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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

Evne til mobilisering
Det er årsmøtenes tid i legeforeningen.
Fylkesavdelingene, yrkesavdelingene og
hovedforeningen avvikler sine møter. Det
foretas valg på alle nivå, og jeg vil sammen
med det nye styret i Hordaland legeforening
få takke for tilliten vi er blitt vist ved valg
for den neste toårsperioden.
Årsmøtet i Hordaland legeforening var i år bedre besøkt enn
på mange år, og det må nok tilskrives en betydelig interesse for
vårt årsmøteseminar om sykemelding. Dette vil helt sikker legge
noen føringer for årsmøteavviklingen i de neste år.
Alle delegater er nå nettopp hjemkommet fra landsstyremøtet
i Bodø. Delegatene fra Hordaland var aktive på mange områder,
og de 13 fra vårt fylke som sitter i landsstyret har representert
sine avdelinger og foreninger på en fin måte. Det er mye god
kompetanse og erfaring i denne gruppen.
Vi vil få gratulere Torun Janbu med gjenvalg som president, og
samtidig takke Jan Emil Kristoffersen for at også han stilte seg til
disposisjon for foreningen.
Presidenten har fått med seg et flott sentralstyre, og vi ønsker
alle til lykke med den arbeidsperioden de nå går inn i.

delegerte myndighet til å ivareta spesialistutdanningen, har foreningen ved sin øverste ledelse arbeidet hardt og målbevisst for
å begrense skadevirkningene av et slikt vedtak. Dette ble nøye
redegjort for, under landsstyremøtet, og sentralstyret har fått
klar aksept fra landsstyret om å fortsette arbeidet.
Likeledes har sentralstyret fått klare signaler om hva landsstyret
ønsker når det gjelder det viktige arbeidet med ny turnustjeneste og den noe vage samhandlingsreformen.
Felles for alle disse tema er at det er betydelig rom for innflytelse under veis. Ikke mye er konkret og fastlåst, og vi har full
tillit til at president og sentralstyre klarer å formidle legeforeningens velfunderte standpunkter i disse saker.
Alle tre tema er av stor betydning for våre medlemmer, og det
er legitimt at vår forening får god tilgang til beslutningstakerne i
denne prosessen.
Det vil og være viktig at hver enkelt av oss kommer med innspill
til våre tillitsvalgte, slik at vi får med oss flest mulig synspunkter
videre.
Selv om legeforeningens ledelse og administrasjon går en travel
tid i møte får vi ønske hverandre en riktig god sommer, hvor
den enn skal tilbringes. Det blir nok å ta fatt på til høsten.

Legeforeningen er inne i en periode med betydelige utfordringer.
Vi ser imidlertid hvordan dette utløser stor aktivitet og mobilisering av arbeidskraft på vår side.
Helt siden helseministeren bebudet fjerning av legeforeningens

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

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

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 55 54 08 15
E.mail: Cecilie.Dahle@cox.no
Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen
Trykk: Scanner Grafisk

3

Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

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

Har du spørsmål?

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

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

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

Redaktør

Espen Rostrup
espen.rostrup@helse-bergen.no

Norge, fortsatt et forskningens U-land
Det sorte gull i norske farvann har gjort oss til et meget privilegert land. Vi har kunnet
etablere meget sjenerøse velferdsordninger, bruke mer penger på skole og helse enn
sammenlignbare land og parallelt opparbeide en nasjonal formue på over 2000 mrd kr.
All logikk tilsier at en nasjon i en slik situasjon skulle ligger på verdenstoppen i midler
brukt til forskning. En investering i fremtidens næringsgrunnlag. Sannheten er imidlertid
en helt annen.
Faktum er at vi ligger under EU og OECD gjennomsnitt. Våre
naboland Sverige og Finland bruker mer enn dobbel så stor
andel av BNP på forskning og den som velger forskning som karrierevei i Norge i dag gjør dette fortsatt på grunn av interesse,
ja nærmest idealisme. Våre fremste spydspisser innen diverse
fagfelt har et uanstendig lavt lønnsnivå når vi sammenligner
med andre akademikere og doktorgradsstipendiater tjener ikke
mer enn en gjennomsnittlige arbeidstaker i norske bedrifter.
Det er vanskelig å peke ut noen partipolitiske syndere og frelsere
når det gjelder ansvaret for den triste status for norsk forskning.
Når vi i 2007 fremdeles ligger godt under EU-gjennomsnitt hva
FoU-midlers andel av BNP angår, er ikke dette en enkelt regjerings
eller et enkelt partis skyld, men snarere årtier med forsømmelse.

I april la de rød-grønne frem forskningsmeldingen Klima for
forskning. Vi er langt unna det langsiktige målet på 3% av BNP,
og regjeringen velger fortsatt å la dette bli langsiktig. Det signaliseres ingen villighet til forpliktende tiltak for å oppnå målet.
Med andre ord fortsetter det forskningspolitiske hvileskjæret
til tross for en historisk mulighet til fremtidsrettet investering.

Foto: ScanStockPhoto

Dagens regjering har hatt en sjelden anledning til endring og
prioritering. For det første er den en flertallsregjering som
ved intern enighet faktisk kan gjennomføre sine disposisjoner
uten støtte fra andre partier. I tillegg har den et økonomisk
handlingsrom ingen regjering tidligere har hatt maken til.
Tidligere års bekymringer for en overopphetet økonomi
ved bruk av oljepenger har snudd,- nå skal det stimuleres og
investeres. I en slik situasjon ville økte bevilgninger til forskning være fremtidsrettet og ansvarlig ovenfor kommende
generasjoner. Dette synes den sittende regjering ikke å forstå.

stedet er vi fortsatt et land under utvikling hva forskningssatsing angår. Eller som NTNU rektor, Torbjørn Digernes
så beskrivende har sagt det: ” For å utvikle norsk forskning
som verktøy for nasjonens framtidige verdiskaping, må nivået
økes ytterligere og følges av mer forpliktende målsettinger både for rekruttering og investeringer i infrastruktur”.

