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Søtt + Salt inn i Legenes Hus
Klinisk lederskap og faglig ansvar

VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS SKIFTER NAVN TIL :

UL RIK S DAL SYKEHU S
Ulriksdal Sykehus er kjent under navnet Bergen Spine Center*.
Vi utvider tilbudet og endrer navn til Ulriksdal Sykehus.

RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er et av
landets største sykehus i
dette fagområdet. I 2008
ble det utført 420
ryggoperasjoner.
NAKKEKIRURGI
Nytt tilbud i år, er
nakkekirurgi ved vår
danske nevrokirurg Kjeld
Dons. Tilbudet har ikke
offentlig avtale

Ulriksdal Sykehus har offentlig avtale i fagområdet ryggkirurgi med Helse Vest
og inngår i Fritt sykehusvalg. Pasientene betaler vanlig egenandel for
konsultasjon. Alle pasienter tas imot for ryggvurdering innen 4 uker fra mottatt
henvisning.
Vi ønsker å gi våre pasienter et godt og moderne behandlingstilbud i
ryggkirurgi. Alle typer ryggtilstander blir vurdert: prolaps, spinal stenose,
spondylolistese, degenerativ skoliose og degenerativ skivesmerte. Resultater
etter ryggkirugi er fullt på høyde med resultater etter annen reparasjonskirurgi
som hofte - og kneproteser.
Vi har ingen øvre aldesgrense og utfører også operasjoner på pasienter i ASA
klasse II og III, dersom det er klar indikasjon.
Sykehuset er topp moderne med avansert utstyr og gjennomgående høy
standard; 19 senger, 8 oppvåkningssenger og enerom.
Vi tilbyr Vestlandets mest komplette behandlingstilbud i ryggkirurgi!

ORTOPEDI
Kneproteser med optisk
navigasjon gir større
presisjon og fornøyde
pasienter.
OVERVEKTKIRURGI
Vedktreduksjon ved
laparoskopisk gastric
bypass er en godt
dokumentert og effektiv
metode. Aktuell ved
KMI>35
PLASTIKKIRURGI
I tillegg til kosmetiske
inngrep utføres det større
korreksjoner etter
vektreduksjoner.

Innsetting av skiveprotese med fremre abdominal tilgang

Nytt behandlingstilbud:
Ulriksdal etablerer det første private tilbudet for operativ
behandling av alvorlig overvekt på Vestlandet. Metoden er gastic
bypass med kikkehullsteknikk, uført av 2 norske spesialister med
mange års erfaring i laparoskopisk bukkirurgi: Robin Gaupset og
Hallvard Græslie.
Interesserte pasienter tas imot for individuell tverrfaglig
konsultasjon. Denne konsultasjonen er gratis og uforpliktende.
*Spine centra er etablert i Stockholm, Gøteborg og Bergen. Sentrene har organisatorisk og
faglig samarbeid. I 2008 ble det utført 2200 rygg - og nakkeoperasjoner ved disse 3 enhetene.
Vi tilbyr ryggbehandling med internasjonale referanser og driver systematisk kvalitetskontroll
og metodeutvikling. Vårt felles motto:

kvalitet gjennom spesialisering
www.udsykehus.no tlf 55 20 90 80 fax 55 20 90 81 post@udsykehus.no adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen
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Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

En travel periode
Vinteren er så definitivt over, og vårens gjøremål er i gang. I legeforeningen betyr det høysesong med høringer innen diverse felt.
Legeforeningen forbereder seg til landsstyremøtet i Bodø primo
juni, og det betyr omsending av lovendringsforslag, nytt arbeidsog prinsipprogram, forslag til endring av spesialistregler, høring om
ny turnustjeneste, statusrapport for spesialisthelsetjenesten osv.
Det er nok arbeid for styret å ta tak i, og det gjelder å prioritere
de saker som for oss synes viktigst. Lokalavdelingenes bredt sammensatte styrer gjør det mulig å behandle saker med så vidt spekter som det alltid er i oppkjøringen til landsstyremøtet.
I Bodø skal og en ny modell for økonomifordeling mellom
foreningens avdelinger vedtas, og den er av stor betydning for
Hordaland legeforening.
I år er det også valg i foreningens mange fora. Det betyr valg helt
fra grunnplanets små enheter, lokale arbeidsplasser, via fylkesavdelinger og yrkesforeninger, helt opp til sentralstyre og president.
Vi har i år to dyktige tillitsvalgte som stiller seg til rådighet for
presidentvervet. Det er sittende president Torun Janbu og nåværende leder av Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen.
Det er alltid noe ekstra med landsstyremøter i valgår, ikke minst
fordi valg av sentralstyre og president engasjerer delegatene i
betydelig grad, og det er viktig for yrkesforeninger å bli representert i i sentralstyret. Det er også viktig med rimelig fordeling av
begge kjønn, samt alder og geografisk tilhørighet i sammensetningen av sentralstyret. Det er ikke alltid like lett å imøtekomme
slike hensyn når det bare er 8 plasser i sentralstyret, utenom
presidenten.
Foreningens ledelse er nok for øvrig nokså spent på helseministerens helsereform, som legges frem i juni. Det har vært mye støy i

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus
Hjerteavdelingen
5021 Bergen
E-post:
eero@helse-bergen.no

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 913 28 445
Leder:
Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup

vår, og det kan hende det blir forholdsvis lite ull, men det vil tiden
vise.
Det er i alle fall viktig at foreningen er på banen, og i god dialog
med landets politiske ledelse i denne prosessen. Det vil også være
særdeles viktig når det
gjelder å beholde god faglig innflytelse på videre spesialistutdannelse her i landet, etter at legeforeningen angivelig skal miste sin
delegerte myndighet innen dette området.
Årsmøtet i Hordaland legeforening er år flyttet til våren, nærmere
bestemt 27.mai, kl 1900 i Legenes Hus.
Årsmøtet har de siste år vært dårlig besøkt, og styret håper vi
kan snu dette i år. Vi avholder et 2 timers helsepolitisk debattseminar, før årsmøtet, over temaet ” Sykemeldingsnivået i Norge”,
og vi har sikret oss prof. Kjell Vaage, prof. Frank Aarebrot og kommentator Sjur Holsen fra BT til å innlede over dette tema. Dette
kan bli svært interessant , også sett i lys av siste tids offentlige
debatt om dette tema.
Se for øvrig eget oppslag i dette nummer.
Til slutt vil vi melde at det er et nytt cateringfirma som overtar
driften av Legenes Hus fra 1. sept. 2009.
Vi vil få takke God Fordøyelse ved Frode Ellingsen for samarbeidet over flere år, og samtidig vil vi få ønske Søtt + Salt Selskaper
AS velkommen, og lykke til med driften.
Jeg ønsker alle kolleger en god vår, og vel møtt på årsmøtet.
Vennlig hilsen
Gunnar Ramstad
Leder
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C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen
Trykk: Scanner Grafisk
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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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Manglende lyst på klinisk lederskap
Det moderne helsevesen møter store utfordringer. Stadig økende antall oppgaver, økonomiske
rammer som ikke er tilstrekkelig til tross for økende budsjettrammer, økende forventninger og
krav fra befolkningen og vanskelige og til dels upopulære økonomisk-medisinske prioriteringer.
Ikke mange leger ser det som særlig fristende å påta seg lederoppgaver i en slik hverdag.
Hverdagen i det enkelte helseforetak er preget av stadige
endringsprosesser, til dels kreative, for å oppnå budsjettbalanse.
Imidlertid oppstår med tiden også en viss tretthet hos ansatte
som stadig forsøkes motivert til nye innsparinger og tiltak,det oppstår en uunngåelig, men også uheldig avstand mellom
administratorer og helsearbeidere. Leger og sykepleiere jobber
med pasienten og ledere jobber med organisasjonen.
Hva den bebudede Samarbeidsreformen skal kunne løse av ressursutfordringer i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste er uvisst. En nært forestående systemendring synes imidlertid uunngåelig, en systemendring som vil kreve et betydelig
lederskap som i all hovedsak må ha medisinskfaglig forankring.
Ikke bare står legene for frontlinjeavgjørelser som avgjør kvaliteten og effektiviteten i behandlingskjeden, de innehar også
den faglige og tekniske kunnskap som må ligge til grunn for
langsiktige og strategiske veivalg på veien mot fremtidens helsetjenester. Dette forutsetter imidlertid at leger er villig til å
utøve klinisk lederskap,- det er ikke situasjonen i dag.
En McKinsey-rapport1 tar for seg akkurat denne problemstillingen og deres internasjonale analyser avdekker solide barrierer som blokkerer for utvikling av effektivt klinisk lederskap.
Parallellene til norske helseforetak er åpenbare. I rapporten
beskrives tre hovedbarrierer for en positiv innflytelse av klinisk
lederskap:
1. Inngrodd skepsis hos leger til å påta seg lederoppgaver.
Legene ser ikke verdien i bruke tid på lederoppgaver fremfor den umiddelbare verdien ved å jobbe med pasientbehandling. Å påta seg lederoppgaver blir ikke vurdert som
nyttig verken for pasientene eller for egen karriere og selvtillit.
2. Det finnes få incentiver for leger til å velge lederoppgaver.
Lederegenskaper er ikke et kriterium for en klinisk karriere og vurderes sjeldent som essensielt ved opprykk/fast
ansettelse. Det finnes heller ikke noen veldefinert karrierevei for leger med appetitt på lederoppgaver ,- dette i sterk
kontrast til andre bransjer. Det er ingen kultur for å identifisere og kultivere lederegenskaper og emnet er fraværende

i den medisinske grunnutdanning. I tillegg er anerkjennelsen
fra kolleger svært beskjeden; de som velger kliniske lederstillinger blir snarere sett på som motparten som har valgt
den mørke siden.
3. Det finnes ingen økonomisk motivasjon til å påta seg lederrollen for en lege. Ikke sjeldent er lønnen til en overlege
i klinisk stilling med vakt høyere enn for den som leder
enheten. I tillegg vil det for de fleste leger i lederstillinger
ikke være mulig med inntekt fra bierverv. Kliniske kvalitetsparametre er lite definert og gjør det vanskelig å belønne
økonomisk dem som legger til rette for effektiv pasientbehandling av høy kvalitet.
Fra land vi liker å sammenligne oss med, finnes en rekke
eksempler hvor disse barrierene er brutt ned og det er skapt
en kultur for klinisk lederskap. Resultatene er svært gode og
understreker behovet for endringer også i det norske helsevesen. Mer tilfredse pasienter, bedre kvalitet på behandlingen,
lavere turn-over på ansatte og bedre økonomiske resultater.
Dette er dokumenterte effekter hos dem som får dette til.
Gjennom å definere legerollen som behandler, leder og partner, utvikle lederskapsprogrammer for leger, definere kliniske
kvalitetsparametre og belønningssystemer og å gi lederrollen
et positivt innhold og autonomi har man skapt grobunn for
organisasjoner med sterkt klinisk lederskap. I en undersøkelse
i Storbritannia (NHS) fant man en klar sammenheng mellom
vellykkede forbedringsprosesser og sykehus som hadde lagt til
rette for sterkt klinisk lederskap.
Det er ennå en lang vei å gå før norske leger vil assosiere
lederrollen med prestisje, positive utfordringer og en alternativ
karrierevei. Det er imidlertid svært mye som tyder på at pasientene ville profitere på at vi jobber mot et slikt mål.
1

When clinicians lead; The McKinsey Quarterly – Health Care; February 2009
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Reduser agitasjon
og irritasjon
ved Alzheimers
sykdom
* 1)

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

• Forbedrer evnen til å utføre daglige gjøremål 2) 3)
• Reduserer pleietid 4)
• Effekten kan måles etter bare 4 uker 3)
• Tolereres godt 2)

UNIK virkningsmekanisme

6

1) S Gauthier Int J Ger Psychiatry 2005; 20:459-464. 2) Reisberg B, Doody R, Stöffler A, et al. Memantine in moderate-to severe
Alzheimer’s disease. New Engl J Med 2003; 348: 1333–1341. 3) Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the M-BEST
study (benefit and efficacy in severely demented patients during treatment with memantine). Int J Ger Psychiatry 1999; 14: 135–146.
4) Wimo A,Winblad B, Stöffler A, et al. Resource utilisation and cost analysis of memantine in patients with moderate to severe Alzheimer’s
disease. Pharmacoeconomics 2003; 21 (5): 1–14.
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NMDA-reseptorantagonist

NYHET!
Se Felleskatalog tekst på side XX.

