved allerede nedsatt
nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. nyrefunksjon, eller andre risikofaktorer. Overdosering/Forgiftning: Erfaring mangler. Pasienter bør
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller for bisfosfonater. Hypokalsemi. overvåkes nøye. Signifikant hypokalsemi kan reverseres ved tilførsel av oralt kalsium og/eller i.v. infuGraviditet og amming. Forsiktighetsregler: Pasienter med hypokalsemi må behandles med tilstrekkelig sjon av kalsiumglukonat. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A side d. Egenskaper: Klassifisering:
tilskudd av kalsium og vitamin D før behandling igangsettes. Andre forstyrrelser i mineralmetabolismen Nitrogenholdig bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastmediert benresorpsjon.
må også behandles adekvat (f.eks. redusert parathyreoideareserve, malabsorpsjon av kalsium fra tarm). Virkningsmekanisme: Selektiv virkning er basert på høy affinitet til mineralisert ben. I.v. administrert
Klinisk monitorering av disse pasientene bør vurderes. Da effekten av zoledronsyre på benomsetningen zoledronsyre distribueres hurtig til ben og lokaliseres fortrinnsvis på områder med benresorpsjon.
inntreffer raskt, kan det utvikles forbigående hypokalsemi (i noen tilfeller symptomatisk), spesielt i løpet Viktigste molekylære mål i osteoklastene er enzymet farnesylpyrofosfatsyntase, men andre mekanismer
av de 10 første dagene. Pasienter bør informeres om symptomer på hypokalsemi og motta tilstrekkelig kan ikke utelukkes. Den relativt langvarige effekten av zoledronsyre skyldes den høye bindingsaffiniteten
oppfølging i løpet av risikoperioden. Serumkalsiummåling anbefales før infusjon. Sjeldne tilfeller av til det aktive setet til farnesylpyrofosfat (FPP)-syntase, og dens sterke bindingsaffinitet til benmineral.
alvorlige skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter, som i enkelte tilfeller har medført tap av arbeidsevne, er Proteinbinding: Ca. 43-55%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og
rapportert hos pasienter som tar bisfosfonater. Osteonekrose i kjeven er rapportert, hovedsakelig hos 1,87 timer, etterfulgt av eliminasjonsfase med terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering
kreftpasienter i behandlingsregimer med bisfosfonater, og i mange tilfeller ved samtidig behandling i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Uendret form, via nyrene. Total clearance fra
med kjemoterapi og kortikosteroider. Mange viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. De fleste kroppen er ca. 5 liter/time, uavhengig av dose.
tilfeller er rapportert i forbindelse med tannbehandling, f.eks. tanntrekking. Ved samtidige risikofaktorer Pakninger og priser: 100 ml 3705,50.
(f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tennene undersøkes før behandling Refusjon: Se M05B A08 - 1 Infusjonsvæske, 5 mg, side f i Refusjonslisten.
med bisfosfonater, og nødvendig forebyggende tannbehandling bør vurderes. Invasive tannprosedyrer Refusjonskode:
bør om mulig unngås i løpet av behandlingen. Tannkirurgi kan forverre situasjonen hos pasienter som ICPC
ICD
Vilkår nr
Vilkår nr
utvikler osteonekrose i kjeven. Det er ukjent hvorvidt seponering av bisfosfonater reduserer risiko for
Osteoporose med patologisk
56, 128
Osteoporose
56, 128
M80
osteonekrose i kjeven hos pasienter med behov for tannoperasjon. Individuell nytte-/risikovurdering L95
brudd
må foretas.
Interaksjoner: Forsiktighet må utvises ved samtidig administrering med legemidler som kan påvirke Vilkår: (56) Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under
nyrefunksjonen i signifikant grad (f.eks. aminoglykosider eller diuretika som kan forårsake dehydrering). gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og ett eller flere lavenergibrudd
Pasienter som behandles med Zometa «Novartis» kons. til inf. bør ikke behandles med Aclasta fordi de (osteoporosebrudd).
inneholder samme virkestoff (zoledronsyre). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger: (128) Til behandling av postmenopausale kvinner med etablert osteoporose som ikke kan behandles
Postdosesymptomer som vanligvis oppstår etter 1. infusjon: Feber, myalgi, influensalignende symptomer, med bisfosfonat tabletter fordi de: - har gastrointestinale plager (dysfagi, øsofagitt, sår i øsofagus eller
artralgi og hodepine. De fleste av symptomene oppstår vanligvis innen 3 dager etter administrering, og magesekken, forsnevringer eller operativ reseksjon av hele/deler av magesekken) som er til hinder for
opphører i løpet av 3 dager etter at bivirkningen oppsto. De fleste symptomene er milde til moderate oral behandling eller - ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for
og blir betydelig redusert ved påfølgende doser. Forekomsten av postdosesymptomer kan reduseres behandling med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes.
dersom paracetamol eller ibuprofen gis kort tid etter administrering. Svært vanlige (≥1/10): Øvrige:
Sist endret: 27.10.2008 (SPC 26.09.2008)
Feber, lokale reaksjoner på infusjonsstedet, f.eks. rødhet, hevelse og/eller smerte. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Atrieflimmer (ikke vist hos pasienter med økt
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etter en nylig hoftefraktur). Muskel-skjelettsystemet: Bensmerter, artralgi, myalgi,
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Vestre Torggate
11, Postboks 297 Sentrum, 58
søker