Norge burde befinne seg i forskningens elitedivisjon, men i

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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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
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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

•

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

•

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

•

Ingen henvisning
- kort ventetid - også akuttbesøk.

www.ryggklinikken.no
Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00
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Nattlandsveien 8
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h. Lundbeck A/s
Strandveien 15b
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no

Velkommen til Ryggklinikken!
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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

Cox er et av Norges største byråer
innen redaksjonell kommunikasjon og design.
Cox bistår med både rådgivning og konkrete
kommunikasjonstiltak.Vi utarbeider kommunikasjon
på ulike plattformer for flere av de sterkeste
merkenavnene i Skandinavia.
Vi har kontorer i Bergen, Oslo,
København og Stockholm.

www.cox.no

www.ebixa.com
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Landsstyremøtet – betyr det noe?
Landsstyremøtet for 2009 var i Bodø hvor undertegnede deltok som delegat fra
Overlegeforeningen, og jeg vil knytte noen kommentarer til møtet. Årsmeldingen presentert under møtet sammenfatter på mange måter alt arbeid som utføres i svært
mange ledd i Legeforeningen, og det er en ganske imponerende aktivitet som beskrives.
Som kjent er det 3 hovedakser i Legeforeningen; lokalforeningene av typen Hordaland legeforening, yrkesforeningene type
Overlegeforeningen samt fagmedisinske foreninger type Norsk
onkologisk forening. Samlet har disse aksene (inkludert medisinerstudentene) 134 delegater som utgjør Legeforeningens
øverste besluttende myndighet, landsstyremøtet. Mange vil
kanskje mene at det er unødvendig og for kostbart å involvere
så mange mennesker i møtevirksomhet over flere dager. Jeg
er ikke så sikker på det. For det første er det streng oppmøteplikt. Humørfylt, men streng ledelse fra erfarne ordstyrerne
gjør at oppmøtet til enhver tid er stort, og fravær krever
permisjon som avgjøres i alles påhør. Videre er engasjementet
fra delegatene stort, og viljen til innlegg er upåklagelig. Det gir
saksbehandlingen bredde.

Forskning fikk et løft under møtet, og det var bred enighet om
at medisinsk forskning må løftes opp på et nordisk nivå, noe
som både krever flere stillinger, mer forskningsmidler og bedre
lønns- og arbeidsvilkår for forskerne. Medisinerstudentene
undervises av stadig færre legeutdannede professorer, spesielt i
basalfag, og det er bekymringsfullt.

Møtets berettigelse avgjøres dog først og fremst av innholdet
i saksdokumentene, og jeg vil kort nevne noen av de viktigste
sakene.
Møtet innledes av en helsepolitisk debatt; denne gangen skulle
Erna Solberg, Siv Jensen og helseministeren møte. Flere av oss
hadde forberedt til holmgang spesielt med helseministeren,
men han kom ikke (trolig uforskyldt) og sendte en statssekretær i stedet. Det er skuffende at Bjarne Håkon Hanssen
for ofte unngår å møte den brede legestand både lokalt og
sentralt. Han overstyrer oss og synes ikke i tilstrekkelig grad å
spille på lag med legene i mange saker. Handlekraft er bra, men
farlig hvis valg og retning ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt.
Både undertegnede og andre fikk i alle fall utfordret politikerne på at både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må styrkes fremover, det er ikke nok bare å satse på
flere fastleger.

Turnustjenesten har vært under press og det har bekymret
overlegeforeningen med hensyn til kvaliteten på fremtidens
leger. Svært mange har måttet vente på turnustjeneste (p.t.
ca 250 personer), og vi erkjenner at det nødvendiggjør endringer. Fra mitt ståsted var det likevel gledelig at landstyret
opprettholdt krav om en pliktig tjeneste både på sykehus og i
almennpraksis, selv om tjenesten nå kalles basistjeneste. Viktig
er det også at basistjenesten skal utføres før man starter sin
spesialisering.

Flere saker ble diskutert under møtet som også har betydning
for oss som overleger. Det var et klart flertall for at også leger
i utdanning (LIS) skal ansettes fast. Leger er i gjennomsnitt
ca. 41 år før de er ferdige spesialister, og det er lang tid (med
ditto sosial usikkerhet) å gå i kortidsengasjementer. Det vil
likevel være en utfordring å sikre at vedtaket ikke innebærer
langsommere turn-over av utdanningskandidater og kødannelse. Gruppe I tjeneste må nok også tilrettelegges spesielt.
Faren for at LIS blir sittende i sin stilling ”til evig tid” er nok
liten, de fleste ønsker vel ikke å gå primærvakt i altfor mange
år.

Rus er relatert til en rekke lidelser både innen psykiatriske og
somatiske avdelinger på sykehus og er et prioritert satsningsområde. Landsstyret var relativt samstemt på at kompetansen
på dette feltet må oppgraderes, og forslag om ny spesialitet i
rus- og avhengighetsmedisin ble foreslått oversendt HOD for
endelig godkjenning. Jeg tror det kan bidra til å gi denne delen
av medisinen et nødvendig løft.