C Ebixa “Lundbeck”
Middel mot demens. • ATC-nr.: N06D X01
DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g (20 dråper) 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, resp. 10
mg, 15 mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg,
hjelpestoffer. Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek. 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. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan
monitorere pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende
retningslinjer. Voksne/eldre: Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg
(40 dråper) daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg
(10 dråper) pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper)
daglig. Uke 2: 10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg
(40 dråper) daglig. Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på
20 mg (40 dråper) daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved
lett nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 50-80 ml/minutt). Ved moderat nedsatt
nyrefunksjon (kreatininclearance 30-49 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper).
Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/
dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance
5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg (20 dråper)/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild
eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig
med dosejustering. Memantin anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga.
manglende data. konTRAInDIkAsjonER: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
FoRsIkTIghETsREgLER: Forsiktighet utvises hos epileptikere som tidligere har hatt
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 pH-verdi i urin (f.eks. drastiske kostholdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende
midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan
være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt,
ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk
overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. 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 på reaksjonsevnen.
Pasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy
eller betjener maskiner. InTERAksjonER: Effekten 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 warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller
INR anbefales. gRAvIDITET/AmmIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet
er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye
vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Memantin er lipofilt og utskillelse
antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIvIRknIngER: Bivirkningene er
vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse.
Sentralnervesystemet: Svimmelhet, hodepine, somnolens. Sirkulatoriske: Hypertensjon.
Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt. Sentralnervesystemet:
Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring, unormal
gange. Sirkulatoriske: Venetrombose/tromboembolisme. Øvrige: Tretthet, soppinfeksjoner.
Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske reaksjoner og
pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord.
Dette er også rapportert under memantinbehandling. ovERDosERIng/FoRgIFTnIng:
Symptomer: Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med 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 magetarmbesvær (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. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01.
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 nevrotransmittere, 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: 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, mer enn 99% utskilles renalt. oPPBEvARIng og hoLDBARhET:
Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. PAknIngER og PRIsER: Dråper: 50 g kr
835,10. Tabletter: Enpac.: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg
kr 603,40. 10 mg: 30 stk. kr 536,50. 50 stk. kr 828,20. 100 stk. kr 1621,30. 20 mg: 28 stk. kr
966,30. 98 stk. kr 3267,10. PRIsER sIsT EnDRET: 01.03.2009

kunnskap
helse
Jobb

Utdanning for mennesker
med kroniske plager
Opptaket for skoleåret 2009/2010 er i gang
Tips din langtidssykemeldte
pasient om vårt unike
utdanningstilbud med et
internt, sosialmedisinsk
støtteapparat. Vi tilbyr gratis,
yrkesrettete utdanninger for
voksne, med muligheter for
internatbolig.

Innsøkning via NAV. Ingen søknadsfrist.
www.krokeide.vgs.no

ﬁrmapost@krokeidesenteret.no

55 10 87 00

Velkommen til Ryggklinikken!
•

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.

h. Lundbeck A/s
Strandveien 15b
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no

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

www.ebixa.com
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Medisinsk ansvar i sykehus
– et paradigmesskifte på gang?
En sak med utgangspunkt i Helse Fonna har skapt betydelige reaksjoner både hos oss og andre steder.
Legeforeningen sentralt har også reagert og sendt et brev til Helsedirektoratet for avklaring.
På spørsmål om ansvar for akuttmedisinske tjenester i Helse Fonna ga Helsedirektoratet følgende
svar: ”….Utgangspunktet er at eier/arbeidsgiver har det fulle ansvar for tjenesten. Ansvaret ivaretas
av ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Det gjelder både personalansvar, systemansvar og faglig
ansvar. Det medisinskfaglige ansvaret er således lagt til leder, og det gjelder uavhengig av hvilken kompetanse leder selv har. .…..” Det er særlig siste setning i sitatet som har skapt sterke reaksjoner, forståelig
nok. Her sies det altså at for eksempel en økonom kan inneha det medisinsk-faglige ansvaret for en
akuttmedisinsk enhet. Det oppfattes som en dramatisk endring av det som har vært gjeldende praksis.

I motsetning til tidligere hvor det var en sterkere profesjonskamp, synes nå ofte leger mindre interessert i å ta lederansvar,
spesielt på seksjonsnivå. Andre yrkesgrupper inntar ofte ikke
bare direktør og avd. lederstillinger, men også seksjonslederstillinger. Leger blir gjerne seksjonsoverleger med faglig ansvar,
men ønsker ikke å ta på seg et mer samlet seksjonslederansvar. Samspillet mellom administrasjon og fag er tett på dette
nivået, og det er ikke uvesentlig for pasientene hvem som
treffer beslutninger. Ovennevnte utdrag fra Helsedirektoratets
svarbrev gir grunn til bekymring for at forsvarlighet og pasientsikkerhet kan lide dersom vi som leger så lett kan spilles ut
over sidelinjen.
Dessverre gjenspeiler denne problemstillingen den uklarhet
som ligger i dagens lovgivning vedrørende ledelse i sykehus.
Lovgiver skiller mellom et mer overordnet systemansvar som
nærmest hvem som helst ser ut til å kunne ha og det individuelle behandleransvaret (profesjonsansvaret). I situasjoner hvor
leder ikke er lege, har man lagt opp til at medisinsk-faglige rådgivere kunne brukes som hjelp i beslutningsprosessen. En slik
modell medfører likevel at andre enn leger fatter beslutninger
i medisinske spørsmål. Det tilslører reelle ansvarsforhold,
og Legeforeningen har frarådet medlemmene å fungere som
medisinsk-faglige rådgivere på avdelings- og seksjonsnivå.
Er Helsedirektoratets svar ovenfor en rimelig utlegging
av dagens lovgivning? Svaret må være nei. Det følger av
Helsepersonelloven at sykehuset plikter å organisere sykehuset forsvarlig og tilrettelegge for at bl.a. den enkelte lege
kan overholde sin lovpålagte plikter og drive faglig forsvarlig
legevirksomhet. Det må bety at sykehuset ikke kan plassere
beslutningsansvar uavhengig av faglig kompetanse. Ansvar for
høyspesialisert medisin må ligge hos leger med nødvendig spesialistkompetanse.
På individuelt behandlingsnivå synes det å være rimelig kon-
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sensus i praksis om at det er kompetanse og faglig forsvarlighet som gjelder og at leger må være beslutningstaker i
medisinske spørsmål. Problemet er større vedrørende ledere
som har det såkalte systemansvaret. I lovforarbeidene til
Helsepersonelloven forutsettes det at det må legges til rette
for at beslutninger fra den medisinske spesialistkompetansen
tydeliggjøres i sykehusene. Det angis også at helsepersonell
med medisinsk-faglige ansvar må ha tilstrekkelige fullmakter av
hensyn til faglig kvalitet i sykehus og tilliten til sykehusene. Lov
om spesialisthelsetjenesten angir også (§ 2.2) at helsetjenester
som ytes skal være forsvarlige.
Det er således sterke krav til faglig forsvarlighet både på individnivå, men også organisatorisk, noe som må ha klare implikasjoner for hvem som kan ha lederansvar. I praksis har nok
mange sykehus løst motsetningsforholdet mellom systemansvar og profesjonsansvar ved å knytte begge typer ansvar til en
egnet leder med medisinsk-faglig utdannelse. Det er hensiktsmessig og ressursbesparende, men forutsetter at flere leger
er villig til å ta samlet lederansvar, ikke minst på seksjonsnivå.
Hensynet til pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet tilsier at vi
som leger her må være villig til å stille opp.
Så får vi håpe Legeforeningens brev
fører til at Helsedirektoratet
besinner seg og innser at det ikke
er helt likegyldig hvem som har
ledelsesansvar i sykehusene.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

…hva skal man gjøre
med all fritiden?
Så er det april og vår igjen, like ustadig værmessig som vi som er født i denne
måneden kanskje, men med lys og håp om nytt liv. Det er ufattelig så fort som tiden går!
En påminnelse om at livet er mer enn jobb og forhandlinger om bedre betaling …
Jeg er stadig vekk med på intervjurunder ved ledige hjemler,
og det er gledelig å se at mange tar utfordringen til å dele en
praksis med en kollega de siste årene av et svært så aktivt
arbeidsliv. Utfordringene er flere; mange har på godt og vondt
vært svært så selvstendige i jobben sin, og det er ikke lett å
gi slipp på livsverket sitt. Samarbeidet byr på utfordringer, og
hva skal man gjøre med all fritiden? Det er heldigvis noen år til
jeg skal pensjoneres, men jeg er gammel nok til å kjenne på at
arbeidet krever mye, og det er ikke alltid kreftene rekker til
alt jeg har lyst til å gjøre i den fritiden som på papiret egentlig ser nokså rikelig ut: Ingen vakter, helgefri og høytidsfri osv.
Erfaringen forteller meg at skal kreativiteten og livsgleden
slippe til må man ha mer enn et visst minimum av hvile, ro og
tid til ettertanke, og ikke minst tid til å kjenne etter:
Hva har jeg egentlig mest lyst til å bruke tid og krefter på? Hva
gir meg noe, og hva gjør ikke det? Må jeg jobbe så mye som
jeg gjør? Noen har sagt at det er få som angrer på at man ikke
har jobbet mer i livet. Arbeidet er en velsignelse, og vi som har
jobb i disse tider har all grunn til å være glade for det og den
meningen det gir i seg selv, men arbeidet er ikke alt!
Arbeidet som tillitsvalgt er en hyggelig oppgave som gir
mening, og undertegnede og Harald Miljeteig ønsker å fortsette 2 år til om årsmøtet vil det. Minner om årsmøtet den
27. mai, og at ev andre kandidater til valget melder seg helst
så snart som mulig. Med bakgrunn i det ovenstående ( det fins
andre tema enn lønn) ønsker jeg også tilbakemelding på mulige
samlingspunkter og tema vi kan ta opp til debatt dersom det
er ønske om det, og det hadde vært veldig flott å se så mange
som mulig på årsmøtet!
Psykiatrien står i sentrum for tiden, og psykiaterne har inntil
nå vært enda mer selvstendige og ”ensomme” i jobben sin.
De jobber så vidt jeg vet oftest uten både sekretær og data,
og det kan nok virke begrensende i kommunikasjonen både i
forhold til kolleger og pasienter. Helse Vest er opptatt av sitt
sørge for ansvar også innefor psykatrien, blant annet er det
tatt initiativ til et møte om koordinering av henvisninger til
avtalespesialister innen psykiatri. Dette jobbes det med i alle
helseforetakene, men modellene for de ulike foretak må nok

tilpasses de lokale forhold, f eks er forholdet mellom antall
allmennleger og psykiatere/psykologer totalt forskjellig hvis
vi sammenligner oss med Helse Øst. Jeg vil med dette minne
psykiaterne om at PSL er der også for dere, og vi alle på godt
og vondt må regne med å bli mer styrt enn før, og får vi anta
og håpe, til våre pasienters beste!
Det nærmer seg også Landsstyremøtet i Bodø med valg og
mange spennende temaer, viser til legeforeningens sider om
ulike høringer. Gi meg gjerne innspill til møtet der jeg møter
som representant for PSL
Olav H. Hauge har stadig noe å by på;

I NATT HAR GRASET VORTE GRØNT
I natt har graset vorte grønt.
Ein fugl freistar å syngja,
Skodda ris,
Og soli kjem yver snøfjelli.
Frå morgonar for lenge sidan
Slær gleda veikt på sitt koparskjold.