Overlege/
assistentlege

Ledig fast 100 % stilling med primært
ansvarsområde:
Avdeling for legemiddelassistert
rehabilitering.
Avdelingen har ansvar for å gi tilbud om
Legemiddelassistert rehabilitering til
pasienter i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Nærmere opplysninger om stillingen
fås ved henvendelse til klinikksjef
Wenche Haga på tlf.: 55 90 87 60/
mobil: 91 66 40 65,
eller overlege Christian Ohldieck
på tlf.: 55 90 87 00

Se vår hjemmeside for fullstendig
utlysingstekst: www.bergensklinikkene.no
Søknad bes sendt til:
bergensklinikkene@bergensklinikkene.no
eller med vanlig post til

STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE
Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen
Søknadsfrist 13. mars 2009.
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BLAD B - Økonomi

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

Ingenting gir høyere blodtrykk
enn å måle om du har høyt blodtrykk.

Nyhet i Norge. Et produkt og en metode som sikrer korrekt måling av blodtrykk.
Det er en kjent sak at mange pasienters blodtrykk stiger

gjennomsnittsverdi for diastolisk og systolisk trykk,

bare ved tanken på legebesøk, undersøkelse, vente-

gjennom 6 målinger i sekvens, der første måling alltid

værelse og hvite frakker. I tillegg finnes mange feilkilder i

strykes fra gjennomsnittsmålingen.

forbindelse med måling av blodtrykk. (1)
Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil
deflasjonshastighet, unøyaktige avlesninger, trykkmansjetter i feil størrelse og resultater basert på kun én

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk (3)
og uten lege tilstede under målingen, slik at den såkalte
”white coat” -effekten reduseres. (4) (5)

måling, er noen. Og selv om det er bred enighet om at

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.

hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra

Alle data blir presentert direkte på en kompakt

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi

dataskjerm, og denne har USB-port for elektronisk

pasienten unødige bekymringer og utførende lege feil

overføring av data til pasientfiler.

beslutningsgrunnlag for diagnose.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinik-

Enimed kan nå tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

ker, spesialistpraksiser og allmennleger.
nøyaktig (2) og effektiv måling av blodtrykk.
Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager.
Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical
Devices Inc. Selskapet har lang erfaring med å utvikle
og produsere medisinsk utstyr som sikrer nøyaktighet
og korrekte målinger, forbedrer pasientens trygghet og
effektiviserer pasientbehandlingen. Metode og utstyr
tilbys nå for første gang i Norge.
Når gjennomsnittet er det som teller.
Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive
blodtrykksmåler - portabel og kompakt i størrelse.
Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat

Pris komplett:
8.500,- eks.mva
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