Mange flere saker ble behandlet, men jeg har plukket frem
noen som jeg synes illustrerer ganske godt viktigheten av
Legeforeningens landstyremøte. Personvalgene representerer
ofte en type høydepunkt, og nåværende president gikk seirende ut av kampen med allmenlegenes kandidat. Selv om det
alltid er ulike meninger om en president, så er kontinuitet i
presidentvervet trolig ganske viktig.
Det gjelder ikke minst det komplekse
forhandlingssystemet vi har innenfor
sykehussektoren hvor erfaring og
gode relasjoner kan være avgjørende.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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Første møte med
midnattssol
Juni solen skinner strålende over Bergen by, litt kaldt, men betydelig varmere enn i
Bodø: Nylig kommet hjem fra et spennende og trivelig Landsstyremøte. Samtidig mitt
første møte med midnattssolen, vakkert og fascinerende!
Det har vært en travel vår på mange måter; i lokalforeningen
kan vi skryte av et svært så vellykket Årsmøte i Hordaland
Legeforening der sykelønnsordningen stod på dagsorden. Den
vil sikkert bli omtalt av andre enn meg, men vil gjerne få si at
altfor mange av dere var savnet på møtet! Både Miljeteig og
undertegnede fortsetter i 2 år til, og jeg takker for tilliten!
I Bodø stod Samhandlingsreformen i fokus der sentrale politikere og vår president innledet. Målet om en bedre helsetjeneste får vi tro er fokus for alle, men som kjent er det ulike
meninger om hvordan man oppnår det. Vår regjering ønsker å
overføre ansvaret for behandling innen spesialisthelsetjenesten
over på kommunene og helseforetakene, mens opposisjonen
ønsker en mer sentral styring sammen med mer bruk av private helsetjenester. Deler av opposisjonen vil sågar nedlegge
RHF ene!
For vår del må vi nok belage oss på at helseforetakene overtar
ansvaret for all finansiering slik at vi sannsynligvis allerede fra
neste vår forhandler med dem. I første omgang brukes takstene slik de er i dag, men vi skal etter hvert over på DRG/ISF.
Jeg vil igjen anmode dere om å være nøye med koding både
av diagnoser og prosedyrer da dette vil være bakgrunn for
senere forhandlinger og inntekt. Slik det er i dag er det langt
flere prosedyrekoder for kirurgiske prosedyrer enn medisinske, og jeg ber dere alle være kreative i forhold til mulige nye
prosedyrekoder!

Landsstyremøtet hadde også et viktig fokus på forskning, og
vi skal ikke glemme at vi sitter på et unikt pasientmateriale,
bredere og annerledes enn sykehusene. Vi har journalsystemer
som kan hjelpe oss med statistiske analyser, og vi har data og
rutiner som kan være grunnlag for kvalitative analyser, fortsatt
en ganske upløyd mark i vår profesjon. Går vi noen år tilbake
i tid var legeyrket et humanistisk fag, lett å glemme i noe som
etter hvert rendyrkes i en mer og mer naturvitenskapelig retning!
Det er mulighet til å søke forskningsmidler, og vi har rett på
permisjoner i følge Rammeavtalen. Kommunikasjonen med
Helseforetaket via samarbeidsutvalgene er god, og det fins
kreative løsninger i hvordan man ev tar ut permisjoner og får
inn vikarer. Samhandling her og!
Ellers foreligger det nå rutiner for koordinering av henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern i Helseregion
Vest der det for Helse Bergen og Helse Førde finnes en felles
koordinator. Viser til skriv fra Helse Vest som bør være dere i
hende når dette leses.
Som dere skjønner er det en mengde både baller og sommerfugler i luften og spennende tider i møte utover høsten. Med
ønske om en lang, varm og solrik sommer, og velkommen til
Årsmøtet som holdes i Bergen 28.-29. august!
EIT ORD

Torunn Janbu ble gjenvalgt som president i Legeforeningen.
Hennes fokus er en oppgavefordeling i helsevesenet målt på
kvalitet hva gjelder innhold og målsetting. Hun fremhever
også viktigheten av god kontakt med myndighetene og at
Legeforeningen også fronter sine synspunkt via media. Selv om
det ser ut til å komme en lovendring der Legeforeningen ikke
lenger kan sette det endelige stempelet på hvem som blir spesialist, vil Legeforeningen være med i prosessen videre før det
gjøres kvalitative endringer i dagens praksis.
Det forsikres om at Avtalespesialistene er en viktig del av
Spesialisthelsetjenesten, og det hersker ingen tvil om at
Legeforeningen taler vår sak, selv om vi fortsatt må minne om
at vår del i spesialisthelsetjenesten må uttrykkes eksplisitt!

Eit ord
-ein stein
i ei kald elv.
Ein stein tilEg lyt ha fleire steinar
skal eg koma yver.
Olav H. Hauge

Ka t h e A a s e

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL
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Allmennmedisinsk våruke
4. - 8. mai

Allmøte/årsmøte

Allmennlegeforeningen Hordaland
27. mai
Det har vært en travel mai måned for
undertegnede, og i skrivende stund står
jeg på farten til Bodø, for å delta på
Legeforeningens landsstyremøte. Men det
er et interessant og givende arbeid å være
tillitsvalgt, så da tar vi med oss at noen
perioder er relativt hektiske.
Vi har nå lagt bak oss Allmennmedisinsk våruke som ble
arrangert i Bergen første uken i mai. Den er behørig omtalt i
tidligere utgaver av Paraplyen, og vi er glade for å kunne si at