Ka t h e A a s e

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL
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Søtt + Salt
overtar driften av
selskapslokalene i
Legenes hus
God Fordøyelse har vært ansvarlig for driften av
cateringvirksomheten ved Legenes hus i 6 år og
ønsker nå andre utfordringer. God Fordøyelse har
klart å etablere en sunn og god drift i huset etter at
de overtok driften i 2003. Hordaland legeforening
har hatt et godt samarbeid med God Fordøyelse i
alle år, og vi ønsker dem lykke til i etablering av ny
virksomhet utenfor Legenes hus. Kontrakten med
God Fordøyelse løper ut august 09.
Av Christian Busch, Husstyret og Hordaland legeforening
Foto: Søtt + Salt

Videre har vi har vært så heldige å få knytte til oss Søtt + Salt
fra 0109 og har tegnet en 8 årig kontrakt med dem. Søtt + Salt
er et ungt firma som har spesialisert seg på ekslusiv mat og
mat-trender. De to grunnleggerne, Fredrik Sørensen og Frode
Alræk har begge bakgrunn fra Bagatelle, Alræk også fra French
Laundery utenfor San Fransisco, en restaurant som av mange
er oppfattet som verdens beste. Søtt + Salt har drevet catering
med base i Skostredet, kokkekursing og siste år også med selskapsmat i Villa Skjoldnes på Hopsneset. De har vært på jakt
etter en større base nær sentrum, og både husstyret og styret
i Hordaland legeforening ser at vi sammen kan bidra til å utvikle driften ved Legenes hus. I forbindelse med skifte av restaurantdrifter ønsker vi å gjennomføre en større rehabilitering av
lokalene slik at disse kan fremstå som mer moderne og velholdte. Søtt + salt vil ha en daglig leder ansatt ved Legenes hus,
og han vil ha hovedansvar for booking og visning og bistå ved
arrangementer på dagtid. Søtt + Salt har som mål å forsøke å
utvikle kurs og konferanse-delen ved huset i tillegg til selskapsmat. Styret i Legenes hus vil samarbeide nært med Søtt+Salt
om opprustingen av lokalene.
Vi ønsker Søtt + Salt lykke til med driften, og håper at flere
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kollegaer vil bruke vårt flotte hus. Det har vært en bred diskusjon i styret i Hordaland legeforening hvorvidt medlemmene
skal tilbys rabatter i forhold til ikke-medlememer. Drifter stiller seg nøytral til slike ordninger, men vi er likevel kommet
frem til at vi ikke ønsker å ha differensiering av prisene av flere
grunner. Blant annet ønsker at våre kollegaer velger å bruke
huset fordi kvaliteten er god, og ikke fordi de får egne rabatter. Søtt + Salt vil forsøke å lage egne dr.grads-pakker som er
stadig mer aktuelt i våre rekker. Det vil selvfølgelig ikke være
anledning til å ta med seg medbrakt mat
eller drikke til arrangementer, og
alle forespørsler og reservering av
lokalene stilles til Søtt + Salt.

Christian Busch

busch.christian@gmail.com

Suksesskokker spisser knivene
og inntar Legenes Hus
Per Olav Sølvberg

Søtt + Salt tar over driften av Legenes Hus 01. september,
og i den forbindelse ønsker vi gamle og nye gjester av denne
ærverdige villaen velkommen til oss. Vi håper at et besøk hos
oss vil gi mersmak og at det vil bli husket som en spesiell opplevelse inspirert av samspillet mellom mat, vin og god service.
Målet vårt er at du som gjest skal si om oss at vi har høy kvalitet på alt vi gjør og at vi lager moderne mat. Vi vil at du skal
erfare at vi rett og slett legger sjela vår ned i det vi gjør. Vår
selskapsfilosofi er at hvis man vil skape enestående og unike
opplevelser for sine gjester, må rammen og atmosfæren være
tilsvarende spesiell og intim. Hver eneste detalj krever oppmerksomhet og kan ikke bli overlatt til tilfeldighetene. Dette
gjelder uansett om det er snakk om en bedre middag, et viktig
møte, en konferanse, en festlig fest eller et romantisk bryllup.
Hos oss skal du altså få det du vil ha, og du skal samtidig kunne
slappe av og vite at vi tar hånd om alle sider av ditt arrangement.
Legenes Hus er plassen for deg som elsker gourmetmat og
god vin. Søtt og salt lager moderne mat laget av kokker med
erfaring fra hele verden. Søtt + Salt har drevet i suksessrikt i
5 år og har i dag 5 ansatte. Selskapet ble startet av Frode og
Fredrik som et moderne matkonsept i Skostredet. Etter flere
år bak grytene på kjente restauranter som Bagatelle, Oro,
Christies (Danmark), Saison (Danmark) og French Laundry

(USA) vendte kokkene Frode Alræk og Fredrik Sørensen nesen
hjem mot Bergen for å starte Søtt+Salt. Suksessen har vært et
faktum, og konseptet har stadig blitt utvidet med både utleie av
kokker og kokkekurs.
Det er ikke førstereisgutter som inntar Legenes Hus. Senest i
2002 ble Frode Alræk kåret til Young Chef of the Year i Norge
Årets Sjømatkokk i 2004. Fredrik Herud Sørensen har sin
læretid ved Neptun Restauranter i Bergen og erfaring fra Oro
(Oslo), Bagatelle (Oslo), Le Manoir aux Quat´Saisons (Oxford)
og Electrolux. Maten i Søtt og Salt er alltid av første klasse, og
basert på sesongen ferske råvarer. Den vil fremstå som delikat
og moderne. Kaffen er laget av husets egen mann Per Olav
Sølvberg. Han vil servere og sørge for at huset alltid vil vise
seg fra sin beste side. Sentrale deler av huset vil gjennomgå et
ansiktsløft, og interiøret i salongene vil bli inspirert av at det
moderne møter det tradisjonelle. Det vi vil streve etter er at
når våre gjester, straks de er invitert til en arrangement på
Legenes Hus vet at det er noe særegent og godt som venter
dem.
Velkommen som gjest hos oss!
www.sottogsalt.no
Telefon: 4000 3713

Foto: Søtt + Salt
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Den daglige dosen av nærhet.
Cialis® Daglig Dosering er en helt ny måte å behandle
erektil dysfunksjon (ED) på. Det gir pasienten mulighet
for ereksjon når som helst i døgnet – alle dager.1, 2 Takket
være den lave og jevne doseringen (5 mg) gjør Cialis®
Daglig Dosering det mulig for pasientene å slippe all ventingen og planleggingen av sexlivet. Naturligvis finnes
Cialis® 20 mg fortsatt, som gir mulighet for samleie
etter en halvtime – med virkning i opptil 36 timer3
for ED-pasienter som vil ha tilbake muligheten for et
alternativ for menn som i dag tar en PDE 5-hemmer minst

O N C E - A - D AY

to ganger i uken, og som vil ha frihet til å ha seksuell
aktivitet når de ønsker det. Akkurat slik som livet var før.

Referanser: 1. Rajfer et al; J Int Impol. Res 19:95, 103. 2007. 2. Porst et al; Eur Urol, 50: 351–359. 2006. 3. www.felleskatalogen.no.
Eli Lilly Norge A.S, Grenseveien 99, P.O. Box 6090 Etterstad, 0601 Oslo • 22 88 18 00 • www.lilly.no/www.cialis.no

CI090115-04 heart.se

fungerende samliv. Cialis® Daglig Dosering kan være et

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

I anledning vårt 150 års
jubileum reiser hele bedriften
på studietur til Island.
Vi holder derfor stengt fra
torsdag 7. mai kl. 12.00 til
mandag 11. mai kl. 8.00.

150 år!

Vi håper alle har forståelse
for dette.

Planer om å begynne med
ultralyd?
Pent brukt ultralyd apparat m/ 1 probe og
skriver tilsalgs kr. 30.000,-.
Opplæring vil bli gitt.
Henvendelse til

Minde Legepraksis
Tlf. 55 27 01 71
eller 482 40 353

Leder i
helsesektoren?
Erfaringsbasert master i
helseledelse, kvalitetsforbedring
og helseøkonomi
Masterprogrammet utgjør til sammen 90 studiepoeng.
Emnene* nevnt ovenfor er på 20 studiepoeng hver, og
masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng.
Søknadsfrist: 1. juni 2009
Mer informasjon om innhold og organisering finner
du på fagets nettside: www.helseprogram.uib.no
eller kontakt SEVU, telefon 55 58 20 40,
E-post: post@sevu.uib.no

IMP Kommunikasjon | Sviggum 0309

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 2,5 mg, resp.
5 mg, 10 mg og 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).
Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert
for bruk hos kvinner.
Dosering: Anbefalt dose er 10 mg minst 30 minutter før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor
tadalafil 10 mg ikke gir tilstrekkelig effekt, kan 20 mg forsøkes. Tas med eller uten mat. Maks. dosering er
1 gang daglig. Tadalafil 10 og 20 mg er beregnet til bruk før forventet seksuell aktivitet, og er ikke anbefalt
til kontinuerlig daglig bruk. For responderpasienter som forventer regelmessig bruk (f.eks. minst 2 × ukentlig),
kan daglig dosering med laveste tadalafildose være hensiktsmessig, avhengig av pasientens valg og legens
vurdering. Hos disse pasientene er anbefalt dose 5 mg 1 gang daglig til omtrent samme tid. Basert på
individuell tolerabilitet kan dosen reduseres til 2,5 mg daglig. Hensiktsmessigheten av vedvarende daglig
doseringsregime bør vurderes regelmessig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved mild
til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. anbefalt dose. Daglig
doseringsregime er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose
er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det foreligger begrensede data vedrørende alvorlig leversvikt
(«Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør baseres på grundig individuell vurdering av nytte-risiko. Det foreligger
ikke data for administrering av høyere doser enn 10 mg. Daglig doseringsregime er ikke undersøkt ved nedsatt leverfunksjon, og ev. forskrivning bør baseres på grundig individuell vurdering av nytte-risiko. Eldre eller
diabetikere: Dosejustering er ikke påkrevd. Barn og ungdom: Bør ikke brukes av personer <18 år.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende
effekten av nitrater, og er derfor kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk
nitrat. Skal ikke brukes ved hjertelidelse der seksuell aktivitet ikke tilrådes. Legen skal vurdere potensiell
risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos pasienter med kjent kardiovaskulær lidelse.
Følgende pasientgrupper med kardiovaskulære lidelser er ikke inkl. i kliniske utprøvninger og bruk av tadalafil er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet av de siste 90 dager, pasienter med ustabil
angina eller angina som har oppstått under samleie, pasienter med hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere
i løpet av de siste 6 måneder, pasienter med ukontrollerte arytmier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller
ukontrollert hypertensjon, pasienter som har hatt slag i løpet av de siste 6 måneder. Pasienter som har
mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om
denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en PDE5-hemmer eller ikke.
Forsiktighetsregler: Anamnese og fysisk undersøkelse skal gjennomføres for å diagnostisere erektil
dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. Før oppstart skal kardiovaskulær status vurderes ettersom
det er knyttet en viss risiko for hjerteproblemer til seksuell aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaper
som gir svakt og forbigående blodtrykksfall, og potenserer dermed hypotensiv effekt av nitrater. Tadalafil kan
indusere blodtrykksfall ved samtidig bruk av antihypertensiver. Ved oppstart av daglig tadalafilbehandling
bør hensiktsmessig klinisk vurdering ta hensyn til mulig dosejustering av blodtrykksbehandlingen. Alvorlige
kardiovaskulære episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi,
slag og transitoriske iskemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert ved bruk av
tadalafil. De fleste av disse pasientene hadde preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. En kan ikke
definitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse risikofaktorene, til tadalafil, seksuell aktivitet
eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Synsforstyrrelser og tilfeller av NAION er rapportert.
Pasienten bør rådes til å seponere tadalafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser.
Økt tadalafileksponering (AUC), begrenset klinisk erfaring og manglende mulighet til å påvirke clearance
vha. dialyse medfører at daglig tadalafildosering ikke er anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienter
som får ereksjon som varer i ≥4 timer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med
forsiktighet av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies
sykdom) eller ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer
eller leukemi). Ukjent om tadalafil har effekt hos pasienter som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke
nervebevarende prostatektomi. Bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere kan medføre symptomatisk hypotensjon
hos enkelte. Kombinasjon med doksazosin er ikke anbefalt. Forsiktighet bør utvises ved forskrivningen av
tadalafil til pasienter som anvender potente CYP 3A4-inhibitorer (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol
og erytromycin) da det er observert økt AUC for tadalafil ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet
og effekt ved kombinasjon av tadalafil med annen behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og
anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere doser
ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig av CYP 3A4.
En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med
15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) AUC og øker Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2)
dobler tadalafils (20 mg) AUC uten endringer i Cmax . Forsiktighet ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4-hemmere, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol og
grapefruktjuice, fordi disse forventes å øke plasmakonsentrasjon av tadalafil. Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer
tadalafils (10 mg) AUC med 88%, og det kan forventes redusert effekt av tadalafil. Det kan forventes at
samtidig administrering av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og karbamezepin også vil
senke plasmakonsentrasjonen av tadalafil. Effekter av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil (vist for 5, 10
og 20 mg) forsterker den hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i >24 timer og er ikke detekterbar
etter 48 timer. Ved ev. behov for livreddende behandling med nitrater, bør det ha gått minst 48 timer fra
inntak av tadalafil til nitratbehandling igangsettes. Ved slike tilfeller bør nitrater kun administreres under tett
medisinsk oppfølging og hensiktsmessig hemodynamisk monitorering. Tadalafil øker oral biotilgjengelighet
av etinyløstradiol. En lignende økning kan ventes ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet
omkring klinisk betydning. Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag pr. minutt). Effekten er liten og uten klinisk betydning, men bør vurderes når legemidlene
administreres samtidig. Tadalafil (10 og 20 mg) er brukt samtidig med warfarin og acetylsalisylsyre uten
interaksjoner. Tadalafil (20 mg) er brukt samtidig med angiotensin II-reseptorblokkere (forskjellige typer
og doseringer, alene eller i kombinasjon med tiazider, kalsiumantagonister, betablokkere og/eller alfablokkere) og amlodipin uten interaksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril, metoprolol
og bendrofluazid uten interaksjoner. Tadalafil (20 mg) er undersøkt i kombinasjon med inntil 4 klasser
antihypertensiver. Hos pasienter som tar multiple antihypertensiver synes det som om endringer målt ved
ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer seg til graden av blodtrykkskontroll. Hos pasienter med godt
kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert
blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med
hypotensive symptomer. Hos pasienter som samtidig får antihypertensiver kan tadalafil 20 mg indusere
blodtrykksfall, som (med unntak for alfablokkere) vanligvis er mildt og sannsynligvis ikke av klinisk betydning.
Relevant klinisk rådgivning om mulig blodtrykksfall skal likevel gis til pasienter når de behandles med antihypertensiver. Samtidig administrering av doksazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig og 20 mg
som enkeltdose) øker signifikant blodtrykksreduserende effekt av alfablokkeren. Effekten varer ≥12 timer og
kan gi symptomer som inkl. synkope. Kombinasjonen anbefales derfor ikke. Slik effekt er ikke rapportert
med alfuzosin eller tamsulosin. Forsiktighet skal imidlertid utvises hos pasienter som behandles med alfablokkere, spesielt eldre. Behandling skal startes med minimal dose med gradvis økende dose. Tadafil (10 eller
20 mg) er brukt samtidig med alkohol (0,08%) uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil
(20 mg) forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert
postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos enkeltindivider. Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke
økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg).
Graviditet/Amming: Ikke indisert til bruk hos kvinner. Det foreligger ingen data for tadalafil og eksponerte
graviditeter. Det er ikke funnet holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet,
embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter >75 år er begrenset.
Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Gastrointestinale: Abdominale smerter, gastroøsofageal refluks. Hjerte/kar: Palpitasjoner, rødme. Luftveier:
Nesetetthet. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon (mer vanlig ved kombinasjon med antihypertensiver),
hypertensjon. Hud: Utslett, urticaria, hyperhidrose. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier:
Neseblødning. Øye: Uklart syn, følelse beskrevet som øyesmerte, hevelse av øyelokkene, konjunktival hyperemi.
Øvrige: Brystsmerter (vanligst for pasienter med preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer). Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Myokardinfarkt. Kjønnsorganer/bryst: Forlenget ereksjon. Nevrologiske:
Synkope, transitoriske iskemiske anfall og slag (vanligst for pasienter med preeksisterende kardiovaskulære
risikofaktorer), migrene. Øye: Synsfeltforandring. Øvrige: Ansiktsødem. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent:
Hjerte/kar: Ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitt.
Kjønnsorganer/bryst: Priapisme. Nevrologiske: Krampeanfall, forbigående amnesi. Øre: Plutselig døvhet
(plutselig nedsatt eller tap av hørsel er rapportert i et lite antall tilfeller ved bruk av samtlige PDE5-hemmere).
Øye: NAION, retinal vaskulær okklusjon. Øvrige: Plutselig hjertedød (vanligst for pasienter med preeksisterende
kardiovaskulære risikofaktorer). Det er rapportert en lett forhøyet insidens av EKG-forandringer, primært
sinusbradykardi, hos pasienter behandlet med daglig tadalafildosering. De fleste av EKG-forandringene er
ikke forbundet med bivirkninger.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser ≤500 mg er gitt til friske, og multiple daglige doser
≤100 mg er gitt til pasienter. Observerte bivirkninger tilsvarte dem som ble sett ved lavere doser. Behandling:
Symptomatisk behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering. Se Giftinformasjonens anbefalinger G04B E08.
Egenskaper: Klassifisering: Middel mot erektil dysfunksjon. Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer
av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av
nitrogenoksid, vil tadalafils hemming av PDE5 forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum.
Dette resulterer i relaksering av glatt muskulatur og blodtilstrømming til penis, som igjen frembringer ereksjon.
Bedring av erektil funksjon og evnen til å ha et vellykket samleie er vist ≤36 timer etter dosering, og evnen
til å oppnå og beholde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16 minutter etter dosering. Det er ikke
observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende
med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5. Ingen klinisk relevant nedgang i spermatocytt-antall og -konsentrasjon. Det er ikke påvist endringer på motilitet, morfologi og follikelstimulerende
hormon. Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax nås etter en mediantid på 2 timer. Absorpsjonen
påvirkes ikke av matinntak. Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94% bundet til proteiner. Påvirkes
ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 63 liter, som tilsier at tadalafil
fordeles i vev. Mindre enn 0,0005% av administrert dose fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner.
Halveringstid: Ca. 17,5 time. Lineær farmakokinetikk mhp. tid og dose. Over et doseringsområde på 2,5–20 mg
øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen. «Steady state»-plasmakonsentrasjon nås innen 5 døgn
med dosering 1 gang daglig. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4. Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv. Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance for tadalafil er 2,5
liter/time. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i feces (61%) og i mindre grad
i urin (36%). Nyresvikt: Ved mild (ClCR 51-80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31-50 ml/
minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent
doblet etter administrering av 1 enkeltdose tadalafil (5–20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse
var Cmax 41% høyere enn hos friske.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Pakninger og priser: 2,5 mg: Enpac: 28 stk. kr 839,10. 5 mg: Enpac: 28 stk. kr 839,10. 10 mg: Enpac:
4 stk. kr 369,50. 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 372,00. 8 stk. kr 709,10. 12 stk. kr 1046,10.
Sist endret: 06.01.2009 (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Emnene er frittstående deltidsstudier og kan gjennomføres hver for seg.

*
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Årsmelding

Allmennlegeforeningen Hordaland
August 2008 - mars 2009
Medlemstall: 485 (pr 1. februar 2009)
1) Styreverv i Hordaland legeforening:

5) Diverse saker:

Allmennlegeforeningen er representert i Styret for Hordaland
legeforening ved Gunnar Ramstad (leder) og undertegnede.

a) Oversikt over alle kommunetillitsvalgte innen
Allmennlegeforeningen er blitt kontinuerlig oppdatert etter
hvert som vi har fått tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. 2009
er valgår, slik at alle kommuner nå skal velge/ har valgt sine tillitsvalgte allmennleger. Noen har allerede meldt inn navn på de
tillitsvalgte. Men mange kommuner mangler, så vennligst send
meg navn og e-post-adresser på de tillitsvalgte straks valgene
er gjort.