Hotel Norge. Foto: Øivind Wesnes
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arrangementet ble prikkfritt gjennomført. På det meste var
mer enn 300 leger samlet på de forskjellige kurs, og NFA sin
generalforsamling og Afs landsrådsmøte var godt besøkt. I tillegg til de faglige og fagpolitiske aktiviteter hadde vi lagt opp
til en del sosiale aktiviteter. Høydepunktet for mange var nok
vår ”intimkonsert” med Sondre Lerche og Julian Berntzen på
Legenes hus om kvelden den 5. mai. En uforglemmelig opplevelse med to store musikere.
Jeg vil ikke trette leserne med noe referat fra Landsrådsmøtet,
men de interesserte vil finne leders åpningstale og annet
”snadder” på:
http://www.legeforeningen.no/id/145837.0

Sondre Lerche og Julian Berntzen. Foto: Øivind Wesnes

Medicinsk Blæse et Spadserensemble. Foto: Øivind Wesnes

Et par ting vil jeg likevel nevne: Først at Trond Egil Hansen,
fastlege på Nesttun og Svalbard(!) ble valgt til leder for
Allmennlegeforeningen, med overveldende flertall. Hyggelig
med en vestlending ved roret. Videre ble det gjort en del vedtektsendringer, der bl a rutinene for valg av landsrådsrepresentanter ble endret:
1. Landsråd skal nå velges separat; analogt med ledervalg i foreningens øvrige organer. Videre heter valgmøtene i Af sine fylkesavdelinger nå ”Allmøter” for å signalisere enda tydeligere at
de er åpne for alle Af-medlemmer. Alle medlemmer er nå gitt
stemmerett i valgene, og NB: AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i
kommunene har møteplikt, og det er også de som er valgbare
Landsrådsrepresentanter.
Og da er vi over på dagens 2. tema: Allmøte i Af den 27.
mai. I lys av at det er møteplikt for ALLE kommunetillitsvalgte
og varatilitsvalgte i Hordaland, er det svært beklagelig at det
kun møtte 13 medlemmer i Allmennlegeforeningen, derav 11
valgbare tillitsvalgte. Jeg håper på betydelig bedret fremmøte
neste gang, i 2011. Men vi hadde et bra møte, med interessant
foredrag om kjøp og salg av praksis, og valget ble avviklet.
De som skal representere Hordaland i Af landsråd i perioden
1. sept 2009 – 31. aug 2011 er følgende:
1. landsråd: Øivind Wesnes Bergen
2. landsråd: Kirsten Rokstad Bergen

3. Niels S Hansen
4. Anne Lucie Voltersvik
5. Sveinung Gangstø
6. Gunnar Ramstad
7. Hege Brekke
8. Sissel Holmen
9. Dunja M Torster

Bergen
Fjell
Os
Bergen
Os
Bergen
Sund

Vararepresentanter:
1. Bent Folkvord
2. Birgitte F Lundekvam

Bergen
Bergen

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Sommerbrev
til LVS’ medlemmer
Jeg sitter i Bodø og skriver en liten sommerhilsen til dere. Jeg har vært her oppe og deltatt på Legeforeningens landsstyremøte som fant sted på SAS-hotellet her fra den 3.6.
til den 5.6.2009. Bodø som ligger ut mot havet på den nakne Bodø-halvøya er kjent for
sin blest. En vittig sjel har sagt at hvis det plutselig holder opp å blåse i Bodø så går alle
Bodøværinger på nesen! Blesten fornektet seg heller ikke denne gang, selv om den ikke
var av det hardeste slaget. Kjølig var det også. Derimot varmet velkomsten i byens aula
som arrangementskomiteen vartet opp med. Åpningsdagen bød innledningsvis på underholdning og en blid og entusiastisk ordfører Fygle hilste oss velkommen og varmet oss
med sitater fra Rolf Jacobsen og fra Hamsuns ”Pan”. Han redegjorde for litt av det som
rørte seg i denne kystbyen med sine 40 000 innbyggere og tegnet et positivt bilde av
byen og bymarka med sine muligheter for rekreasjon og helsegevinst.

Den norske legeforening hadde satt sammen et omfattende
og engasjerende program som gjennom de tre dagene landsstyremøtet varte ble avviklet i et tempo som kunne ta pusten
fra noen hver. Det vil føre for langt i et kort sommerbrev å gå
igjennom alle saker som var oppe til debatt, og jeg vil derfor
begrense meg til det som i vesentlig grad vedrørte LVS og våre
medlemmer.
Legeforeningen har vel gjennom årene kanskje ikke vært
direkte preget av saker som vedrører akademia, det være seg
forskning, undervisning eller kårene til legeforskerne. Vi var
for år tilbake en liten gruppe innen foreningen som ikke var
høylydte og krevende og oppmerksomheten ble deretter. I de
senere årene har derimot LVS ”gjort mer av seg” hvilket har
vært nødvendig da man de siste årene, relativt sett, har vært
vitne til en negativ, for ikke å si alarmerende utvikling når det
gjelder legeforskernes kår. Det var derfor særdeles gledelig
å oppleve at foreningen la opp til en omfattende resolusjon
vedrørende forskning, undervisning og opprustning av legeforskernes kår. Debatten som fulgte viste engasjement fra
mange hold og vi ble vitne til oppbakking fra så godt som alle
deler av foreningen. Det var tydelig at de signaler, både skriftlig og muntlig som LVS har basunert ut de siste par årene, og
hvor Bergensmiljøet med Amund Gulsvik i spissen har vært
særdeles aktiv, har gitt resultater. Legeforeningens medlemmer
var ikke rede til å finne seg i at den negative utviklingen for
akademia skulle fortsette. De var opptatt av at forskning var
av stor betydning for medisinen generelt, både for pasientene
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og for fagfolkene. Flere var inne på at allmennmedisin måtte
få flere muligheter for forskning hvilket ikke stod i motsetning
til at den universitetsbaserte forskning og legeforskerne fra
stipendiater opp til professorer fikk stor oppmerksomhet og
uforbeholden støtte.
Etter en rekke debattinnlegg, og etter at resolusjonsutkastet
var blitt noe bearbeidet i lys av det som fremkom, ble det på
landsstyrets siste dag vedtatt enstemmig.
Innholdet i denne resolusjonen er som følger:
– Det må stimuleres til forskning i all medisinsk virksomhet.
– Det må opprettes flere stipendiatstillinger for leger, og det
må opprettes stillinger der leger parallelt kan oppnå doktorgrad og spesialitet (dobbeltløp)
– Staten må øke finansieringen til stillinger i allmennmedisinske
forskningsenheter betraktelig
– Det må opprettes 1 til 5 post.doc-stillinger på alle universitetssykehus innen hvert medisinsk fagområde
– Det må etableres stillinger for leger med forskerutdanning
utover post.doc for å sikre videre rekruttering til professorater og oppbygging av levedyktige forskningsmiljøer
– Det må øremerkes midler til disse stillingstypene i de kommende statsbudsjetter
– Forskningsmeritter må tillegges større vekt ved ansettelser
og lønnsfastsettelse
– Leger i forskerstillinger må ha tilsvarende lønnsvilkår som
leger i kliniske stillinger

Vår president i legeforeningen, Torunn Janbu, har forskningsbakgrunn og ble vel fortjent på landstyremøtes siste dag gjenvalgt
med akklamasjon for en ny periode. En hjertelig takk til henne
og til Den norske legeforening for det grunnarbeidet som er
gjort for akademia ved denne anledning. Vi håper at det gode
grunnlaget som er lagt blir fulgt opp på en aktiv og konstruktiv
måte. LVS vil holde saken varm og støtte legeforeningen der
hvor det er ønskelig.
Til slutt vil jeg nevne at LVS i Helse Vest sammen med Of og
Ylf har startet de lokale forhandlingene i Spekter-området.
Det er et mellomoppgjør, men en legger opp til et tradisjonelt
oppgjør. Den økonomiske depresjonen er overhengende, og
forhandlingene kommer til å bli krevende. Når dette kommer
på trykk er sannsynligvis, og forhåpentligvis, forhandlingene
avsluttet med et tilfredsstillende resultat. Disse forhandlingene
blir ledet av Kjell Vikenes, Of.
Jeg vil ønske alle LVS’ere en riktig god sommer og takker for
positive tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres i vår yrkesforening. Amund Gulsvik har som allerede nevnt gjort en
kjempejobb for LVS. Han er nå valgt til sentral leder for vår
yrkesforening og tiltrer denne oppgaven i september 2009. Jeg
er ikke i tvil om at han vil holde engasjementet oppe i foreningen. Vi har også opplevd positiv støtte fra Hordaland legeforening (HLF) gjennom deres engasjerte og gjenvalgte leder
Gunnar Ramstad som har gjort en formidabel jobb for HLF
og for Legenes Hus. Samarbeidet med Of og Ylf lokalt er også
det aller beste, og jeg vil berømme Kjell Vikenes for hans evne
til å skape godt samhold blant sykehuslegene hvilket har stor
betydning for arbeidsmiljøet og mulighetene for å oppnå noe
versus arbeidsgiver.

En god sommer
ønskes også alle kollegene
i de andre yrkesforeningene.

Du skal høste
hva du sår
Med nok et skoleår på hell, og stadig
kortere vei til dagen der jeg skal være
lege uten vedheng av -student i tittelen,
vil jeg gjerne fokusere på et tema som
aldri kan få nok oppmerksomhet: kvalitet
i utdanningen av medisinstudenter.
Det prates mye om kvalitet for tiden. Myndighetene har opprettet ”Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten”.
Legeforeningen har vedtatt resolusjonen ”Viker ikke på kvalitet
i spesialistutdanningen”, og alle parter synes å være enige om at
det eneste som er viktigere enn at vi beholder en form for turnustjeneste, er at vi har en tjeneste med god kvalitet. Men, dette
er ikke nok. Medisinstudiet er stammen i legers kunnskapstre.
Alt vi gjør senere, bygger på den ballast vi får med oss disse
seks årene.
Hva er så et kvalitetsmessig godt medisinstudium? Med utgangspunkt i studiet i Bergen vil jeg nevne noen punkter studentgruppen har pekt på som viktige de siste årene:
– Kvalitet er å ha gode forelesere, med utstrakt kunnskap og
kompetanse innen sitt fagfelt, men som samtidig ønsker å
skape gode generalister og evner å vektlegge det viktigste og
det vanligste.
– Kvalitet er å få tilstrekkelig med pasientnær undervisning,
uten at smågruppene er så store at pasienten blir utslitt og
brannvesenet ville vært bekymret for rømningsveiene.
– Kvalitet er å få tilbakemelding på hva man er god på, og hvor
man må jobbe mer. Eksamensresultater alene gir liten gevinst,
og praktiske ferdigheter bør evalueres av flere enn pasientene.
– Kvalitet er å ha gode læremestre, som kan vise vei inn i legerollen, og være et forbilde som stadig demonstrerer gode
kommunikasjonsevner og den verdifulle relasjonen mellom
lege og pasient.
Kvalitet er alt dette og mye mer. Jeg tror ikke medisinstudiet
har dårlig kvalitet, men det er en lang vei å gå før punktene
over kan sies å være oppfylt fullt ut. Fakultetene klager over
dårlig økonomi, og studentene må stadig benytte mye ressurser
for å kjempe for å beholde de tilbudene vi har. Kvalitet koster,
men prisen er lav i forhold til hva man får igjen. Sats på kvalitet
for studentene i dag, og høst gode leger i morgen!