2) Representant for Hordaland i
Allmennlegeforeningens Landsråd:
For perioden 07- 09 har dette vært Hordalands landsrådsrepresentanter: 1. landsråd: Øivind Wesnes, Bergen, 2. landsråd:
Niels S Hansen, Bergen, 3. Anne Lucie Voltersvik, Fjell, 4. Kirsten
Rokstad, Bergen, 5. Sveinung Gangstø, Os, 6. Gunnar Ramstad,
Bergen, 7. Hege Brekke, Os, 8. Sissel Holmen, Bergen.
Det arrangeres to landsrådsmøter i året. Om høsten med en
representant fra hvert fylke, og om våren der alle valgte representanter møter. Dette erstatter vår tidligere generalforsamling. Det har vært ett møte i denne perioden; på Gardermoen
14. og 15. oktober. Dere vil finne et kort referat i Paraplyen nr
6, 2008. Vårens store møte avholdes i Bergen den 6. mai

3) Representant for Allmennlegeforeningen
i samarbeidsmøter med NAV Hordaland:
Hordaland legeforenings leder, Gunnar Ramstad, PSL sin styrerepresentant, Kathe Aase, og undertegnede har sittet i samarbeidsgruppen. Vi har hatt 2 møter i perioden, den 08.10.08 og
18.02.09.

b) Bergen 2009. Når dette skrives, er det 4 uker igjen til
Allmennmedisinsk våruke i Bergen som starter den 4. mai.
Allmennlegeforeningen Hordaland er ansvarlig for en uke med
kurs, samt Årsmøte for Norsk forening for Allmennmedisin
og Landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen. Vi har jobbet med
dette de siste 12 måneder, og jeg vil her benytte anledningen
til å takke alle i arrangementskomiteen, samt ledelsen i Nfa og
Af med deres sekretariat for et meget godt samarbeid.
c) Årsmøte med valg for Allmennlegeforeningen Hordaland
holdes den 27. mai 2009 kl 15.30. Alle medlemmer av
Allmennlegeforeningen har møte- tale- og forslagsrett.
Alle tillitsvalgte i kommunene og deres vararepresentanter har i tillegg stemmerett, og er valgbare til Landsrådet i
Allmennlegeforeningen. Se annonse under Kunngjøringer.

4) Sete i Landsstyret for Den Norske
legeforening.
Undertegnede og Jan Robert Johannessen (Rogaland) har
representert Allmennlegeforeningen i Landsstyret i perioden
2007 – 09. Vi har representert Af, region vest, som 2 av foreningens 11 geografiske representanter.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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PARA
Resultatregnskap 2008
Tall i hele kroner
DRIFTSINNTEKTER
Kontigenter
Refusjoner og renteinntekter
Sum driftsinntekter

1 022 818
27 120
1 049 938

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og arbeidsgiveravgift
Praksiskompensasjon
IT-utstyr
Honorarer
Porto, telefon og rekvisita
Årsmøte, styremøter, reiser, kurs, sosiale arr.
Støttetiltak og støttegruppen
Diverse omkostninger (inkl renter)
Driftsstøtte Legenes Hus
Sum driftskostnader

286
190
9
33
17
256
29
12
42
877

ÅRSRESULTAT

172 928

235
000
435
220
635
462
631
392
000
010

BALANSE PR. 31/12-2008
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Fordring på ”Legenes Hus”
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Bankkonti
Fordring Sum omløpsmidler

3 132 968
3 132 968

1 382 534
1 382 534

SUM EIENDELER

4 515 502

EGENKAPITAL OG GJELD
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Sum egenkapital

4 451 431
4 451 431

KORTSIKTIG GJELD
Skyldig honorarer og diverse kortsiktig gjeld
Skyldig skattetrekk og arb.g.avgift
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

24
39
64
4 515

425
646
071
502
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There’s something rotten in
the ”Norske Hus”
Kanskje er det vel pompøst å parafrasere William Shakespeare og Torbjørn Jagland i en
og samme overskrift, men av og til er det er vanskelig å styre seg. Det er langt mellom
galskapen, grådigheten, blodskammen og korrupsjonen som råder i Shakespeares Hamlet
sitt hjemland Danmark på 1500 tallet og det sosialdemokratiske velferdslandet Jagland
valgte å kalle det norske hus. Velferden skal komme til oss i form av like helsetilbud og
utdanningsmuligheter, vidtspennende sosiale sikkerhetsnett og omsorgsmuligheter i alle
livsfaser i et trygt og demokratisk samfunn. Men begynner de tverrpolitiske glansbildene
å falme? En kan finne tegn på det…
”Den norske arbeidslivsmodellen” er også et hedersbegrep og
et sentralt element i demokratiet vårt. Den norske modellen,
som den ofte forkortes til, referer til samspillet mellom staten
og partene i arbeidslivet. Dette er en godt rotfestet samfunnsinnretning som har utviklet seg over de siste tiårene og som
heller ikke skaper de store partipolitiske tvekampene. I den
norske modellen ligger en gjensidig respekt og ansvarsfølelse,
forståelse for roller og posisjoner og anerkjennelse av lover og
avtaler mellom partene. Staten fungerer ofte som moderator
og tilrettelegger i mer tilspissede situasjoner, men har også det
største arbeidsgiveransvaret. Norge har verdens mest omfattende arbeidsmiljølov, forhandlinger mellom partene følger
fastlagte modeller og fredsplikten under tariffperiodene overholdes for det aller meste.
Men begynner det å sive en litt emmen lukt ut av det norske
arbeidslivet? Den siste tiden har tre viktige saker blitt slått opp
i media som illustrerer dette godt: Politiet og overtid, sykepleierne og ukentlig arbeidstid samt de universitetsansatte og
stillingsvarighet som vi nylig leste om i BT. I disse sakene har
sentrale elementer i Arbeidsmiljøloven som forutsigbarhet i
arbeidssituasjonen, arbeidstid og hovedregelen om fast ansettelse blitt utfordret. De tre nevnte yrkesgruppene har flere fellestrekk: Staten er arbeidsgiver, virksomhetene de jobber i har
gjennomgått store reformer og effektivisering er et nøkkelord.
Den saken som har skapt mest rabalder i det siste er
”Forskrift for arbeidstakere i politiet”. Det kontroversielle i
forskriften er at justisdepartementet ønsker å redusere minimumskravet til hvile per døgn for politifolk. Arbeidsmiljøloven
slår fast at alle har krav på 11 timer hvile per døgn, men
departementet vil senke denne grensen til 8 timer. Med andre
ord gis arbeidsgiver større mulighet til å pålegge overtid og
øker dermed sine styringsmuligheter over arbeidstakerne.
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Forskriftsforslaget er sikkert lovlig lagt frem og tilstrekkelig
hjemlet, men politiets misbehag skyldes den ensidige tilnærmingen og den klare styringstankegangen fra deres arbeidsgiver
Staten ved justisdepartementet.
Sykepleierne vant nylig en viktig prinsipiell seier. De fikk anerkjent at turnusarbeid skal sidestilles med skiftarbeid med hensyn til ukentlig arbeidstid. Det betyr at de nå skal gå fra 35,5
timers arbeidsuke til 33,5 timers arbeidsuke. Det besnærende
i denne saken er at Statens arbeidsgiverorganisasjon Spekter
som skal ivareta Statens interesser i arbeidslivet, men også
sette Statens arbeidslivspolitikk ut i livet, lobbyerte hardt mot
denne endringen. En av de største forskjellene mellom skiftarbeid og turnusarbeid er at det er flest menn som jobber skift
og flest kvinner som jobber turnus. Med andre ord er dette et
stort skritt for likestilling i arbeidslivet. Da er det svært underlig at Statens representant er så imot.
I en artikkelserie i Bergens Tidene ble det rettet fokus mot
de midlertidige ansettelsene på Universitetet i Bergen. Høyt
utdannete akademikere går fra prosjektstilling tilprosjektstilling
eller fra vikariat til vikariat. I tillegg er stillingstrukturen med
PhD stipend og tidsbegrensede post-doc stillinger med å komplettere en tradisjon med utbredt midlertidig ansettelse i den
statlige virksomheten som universitetene er.
Fra en markeds- og profittorientert arbeidsgiver finnes det
selvsagt et rasjonale for slik framferd. Det er billigere å kunne
beordre allerede ansatte til ekstraarbeid enn å ansette flere.
Det vil få store økonomiske konsekvenser når sykepleierne
skal jobbe 33,5 timer per uke for lønna si og ikke 35,5. Ved
midlertidige ansettelser er det lettere å dimensjonere arbeidsstokken sin i forhold til budsjettene enn hvis flere er fast
ansatte.

Så langt har jeg ikke nevnt noe om legers arbeidsforhold,
men vi kjenner jo igjen flere av temaene Arbeidstid, overtid,
stillingsvarighet og forutsigbarhet er alle sentrale og hyppig
forekommende temaer som vi tillitsvalgte bruker mye tid på.
Vi har også flere eksempler på Spekter som en organisasjon
som prioriterer styringsmuligheter foran arbeidstakeres rettigheter når de får muligheten. Hvordan andre yrkesgrupper
håndteres av arbeidsgiveren Staten kan øke forståelsen av
hvordan vi behandles og forberede oss på hva som kan være
i vente.
Men er det en slik arbeidsgiver Staten ønsker å være? Etter
min mening bryter jo dette med den norske arbeidslivsmodellen! Hva er årsaken? Er det vi arbeidstagere som er blitt
for kravstore? Eller er Staten så hardt presset på utgiftssiden
at de må knipe der de kan?
Foretaksreformen i sykehusene, kvalitetsreformen i universitetene og reformeringen av politiets organisasjon hadde
alle økonomikontroll som en viktig motivasjonsfaktor. Antall
ansatte i sektorene som disse virksomhetene sorterer under
steg i perioden 1996 til 2008 henholdsvis med 35%, 33%
og 12%. Personalkostnadene skjøt i været. Det ble hevdet
at økningen i ansatte og oppgaver ikke sto i forhold, effektivisering måtte til. De økonomiske utfordringene ble blant
annet møtt med å innføre markedsmekanismer som bærende
økonomiske elementer for å stimulere til effektiv drift.
Produksjon skulle belønnes og personalkostnader er blitt salderingsposter i trange budsjetter.
Tydeligvis er ikke dette nok. Statens verktøykasse for effektivisering og økonomikontroll inneholder nå verktøy som
utfordrer sentrale elementer i arbeidslivet. Når vi erfarer at
styringskåtheten, ensidigheten og markedstankegangen vokser
frem i Statens håndtering av sin rolle som arbeidsgiver rokker
dette ved den norske modellen.
Endringen i sysselsetting fra primærnæringer og industri
mot flere sysselsatte i tjenesteytende næringer gjenspeiler
både den moderne norske samfunnsutviklingen, teknologisk
utvikling og den demografiske endringen
med blant flere og flere eldre. Det
er virkeligheten! Det er trist at
Staten ikke klarer å takle denne
utviklingen samtidig som den
ivaretar en av det norske demokratiets grunnpilarer: Den norske
arbeidslivsmodellen!