Einar S vends en

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

Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

Elisabeth Stura

kathe.aase@sensewave.no

Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen
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BEHANDLING AV OSTEOPOROSE

zoledronsyre 5 mg

zoledronsyre 5 mg

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

zoledronsyre 5 mg

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

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

zoledronsyre 5 mg

Novartis Norge AS • Postboks 237 Økern • Tlf. 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 69 • www.novartis.no
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<1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Atrieflimmer (ikke vist hos pasienter med økt
Aclasta «Novartis»
Benresorpsjonshemmer.
ATC-nr.: M05B A08 risiko for frakturer etter en nylig hoftefraktur). Muskel-skjelettsystemet: Bensmerter, artralgi, myalgi,
INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/100 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre ryggsmerte, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalsemi (ved behandling av Pagets bensykdom). Øvrige: Influensalignende symptomer, frysninger,
50 µg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.
Indikasjoner: Behandling av osteoporose hos menn og hos postmenopausale kvinner. Dette er pasienter tretthet, smerte, asteni, sykdomsfølelse, stivhet (sistnevnte kun ved Pagets bensykdom). Mindre
med økt risiko for frakturer og inkluderer også de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur. Behandling vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, abdominale smerter, munntørrhet,
av Pagets bensykdom. Dosering: Postmenopausal osteoporose og osteoporose hos menn: Anbefalt dose er øsofagitt. Hjerte/kar: Hypertensjon, «flushing». Hud: Utslett, nattesvette hyperhidrose, kløe, erytem.
1 enkelt i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre, 1 gang i året. Etter en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales Infeksiøse: Influensa. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerte, stivhet i muskler/
det at infusjonen gis 2 eller flere uker etter hofteoperasjonen. Pagets bensykdom: Bør kun forskrives av skjelett, hovne ledd, skuldersmerte, muskelkramper, smerter i muskler/ledd, ikke-kardiale brystsmerter,
leger med erfaring i behandling av Pagets bensykdom. Voksne og eldre: Anbefalt dose er 1 enkelt i.v. artritt, muskelsvakhet, leddstivhet. Nevrologiske: Døsighet, parestesi, søvnighet, skjelvinger, synkope,
infusjon med 5 mg zoledronsyre. Gis med konstant infusjonshastighet via et infusjonssett med ventil. smaksforstyrrelse. Nyre/urinveier: Forhøyet kreatinin i blodet, pollakisuri. Psykiske: Søvnløshet.
Infusjonstiden må ikke være <15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før administrering, spesielt Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, nedsatt appetitt. Øre: Svimmelhet. Øye: Konjunktivitt, øyesmerte.
gjelder dette eldre og pasienter behandlet med diuretika. Tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin Øvrige: Perifert ødem, tørste, tannverk. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Øye: Uveitt, episkleritt, iritt.
D anbefales i forbindelse med administrering. Ved Pagets bensykdom anbefales det i tillegg tilskudd Ukjent: Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. sjeldne tilfeller av bronkokonstriksjon,
av kalsium, tilsv. minst 500 mg kalsium 2 ganger daglig i minimum 10 dager etter administrering. Hos urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er rapportert etter
pasienter med en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales en startdose på 50 000-125 000 IE vitamin D markedsføring. Klasseeffekter av bisfosfonater: Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/
(peroralt eller i.m.) i forkant av første infusjon. Nedsatt nyrefunksjon: Behandling anbefales ikke ved liter) er observert. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets
kreatininclearance <35 ml/minutt. Dosejustering er ikke nødvendig ved kreatininclearance ≥35 ml/minutt. bensykdom). Osteonekrose (se Forsiktighetsregler). Nedsatt nyrefunksjon, manifestert som forverret
Serumkreatininnivået bør måles før behandling igangsettes. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nyrefunksjon (dvs. økt serumkreatinin), og i sjeldne tilfeller akutt nyresvikt, særlig ved allerede nedsatt
nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. nyrefunksjon, eller andre risikofaktorer. Overdosering/Forgiftning: Erfaring mangler. Pasienter bør
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller for bisfosfonater. Hypokalsemi. overvåkes nøye. Signifikant hypokalsemi kan reverseres ved tilførsel av oralt kalsium og/eller i.v. infuGraviditet og amming. Forsiktighetsregler: Pasienter med hypokalsemi må behandles med tilstrekkelig sjon av kalsiumglukonat. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A side d. Egenskaper: Klassifisering:
tilskudd av kalsium og vitamin D før behandling igangsettes. Andre forstyrrelser i mineralmetabolismen Nitrogenholdig bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastmediert benresorpsjon.
må også behandles adekvat (f.eks. redusert parathyreoideareserve, malabsorpsjon av kalsium fra tarm). Virkningsmekanisme: Selektiv virkning er basert på høy affinitet til mineralisert ben. I.v. administrert
Klinisk monitorering av disse pasientene bør vurderes. Da effekten av zoledronsyre på benomsetningen zoledronsyre distribueres hurtig til ben og lokaliseres fortrinnsvis på områder med benresorpsjon.
inntreffer raskt, kan det utvikles forbigående hypokalsemi (i noen tilfeller symptomatisk), spesielt i løpet Viktigste molekylære mål i osteoklastene er enzymet farnesylpyrofosfatsyntase, men andre mekanismer
av de 10 første dagene. Pasienter bør informeres om symptomer på hypokalsemi og motta tilstrekkelig kan ikke utelukkes. Den relativt langvarige effekten av zoledronsyre skyldes den høye bindingsaffiniteten
oppfølging i løpet av risikoperioden. Serumkalsiummåling anbefales før infusjon. Sjeldne tilfeller av til det aktive setet til farnesylpyrofosfat (FPP)-syntase, og dens sterke bindingsaffinitet til benmineral.
alvorlige skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter, som i enkelte tilfeller har medført tap av arbeidsevne, er Proteinbinding: Ca. 43-55%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og
rapportert hos pasienter som tar bisfosfonater. Osteonekrose i kjeven er rapportert, hovedsakelig hos 1,87 timer, etterfulgt av eliminasjonsfase med terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering
kreftpasienter i behandlingsregimer med bisfosfonater, og i mange tilfeller ved samtidig behandling i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Uendret form, via nyrene. Total clearance fra
med kjemoterapi og kortikosteroider. Mange viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. De fleste kroppen er ca. 5 liter/time, uavhengig av dose.
tilfeller er rapportert i forbindelse med tannbehandling, f.eks. tanntrekking. Ved samtidige risikofaktorer Pakninger og priser: 100 ml 3705,50.
(f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenneneB-undersøkes
før behandling Refusjon: Se M05B A08 - 1 Infusjonsvæske, 5 mg, side f i Refusjonslisten.
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med bisfosfonater, og nødvendig forebyggende tannbehandling bør vurderes. Invasive tannprosedyrer Refusjonskode:
bør om mulig unngås i løpet av behandlingen. Tannkirurgi kan forverre situasjonen hos pasienter som ICPC
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de fremste og største byråene i
Norge når det gjelder produksjon
og publisering av magasiner. Vi
tilbyr et erfarent redaksjonelt miljø
som har erfaring med utarbeidelse,
prosjektledelse og totalproduksjon
av alle typer tidsskrifter, aviser og
blader. Gjennom god dialog med

kundene kommer vi frem til hva
slags magasin som gjør den beste
jobben. Kundene bestemmer selv i
hvor stor grad de vil bidra med å
utarbeide innholdet, eller om de
ønsker å overlate alt oss.

Vi skulle gjerne fortalt mer, men
i og med at dette er en vanlig
annonse, har du antagelig
allerede flyttet oppmerksom
heten din over til noe annet...

Les mer på www.25minutter.no
eller www.cox.no
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Sommervisjoner
I skrivende stund venter vi fortsatt på sommervarmen her på Vestlandet. Temperaturen
kommer trolig til å stige utover ettersommeren: et stortingsvalg skal avholdes, og en
samhandlingsform skal legges fram til politisk behandling. Hett skal det bli!

Årsmøte i LSA Hordaland
Bortsett fra varm pizza, var det ikke fullt så hett på LSA
Hordaland sitt årsmøte 27. mai 2009. LSA har nå 61 medlemmer i fylket. De fleste av våre medlemmer er ansatt i
samfunnsmedisinske stillinger i kommuner og helseforetak.
Men vi har også en del medlemmer i forskningsstillinger,
statsforvaltningen, næringsliv og stiftelser. Selv om medlemstallet er lite, er altså den yrkesmessige spredningen stor.
Medlemmene er omfattet av mange ulike tariffsystemer, hvilket
noen ganger kan gjøre tillitsvalgtarbeidet ekstra utfordrende!
Gjenvalg av fylkestillitsvalgte
Årsmøtet gjenvalgte de tillitsvalgte for perioden 1. september
2009 – 30.august 2011. Undertegnede fortsetter som fylkestillitsvalgt. Min daglige tilknytning er fortsatt til Meland kommune, der jeg har jobbet som allmennlege siden 1995, og som
kommuneoverlege fra 2000. Som vara fortsetter Kristin Cotta
Schønberg, smittevernlege i Askøy kommune. Våre tillitsverv
er ulønnet og vi disponerer heller ikke noe eget budsjett. Det
betyr at vårt arbeid i hovedsak er en dugnadsinnsats, og at vi
noen ganger må be medlemmene om hjelp. Noen har bidratt
med råd og ideer, andre også ved deltakelse i møter/utvalg der
foreningen bør være representert.
Visjoner for LSA sitt arbeid i Hordaland
Som tillitsvalgte skal vi forsøke å bistå medlemmene i store og
små saker, samt bidra med et samfunnsmedisinsk perspektiv
på saker som behandles i Hordaland legeforening. Vi ønsker
å formidle samfunnsmedisinske synspunkter på utviklingen
av helsetjenesten i helseforetakene og kommunene. En viktig
oppgave vil også være å skape interesse og nysgjerrighet rundt
samfunnsmedisinske problemstillinger blant alle legeforeningens medlemmer, bl.a. gjennom innlegg i Paraplyen. Som den
flittige leser kanskje har fått med seg, har vi i denne spalten
det siste året omtalt temaer som pandemi, barnedødelighet i
India, interkommunalt samarbeid, legevakt, samhandling mellom
sykehus og kommuner, miljøretta helsevern, folkehelsearbeid,
utvikling av kommunelegefunksjonene, for å nevne noe. Som
samfunnsmedisinere skal vi i større grad enn klinikerne se på
forholdet mellom menneske og samfunn. Vi skal og mene noe
om hvordan politiske og faglige prioriteringer påvirker folks
helsetilstand, og kanskje spesielt for de grupper som ikke har
sterke talerør gjennom media.