Kunngjøring

Allmennlegeforeningen
avdeling Hordaland

Årsmøte
Årsmøte med valg avholdes
onsdag 27. mai kl 15.30
på Legenes Hus,
Kalfarveien 37, Bergen
Program:
1) ”Regelverk for omsetning av praksis”, foredrag ved
Gunnar Ramstad
2) Presentasjon av Årsmelding fra Landsråd 1, Øivind
Wesnes
3) Fri debatt
4) Valg av 8 Representanter til Allmennlegeforeningens
landsråd, med vara
NB: Kun kommunalt tillitsvalgte Af-medlemmer, med
vara, for perioden 2009 – 2011 er valgbare.
Alle medlemmer av Allmennlegeforeningen har
møte- og talerett.
Alle kommunalt tillitsvalgte med vara har møte-,
tale- og stemmerett ved valget.
Årsmøtet med seminar i Hordaland legeforening,
der alle har møte- og stemmerett, avvikles direkte etter
vårt møte,
så vi anmoder alle om å bli på huset, og delta der.

Johan Tor gers e n ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Primærhelsetjenesten er fortsatt
grunnmuren i norsk helsetjeneste
Legeforeningen oppnevnte i 2007 ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til faglig organisatoriske retningslinjer for legevakt. Etter et utvidet mandat i 2008 presenterte arbeidsgruppa
”Godt legevaktsarbeid” sitt dokument i februar 2009. Dokumentet berører bl.a. problemene rundt
høy vaktbelastning, rekruttering, akuttmedisinsk kompetanse, støttefunksjoner og samhandling.

Primærhelsetjenesten som grunnmur

Helsetjenesten i Norge er bygget opp som et samspill mellom
ulike spesialområder, ulike forvaltningsnivåer, og mellom private
og offentlige aktører. Det er stor grad av faglig og politisk konsensus om at helsetjenesten i kommunene skal utgjøre grunnmuren i helsetjenesten. Som alt annet samspill må aktørene
avstemmes mot hverandre for å unngå ulyder, slik at resultatet, i
dette tilfellet, kan bli mest mulig ”helse for pengene”. En velfungerende fastlegeordning og legevaktsordning er nødvendig for
at spesialisthelsetjenestens ressurser skal bli brukt på de rette
pasientene.

Alle legevakter bør ha en legevaktsoverlege med systemfaglig
ansvar. Samhandlingen med de andre nødetatene bør bli bedre,
bl.a. gjennom felles øvelser.
Legevaktene skal også være godt utstyrt, og i mindre grad være
avhengig av hva den enkelte tilfeldige vaktlege er fortrolig med.
”Fastlege med koffert” er fortsatt et godt og nødvendig tilbud til
hjemmeboende eldre og alvorlig syke, men har lite i en moderne
nødtjeneste å gjøre. Et viktig punkt for foreningen vil også være
at legevaktsleger skal ha arbeidskontrakt og stillingsbeskrivelse,
samt være sikret tilstrekkelig hviletid. Dette er faktisk ingen selvfølge i 2009!

Legevaktene legger inn ﬂest pasienter

Langsiktige perspektiver for legevakt

De fleste pasientene som legges inn på sykehus legges inn som
øyeblikkelig hjelp. Ved de medisinske avdelingene er over 90 % av
innleggelsene , mens for sykehusene totalt er ca 2/3 av innleggelsene ØH. Kun 12 % av innleggelsene foretas av pasientens fastlege (Trondheim,2005). Mange av dagens legevaktskonsultasjoner
kunne trolig ventet til neste dag, gitt god tilgang til fastlegens
kontor. Med andre ord er en stor del av legevaktsarbeidet en
ren allmennmedisinsk tjeneste som sikrer LEON-tilnærming i
helsetjenestene.
Arbeidsgruppas synspunkter på legevaktsmedisin samsvarer på
sentrale områder godt med utredningen fra Nasjonalt kompetansesenter (januar 2009) og sentrale føringer for øvrig.

Allmennlegene bør ha ansvar for legevakt

Det er allmennlegene som har mest erfaring i å vurdere sykdom i en uselektert populasjon. Legevaktene bør derfor drives
av erfarne allmennleger, ha en god kommunal forankring og et
tilstrekkelig støtteapparat. Fastlegene må, som i dag, sammen
med kolleger, ha god tilgjengelighet på akuttimer, slik at henvisninger til legevaktene unngås. Dette vil sikre en god kvalitet på
legetjenesten. En velfungerende primærhelsetjeneste er derfor
en forutsetning for å kunne utnytte sykehusene riktig og dermed unngå såkalte ”unødvendige innleggelser”, samt kunne ta
imot pasienter tidligst mulig etter sykehusopphold. Å sikre gode
legevakter må derfor være en prioritert oppgave for alle ledd i
legeforeningen.

Krav til legevaktene

Arbeidsgruppa konkluderer med at legevaktene må sikres stabilitet og gode støttefunksjoner Det skisseres ulike tiltak for å nå
dette. Legevakt bør i de fleste tilfeller sikres gjennom et interkommunalt samarbeid, kanskje med unntak av de største byene.

Eldrebølgen vil for alvor skylle inn over Norge fra 2025. Pr i dag
er 10 % av Norges befolkning over 70 år. Disse forbruker 42 %
av det totale antall liggedøgn i sykehus. En økende andel av eldre
vil derfor kreve betydelige omstillinger når det gjelder arbeidsfordelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det mest nærliggende må være å overlate et større
behandlingsansvar til kommunene, gjerne i form av ”halvannenlinje”-funksjoner; videre at skillene mellom sykehus, sykehjem og
sykestue utviskes.
Om 10-15 år skal kanskje kommunal legevakt være et interkommunalt tiltak, samlokalisert med et interkommunalt sykehjem,
rehabiliteringsplasser, private avtalespesialister, og observasjonssenger? Og kanskje med mulighet for tilsyn av organspesialist en
av de påfølgende arbeidsdagene etter innleggelse? Rett og slett
et ”mini-sykehus”!

Årsmøte i Hordaland LSA

Hordaland legeforening har berammet årsmøte på Legenes Hus
onsdag 27. mai 2009. Det legges opp til et spennende program
med eksterne innledere og het debatt før selve årsmøtestart.
Egen innkalling med program vil komme fra styret i HLF.
LSA i Hordaland legger opp til å ha årsmøte kl 1600 samme
dag, i forkant av HLF sitt årsmøte. I år er det også valg av fylkestillitsvalgt og vararepresentant, med
valgperiode 2 år fra 1. september. Jeg vil
også få sendt ut en egen innkalling fra
LSA til de ca 50 medlemmene i fylket.
Spørsmål, forslag til saker/temaer kan
sendes undertegnede.
Vel møtt!

To rd Mo l t u my r
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Rektorvalet ved Universitetet i Bergen (UiB):

Valgt rektor og mangfold vant over
tilsetting av rektor og spissing av
UiB’s aktiviteter
Einar Svendsen, Gades institutt, UiB
Amund Gulsvik, Institutt for indremedisin, UiB

Torsdag 27. mars 2009 inviterte Yrkesforeningen Leger i
vitenskapelige stillinger (LVS) og Akademikerne Stat til rektorvalgmøte i Store Auditorium, Sentralblokkken, Haukeland
Universitetssykehus. Det var gått ut innbydelse om møtet
til alle organiserte og uorganiserte arbeidstagere ved Det
medisinsk-odontologiske fakultet. De to rektorkandidatene for
neste 4 års periode 2009-2013 var nåværende rektor Sigmund
Grønmo fra Samfunnsvitenskapelig fakultet og instituttleder
Rolf Reed, Institutt for biomedisin, Medisinsk odontologisk
fakultet. Oppslutningen omkring møtet var meget god med
mer en 150 deltagere (bilde: møtesal). Ingen av de andre arrangerte valgmøtene ved universitet hadde et slikt høyt frammøte.
De to rektorkandidater hadde allerede på dette tidspunktet
markert enkelte generelle og prinsipielle standpunkter som
satte klare skiller mellom dem. Mens den sittende rektor
Sigmund Grønmo tidlig gikk ut og advokerte for at rektor
skulle velges av medarbeiderne på UiB, gikk den andre kandidaten, Rolf Reed, inn for tilsatt rektor. Rolf Reed hadde i sin
valgkamp også gitt uttrykk for at han ville satse sterkere på de
beste forskningsmiljøene, altså en ”spissing” av universitetets
virksomhet. Sigmund Grønmo ønsket også å satse sterkt på
forskning, men var mer tilhenger av å bevare mangfoldet ved
universitetet. Det var to kandidater med litt forskjellig fagpolitisk retning som sto mot hverandre, selv om de i svært mye
hadde sammenfallende synspunkter.
Akademikernes leder Amund Gulsvik ønsket velkommen og
var ordstyrer under møtet. Først orienterte Grønnmo om sitt
program og team på 4 personer for rektoratet og deretter
orienterte Reed om sitt program og sine tre personer i rektoratet. Det ble en livlig debatt som utspant seg over nærmere
to timer. Begge rektorkandidater ønsket å forsvare forskningens uavhengighet generelt og i forhold til ekstern finansiering.
Begge var også opptatt av forskningsbasert undervisning og
at det primære for et universitet er å produsere og formidle
kunnskap.

Noen tema som ble brakt opp under møtet var:
1. Utviklingen av Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Hva ville rektorene gjøre med lønnsforskjellene mellom
leger i helseforetaket og Universitetet i Bergen?
3. Hvilke rekrutteringstiltak for forskere ville de fremme?
4. Åpenhet omkring budsjettutarbeidelse og budsjettvedtak
ved universitetet, fakultetene og instituttene?
5. Hvilken oppmerksomhet vil dere vise overfor helsefagene
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet?
6. Samarbeidsstrategier mellom Helse Vest, Universitetet i
Stavanger og Universitetet i Bergen?
7. Støttetjenestene til forsknings- og undervisningsoppgavene
for de vitenskapelige ansatte.
8. Problemene omkring det store antall midlertidige ansatte og
det begrensete antall stillinger for å holde på legeforskere
etter postdoktor perioder?
Fra begge kandidatene ble det fremført mange positive tanker
som det vil føre for langt å gå i detalj på . På mange områder
var det sammenfallende synspunkter og Det medisinsk-odontologiske fakultet ble sett på som et viktig fakultet for UiB.
Valgutfallet er jo kjent. Grønmo fikk 53 % av de vektede stemmene mens Reed fikk 44%. I alt hadde 6290 personer deltatt
under valget. Blant de vitenskapelige ansatte brukte 71 % sin
stemmerett mot 54 % ved siste valg, 69 % av de teknisk –
administrative ansatte mot 50 % i 2005. I alt 31 % av studentene stemte mot 13 % i 2005. Valgdeltagelsen var rekordhøy.
Det nye rektoratet fra august 2009 består av rektor Sigmund
Grønmo, professor i sosiologi, prorektor Berit Rokne, professor i sykepleiervitenskap, viserektor for utdannelse Kuvvet
Atakan, professor i geovitenskap og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen, professor i historie.
LVS og Akademikerne Stat ved Universitetet i Bergen ønsker
det nye rektoratet lykke til med alle sine oppgaver og utfordringer i kommende valgperiode. Vi takker også Rolf Reed
for at han stilte opp som rektorkandidat og bidro til en veldig
engasjerende og lærerik valgkamp.
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Kunngjøring

Innkalling til

Årsmøte i Hordaland legeforening
Legenes Hus onsdag 27. mai 2009 kl 1900
1)

Åpning av årsmøte ved leder Gunnar Ramstad

2)

Valg av møteleder og referent(er)

3)

Fremleggelse av Årsmelding for Hordaland legeforening

4)

Regnskap for Hordaland legeforening for året 2008

5)

Regnskap for Legenes Hus

6)

Budsjett for Hordaland legeforening 2010

7)

Valg
a) Leder
b) 2 styremedlemmer med vara
c) Ett landsstyremedlem med vara
d) 2 desisorer
e) Valgkomité
f) Kurskomité
g) Etisk komité

Alle medlemmer i Hordaland legeforening har tale- og stemmerett og vi oppfordrer så mange av våre medlemmer
som mulig til å møte.
NB! Vi minnerer også om Årsmmøteseminaret kl 17-19 i forkant av Årsmøte. (Se kunngjøring annet sted)
Styret i Hordaland legeforening

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

EN
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Årsmøteseminar i Legenes Hus
27. mai 2009, kl. 17 - 19

Sykemeldingsordningen
– et nasjonalt gode?
Innledere til debatt:

Prof. Frank Aarebrot
Prof. Kjell Vaage
Journalist Sjur Holsen
Sykefraværet i Norge er blant det høyeste i verden og enkelte arbeidstakere regner egenmeldingsdagene inn som en del av ferien.
• Er vi faktisk så syke?
• Hva koster dette samfunnet?
• Syr feige politikere puter under armene på befolkningen?
Dette er et tema som engasjerer mange samfunnsaktører, ikke minst våre kolleger.
Det blir rikelig anledning til å delta i debatten.
Velkommen!
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NYCM
Kjenner du akronymet NYCM? Det gjev kan hende assosiasjonar til opplevingar framføre
fjernsynet, mild action i New York sine gater i NYPD Blue. NYCM handlar om noko av
det same, med lite sirener og raske biler involvert: New York City Maraton.
Biletet av Sigrun Solberg (leiar i Regionsutval Vest og konserntillitsvald for Akademikerne i Helse Vest) og meg er teke klokka
0500 om morgonen, før avreise til starten i NYCM i fjor. Og
tru meg; Sigrun var like blid ved målgang etter snaut fem og ein
halv time i New York sine gater.
Før eg traff Sigrun første gongen markerte ho seg på ein
måte som imponerte meg: Ho vågde seg inn på område som
hadde vore mennene sitt domene, tok leiaroppgåver, flytta
grenser. Så er vi blitt nære vener gjennom tillitsvaldsarbeidet i
Legeforeningen (det å vere tillitsvald kan føre mykje godt med
seg), og ho har halde fram med å imponere meg med sitt sterke
engasjemenet for legers vilkår for utøving av faget og sine klare
standpunkt på tenleg organisering av helsetenester.
For om lag to år sidan – litt tilfeldig – kunne eg gje Sigrun ei
utfordring: Bli med i New York Maraton i 2008! Sigrun var i
utgangspunktet ingen løpar sjølv om ho er alminneleg sprek.
Men ho kasta seg ut i denne utfordringa med vanleg iver og
glød, og var godt budd då startskotet small (frå saluttkanon) 2.
november i fjor. Eg fekk gleda av å springe i lag med henne heile
løpet. Det var ein fest frå start til mål. Dei første mila kunne vi
prate om laust og fast utanom oss sjølve, mot slutten vart fokuset meir og meir introvert, til vi kunne sleppe jubelen laus når vi
passerte under målseglet i Central Park.
NYCM 2010 er plotta inn, men både Sigrun og eg kjem nok til å
springe nokre andre løp innan dess.
Asfaltspringing – det er no berre tyleskap? Sjølsagt er det dét,
på mange vis. Monotont, repeterande belastning på ledd, trafikkstøy, forureining. Det finst kan hende betre måter å halde
kondisen oppe på: Symjing, sykling, skigåing, fjellturar, spinning, ja
golf med, for å nemne nokre. Avgjerande viktig trur eg det er at
vi finn vår måte å halde kroppen i form på, vi som for det meste
har statisk arbeid under stort psykisk stress. Og då trur eg på
aktivitet som utfordrar hjarte og lunger, det er etterkvart god
dokumentasjon på at det å vere i alminneleg god fysisk form har
omfattande helsevinstar.
Og det er gledeleg å sjå at kolleger er overrepresenterte i skiløypene i dårleg vér (ja, eg går på ski og, og på fjellet når eg kan).
Men asfaltløpinga har noko anna med seg som mykje anna fysisk
aktivitet ikkje kan gje, det svært automatiserte rørslemønste-
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ret som krev liten mental aktivitet, i alle høve om ein spring
på gangveg. For meg vert løpinga såleis mentalhygiene, høve til
å tenkje på alt og ingenting, la ideer dette ned i meg, fordøye
inntrykk, utan for mykje uvedkomande input. Det finst gjerne
mange måter å oppleve noko av det same på, men det er lite
som for meg kan konkurrere med asfaltløping for å halde meg i
form, samstundes som eg gjev hovudet ein fritime.
Frametter vert det lange, lyse kvelder, fuglesang og gode lukter.
Så kom deg ut langs vegen, kjenn hjertet hamre og pusten gå,
kjenn det verke i beina og opplev at etterkvart vert det lettare.
Og jobben vil gå lettare når du er i god fysisk form – det veit
du vel?
Og om du vil møte oss litt ekstreme er
det mange sjansar for det i fylka våre,
i Bergen vert det årleg arrangert fem
maraton/halvmaratonløp, i Sogn og
Fjordane tre. Klarar du eitt i Noreg i år
er du kan hende på startstreken i New
York i 2010, i lag med Sigrun og meg?

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening

Nyhet!
Ny styrke!*
Calcigran Forte
1000 mg kalsium
+ 800 IE vitamin D3

Nå i én tablett!

C
Calcigran Forte 500 mg/400 IE «Nycomed Pharma»
ATC-nr.: A12A XC
Calcigran Forte 1000 mg/800 IE «Nycomed Pharma»
TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3)
10 μg, tilsv. 400 IE, sorbitol 390 mg, sakkarose 1,5 mg, aspartam, isomalt, hydrogenert soyaolje, hjelpestoffer.
Sukkerholdig. Sitronsmak.
TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 1000 mg, kolekalsiferol (vitamin D3)
20 μg, tilsv. 800 IE, sorbitol 780 mg, sakkarose 3,3 mg, aspartam, isomalt, hydrogenert soyaolje, hjelpestoffer.
Sukkerholdig. Sitronsmak.
Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.
Dosering: Tablettene kan tygges, suges eller svelges hele. Kan også røres ut i vann. Voksne og eldre: 500 mg/400
IE: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. 1000 mg/800 IE: 1 tyggetablett en gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Kontraindikasjoner: Høyt kalsiuminnhold i blod eller urin, nyresten, D-hypervitaminose, overfølsomhet overfor
soya, peanøtter, kalsium, vitamin D eller noen av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges og nyrefunksjon bør monitoreres
med serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig viktig hos eldre pasienter som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt
nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter
med nedsatt nyrefunksjon og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for kalsifisering av bløtvev må vurderes.
Hos pasienter med kraftig nedsatt nyrefunksjon metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol normalt og
andre former for vitamin D bør brukes. Preparatet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga.
risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig med hensyn
på kalsiuminnholdet i serum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immobiliserte pasienter med osteoporose pga.
økt fare for hyperkalsemi. Ved forskrivning av andre legemidler som inneholder vitamin D, skal det tas hensyn til
D-vitamindosen. Administrering av ytterligere doser kalsium eller vitamin D skal følges grundig opp av lege. I slike
tilfeller er det nødvendig å kontrollere kalsiumnivået i serum og kalsiumutskillelsen i urin ofte. Preparatet inneholder
aspartam (en fenylalaninkilde). Kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet inneholder sorbitol,
isomalt og sakkarose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel bør ikke ta dette legemidlet. Preparatet anbefales ikke til barn.
Interaksjoner: Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko for hyperkalsemi, bør serumnivået
av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjonen.
Det kan være nødvendig å øke dosen av Calcigran Forte ved samtidig bruk. Samtidig behandling med ionebytterresiner, slik som kolestyramin, eller laksativa, f.eks. flytende parafin, kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin
D. Kalsiumkarbonat kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetracykliner. Tetracykliner skal derfor administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsium. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet

for digitalis. Dersom bisfosfonater eller natriumfluorid administreres samtidig, bør disse preparatene tas minst 3
timer før inntak av Calcigran Forte pga. risiko for redusert absorpsjon. Oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i hele korn) kan danne uløselige forbindelser med kalsiumioner og dermed hemme kalsiumabsorpsjonen.
Kalsiumpreparater og mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre bør tas med 2 timers mellomrom.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det daglige inntak av kalsium og vitamin D ved graviditet må ikke overstige 1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D. Calcigran Forte 1000 mg/800 IE er derfor ikke egnet for bruk under
graviditet. Calcigran Forte 500 mg/400 IE kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kalsiummangel. Overgang
i morsmelk: Preparatet kan brukes ved amming. Kalsium og vitamin D går over. Dette må det tas hensyn til dersom
det gis tillegg av vitamin D til barnet.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi og hyperkalsuri. Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, oppblåsthet, kvalme, magesmerter og diaré. Svært
sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kløe, utslett og urticaria.
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose og hyperkalsemi. Symptomer: Anoreksi,
tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrelser, polydipsi,
polyuri, smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan
føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og kalsifisering av bløtvev.
Behandling: Behandlingen med kalsium og vitamin D må opphøre. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A,
vitamin D og hjerteglykosider må også opphøre. Magetømming hos pasienter med nedsatt bevissthet. Rehydrering
og, avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og
kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt
venetrykk) overvåkes. Se Giftinformasjonens anbefalinger A12A side d.
Egenskaper: Klassifisering: Mineralpreparat med D-vitamin. Virkningsmekanisme: Kontinuerlig kalsiumtilførsel er
nødvendig for nydannelse av ben og vil antagelig undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved
redusere bennedbrytning. Vitamin D er viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon: Ca. 30% av
tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen. Fordeling: 99% av kalsiumet i kroppen er konsentrert i den
harde strukturen i ben og tenner. 1% finnes i intra- og ekstracellulærvæskene. Ca. 50% av det totale kalsiuminnholdet i blodet er i fysiologisk aktiv ionisert form og ca. 10% er kompleksbundet til sitrat, fosfat eller andre anioner. De
resterende 40% er proteinbundet, hovedsakelig til albumin. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet,
bundet til et spesifikt globulin. Lagres i muskel- og fettvev. Metabolisme: Kolekalsiferol omdannes i leveren ved hydroksylering til den aktive formen 25-hydroksykolekalsiferol. Videre skjer omdanning i nyrene til 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for å øke kalsiumabsorpsjonen. Utskillelse: Kalsium
utskilles via feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av
kalsium. Vitamin D utskilles i feces og urin.
Pakninger og priser: 500 mg/400 IE:100 stk. Kr. 148,10. 1000 mg/800 IE: 60 stk. Kr. 172,20.
Sist endret: 12.02.2009

Nycomed Postboks 205 1372 Asker Tlf. 800 800 30 Fax 66 76 36 36 www.nycomed.no

R091007-1

*Tilgjengelig i apotek fra 15.april 2009

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

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

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

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

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

Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Espen Rostrup

tskafles@broadpark.no

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

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2007 - 2009
Øyvind Watne, leiar,
owatne@gmail.com,
95059298
Halvard W. Sele;
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
Lars Moland (Af)
lars.moland@aurland.kommune.no
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Trond Inselseth (LSA)
insels@frisurf.no

Florentina Naboulsi (PSL)
florentina@mailbox.as

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF)
abh@hoyangerbht.no

Varamedlem
Svein Ove Vingsnes
svein.ove.vingsnes@helse-forde.no

Tom Guldhav (Of)
tom.guldhav@helse-forde.no
Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Jon Sverre Arnestad
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no

* Prisene er inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk v/blandet kjøring er 0,52 l/mil, CO2 utslipp 139g/km (2.0 TDCi 115 Hk).

VINN

VINN

*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.

Mindre forbruk. Mindre CO2.
Lavere avgifter. Lavere priser.
Ford Mondeo ECOnetic+.

Bygd for svarte løyper.
Nå også med automatgir.

For å lage en 139 g/km Ford Mondeo
Kampanjemodellen Mondeo ECOnetic+
måtte vi nærmest ﬁnne opp hjulet,
har alt du trenger av utstyr som standard:
motoren, karosseriet og eksosen på
• 16” aluminiumsfelger
nytt. Helt konkret
tilførte
vi
karosseriet
Nå kan vi levere Kuga rett fra lager, med • parkeringssensorer
nye aerodynamiske
løsninger,
tok
fram
imponer-ende utstyrspakker til beskjedne priser.
• takrails i metall
Kuga er stor nok for
deutviklet
flestes behov. Liten nok til
dekk med lav rullemotstand
og
• har
metallic-lakk
å haliters
lavt drivstofforbruk
og CO2-utslipp. Den
en rekalibrert 2.0
Duratorq TDCi
• sportsfjæring
kjøreegenskaper som langt dyrere biler. Firehjulsdieselmotor med
på
trekket
ogdrivstofforbruk
høy bakkeklaring tar
utfordringene•med
fartsholder
0,52 l/mil. Resultatet
er et
CO2
norske veier
ogultralavt
klimaforhold.
Kompromissløs
• radio/CD 6000
og forførende former
utslipp. Uten å sikkerhet
gå på bekostning
av kommer i tillegg.
• 2-sone klima-anlegg
kjøregleden. Og
nå innom
ﬁnnesog
også
Fiesta
Kom
se hva
vi har å tilby • oppvarmet frontrute
og Focus somakkurat
ECOneticmodeller.
nå.
• tåkelys
Pris fra kr. 387.000,-*
• partikkelﬁlter

FordKuga

Kampanjeprisen kan du sammenligne
Feel the difference
med hva som helst:

kr 319.900,-*
fra
kr 319.900,-*

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

Vi tar ansvar!

w)

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 27

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

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
(peroralt eller i.m.) i forkant av første infusjon. Nedsatt nyrefunksjon: Behandling anbefales ikke ved
kreatininclearance <35 ml/minutt. Dosejustering er ikke nødvendig ved kreatininclearance ≥35 ml/minutt.
Serumkreatininnivået bør måles før behandling igangsettes. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke
nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller for bisfosfonater. Hypokalsemi.
Graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Pasienter med hypokalsemi må behandles med tilstrekkelig
tilskudd av kalsium og vitamin D før behandling igangsettes. Andre forstyrrelser i mineralmetabolismen
må også behandles adekvat (f.eks. redusert parathyreoideareserve, malabsorpsjon av kalsium fra tarm).
Klinisk monitorering av disse pasientene bør vurderes. Da effekten av zoledronsyre på benomsetningen
inntreffer raskt, kan det utvikles forbigående hypokalsemi (i noen tilfeller symptomatisk), spesielt i løpet
av de 10 første dagene. Pasienter bør informeres om symptomer på hypokalsemi og motta tilstrekkelig
oppfølging i løpet av risikoperioden. Serumkalsiummåling anbefales før infusjon. Sjeldne tilfeller av
alvorlige skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter, som i enkelte tilfeller har medført tap av arbeidsevne, er
rapportert hos pasienter som tar bisfosfonater. Osteonekrose i kjeven er rapportert, hovedsakelig hos
kreftpasienter i behandlingsregimer med bisfosfonater, og i mange tilfeller ved samtidig behandling
med kjemoterapi og kortikosteroider. Mange viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. De fleste
tilfeller er rapportert i forbindelse med tannbehandling, f.eks. tanntrekking. Ved samtidige risikofaktorer
(f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tennene undersøkes før behandling
med bisfosfonater, og nødvendig forebyggende tannbehandling bør vurderes. Invasive tannprosedyrer
bør om mulig unngås i løpet av behandlingen. Tannkirurgi kan forverre situasjonen hos pasienter som
utvikler osteonekrose i kjeven. Det er ukjent hvorvidt seponering av bisfosfonater reduserer risiko for
osteonekrose i kjeven hos pasienter med behov for tannoperasjon. Individuell nytte-/risikovurdering
må foretas.
Interaksjoner: Forsiktighet må utvises ved samtidig administrering med legemidler som kan påvirke
nyrefunksjonen i signifikant grad (f.eks. aminoglykosider eller diuretika som kan forårsake dehydrering).
Pasienter som behandles med Zometa «Novartis» kons. til inf. bør ikke behandles med Aclasta fordi de
inneholder samme virkestoff (zoledronsyre). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger:
Postdosesymptomer som vanligvis oppstår etter 1. infusjon: Feber, myalgi, influensalignende symptomer,
artralgi og hodepine. De fleste av symptomene oppstår vanligvis innen 3 dager etter administrering, og
opphører i løpet av 3 dager etter at bivirkningen oppsto. De fleste symptomene er milde til moderate
og blir betydelig redusert ved påfølgende doser. Forekomsten av postdosesymptomer kan reduseres
dersom paracetamol eller ibuprofen gis kort tid etter administrering. Svært vanlige (≥1/10): Øvrige:
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
risiko for frakturer etter en nylig hoftefraktur). Muskel-skjelettsystemet: Bensmerter, artralgi, myalgi,
ryggsmerte, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalsemi (ved behandling av Pagets bensykdom). Øvrige: Influensalignende symptomer, frysninger,
tretthet, smerte, asteni, sykdomsfølelse, stivhet (sistnevnte kun ved Pagets bensykdom). Mindre
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, abdominale smerter, munntørrhet,
øsofagitt. Hjerte/kar: Hypertensjon, «flushing». Hud: Utslett, nattesvette hyperhidrose, kløe, erytem.
Infeksiøse: Influensa. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerte, stivhet i muskler/
skjelett, hovne ledd, skuldersmerte, muskelkramper, smerter i muskler/ledd, ikke-kardiale brystsmerter,
artritt, muskelsvakhet, leddstivhet. Nevrologiske: Døsighet, parestesi, søvnighet, skjelvinger, synkope,
smaksforstyrrelse. Nyre/urinveier: Forhøyet kreatinin i blodet, pollakisuri. Psykiske: Søvnløshet.
Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, nedsatt appetitt. Øre: Svimmelhet. Øye: Konjunktivitt, øyesmerte.
Øvrige: Perifert ødem, tørste, tannverk. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Øye: Uveitt, episkleritt, iritt.
Ukjent: Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. sjeldne tilfeller av bronkokonstriksjon,
urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er rapportert etter
markedsføring. Klasseeffekter av bisfosfonater: Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/
liter) er observert. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets
bensykdom). Osteonekrose (se Forsiktighetsregler). Nedsatt nyrefunksjon, manifestert som forverret
nyrefunksjon (dvs. økt serumkreatinin), og i sjeldne tilfeller akutt nyresvikt, særlig ved allerede nedsatt
nyrefunksjon, eller andre risikofaktorer. Overdosering/Forgiftning: Erfaring mangler. Pasienter bør
overvåkes nøye. Signifikant hypokalsemi kan reverseres ved tilførsel av oralt kalsium og/eller i.v. infusjon av kalsiumglukonat. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A side d. Egenskaper: Klassifisering:
Nitrogenholdig bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastmediert benresorpsjon.
Virkningsmekanisme: Selektiv virkning er basert på høy affinitet til mineralisert ben. I.v. administrert
zoledronsyre distribueres hurtig til ben og lokaliseres fortrinnsvis på områder med benresorpsjon.
Viktigste molekylære mål i osteoklastene er enzymet farnesylpyrofosfatsyntase, men andre mekanismer
kan ikke utelukkes. Den relativt langvarige effekten av zoledronsyre skyldes den høye bindingsaffiniteten
til det aktive setet til farnesylpyrofosfat (FPP)-syntase, og dens sterke bindingsaffinitet til benmineral.
Proteinbinding: Ca. 43-55%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og
1,87 timer, etterfulgt av eliminasjonsfase med terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering
i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Uendret form, via nyrene. Total clearance fra
kroppen er ca. 5 liter/time, uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 100 ml 3671,10.
3705,50.
Refusjon: Se M05B A08 - 1 Infusjonsvæske, 5 mg, side f i Refusjonslisten.
Refusjonskode:
ICPC
L95

Osteoporose

Vilkår nr

ICD

56, 128

M80

Vilkår nr
Osteoporose med patologisk
brudd

56, 128

Vilkår: (56) 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).
(128) 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.
Sist endret: 27.10.2008 (SPC 26.09.2008)

NOVARTIS NORGE AS - Postboks 237 Økern - 0510 OSLO - Tlf. 23 05 20 00 - Faks 23 05 20 69 - www.novartis.no -Id-kode: 4910/11.2008

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

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

Ta kontakt

150 år!

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

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen – Telefon 55 20 64 60 – www.drevelin.no – drevelin@drevelin.no
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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 bare ved

der første måling alltid strykes fra gjennomsnittsmålingen.

tanken på legebesøk, undersøkelse, venteværelse og hvite frakker. I
tillegg finnes mange feilkilder i forbindelse med måling av blodtrykk. (1)

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk (3) og uten lege

Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil deflasjons-

tilstede under målingen, slik at den såkalte ”white coat” -effekten

hastighet, unøyaktige avlesninger, trykkmansjetter i feil størrelse og

reduseres. (4) (5)

resultater basert på kun én måling, er noen. Og selv om det er bred

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.

enighet om at hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra

Alle data blir presentert direkte på en kompakt dataskjerm, og denne

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi pasienten unødige

har USB-port for elektronisk overføring av data til pasientfiler.

bekymringer og utførende lege feil beslutningsgrunnlag for diagnose.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinikker, spesialistpraksiser og allmennleger.

Enimed kan nå tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for nøyaktig (2) og

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

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
som er portabel og kompakt i størrelse.
Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat gjennomsnittsverdi for diastolisk og systolisk trykk, gjennom 6 målinger i sekvens,

Pris komplett:
8.500,- eks.mva

1) American Journal of Hypertension – Vol. 18, Issue 5. Suppl. 1- 2005 May, page A47
2) Blood Pressure Monit. 2004 Feb.; 9(1), p. 39-45 , p. 47-52
3) Blood Pressure Monit. 2005 Oct.; 10(5), p. 257-262
4) American Journal of Hypertension- 2003 June, p. 494-497
5) Journal of Clinical Hypertension (Greenwich) 2007 Apr. 9/4, p. 267-270.

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