16

Mens vi venter….
Helseministeren har de siste månedene måttet slippe å svare
for seg i mange sentrale helsepolitiske og helsefaglige spørsmål.
Å henvise til en framtidig reform har vært lettvint, og kanskje
også i noen grad nødvendig. Helsepolitiske beslutninger må
tross alt må settes inn i en sammenheng. Samtidig har forventingene til reformen blitt større, dvs. også Regjeringens
fallhøyde.
Det spørs om Staten er den beste til å drive lokale helsetjenester. Jeg tror at flere og større oppgaver må legges til kommunene, da i henhold lokalt vedtatte helseplaner. En stor fare
med samhandlingsreformen er at kommunene reduseres til å
bli tjenesteytere på bestilling fra sykehusene. Foretaksreformen
i 2001 skapte en stor kløft mellom tjenestenivåene. For eksempel skapte den statlige overtakingen av lokale ambulansetjenester nye uklarheter i ansvarsforholdene i lokal pasientbehandling.
I Stortingsmelding nr. 12, lagt fram i februar i år, vurderer
Regjeringen å la Staten, ved helseforetakene, overta den kommunale jordmortjenesten og følgetjenesten, angivelig for å sikre
et mer enhetlig behandlingstilbud for gravide og fødende. Sett
fra et kommunalt ståsted vil en slik overtakelse kunne være
en ren katastrofe for det lokale enhetlige helsetilbudet. Tvert i
mot må kommunene settes i stand til, økonomisk og gjennom
lovverket, å kunne etablere gode helsetjenester der folk bor.
For å få dette til må lokalpolitikerne i større grad være villige
til å vurdere kommunesammenslåinger. Hett vil det bli!

God sommer ønskes alle våre lesere!

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

Faste stillinger,
– et brennende aktuelt tema
Når leseren kommer til denne artikkelen er vel alle klar over at Den norske
Legeforeningen holdt landstyremøte i Bodø i begynnelsen av juni.Yngre Legers Forening
er, som den nest største delegatgruppen, en markant gruppering på landstyremøtet. Også i
år ble flere viktige og interessante temaer som angår oss som er i spesialisering tatt opp.
2009 er valgår i Legeforeningen. Fra jul har vi vært kjent med at
to kandidater ønsket å stille til valg som president for perioden
2009-2011. Ylf har lenge vært tydelig på at vi ønsket gjenvalg av
Torunn Janbu. Samtidig var Allmennlegeforeningens leder, Jan
Emil Kristoffersen, en sterk utfordrer. Å velge mellom to svært
erfarne og meget godt kvalifiserte kandidater kan være vanskelig, men i Ylf la vi vekt på at Torunn Janbu har vist, både i ord og
handling, at hun støtter viktige Ylf-saker, hun har håndtert en,
til tider, svært vanskelig situasjon med Spekter til vårt beste og
hun har nå betydelig erfaring og trygghet i rollen som president.
Nå vet vi at presidentvalget gikk Ylf sin vei. Kristoffersen trakk
sitt kandidatur og oppfordret landstyret til å gjenvelge Janbu
ved akklamasjon! Vi gratulerer henne med valget og ser frem til
videre samarbeid i den neste toårsperioden!
Faste stillinger for leger i spesialisering er et brennende aktuelt
tema. I den helsepolitiske debatten som åpnet landstyremøtet,
innledet Erna Solberg, Siv Jensen, statssekretær Lindsæth fra
HOD og Presidenten. Undertegnede ble sendt på talerstolen
som første innlegger fra salen. Selv om dette kom noe brått
fikk jeg utfordret politikerne på om de var villige til å innrømme
leger i spesialisering samme stillingsvern som alle andre yrkesgrupper i samfunnet. Ville de opprette lov og orden for oss ved
å gi oss faste stillinger? Solberg og Jensen responderte, men ville
ikke love noe, statssekretæren tidde helt still om dette… Temaet
ble fulgt opp av flere så denne sakens naturlige plass på den politiske dagsorden er forsterket! I tillegg vedtok landstyret en resolusjon som pålegger sentralstyret å jobbe videre med sikringen
av vårt stillingsvern.
Helsedirektoratet har bebudet gjennomgang av turnustjenesten og mulig ny ordning. Turnustjenesten er under press fra
flere hold. Kapasitet, kvalitet, varighet, innhold og forholdet til
EØS er problemstillinger som må håndteres. Sentralstyret i
Legeforeningen ønsket fullmakt fra landstyret på å kunne gå i
dialog med Helsedirektoratet med et temmelig åpent mandat.
Med blant annet Ylf sin påvirkning ble dette mandatet tydeliggjort
slik at krav til turnustjenestens innhold og varighet ble presisert.
Resolusjonen som ble vedtatt pålegger sentralstyret å primært
jobbe for en fortsatt tolv måneders sykehusturnus med minimum
seks måneders indremedisin. I denne saken er det til syvende og

Ylf sine delegater på Landstyremøtet i 2009. (Sentralstyret i bakgrunnen)

sist Helsedirektoratet som bestemmer, men Legeforeningen vil
forsette sin kamp for kvalitet i turnustjenesten.
Landstyret valgte i år også nytt sentralstyre. Fra Ylf ble vår leder
Hege Gjessing gjenvalgt. I tillegg fikk vi inn Lars Haukland som
er lege i spesialisering ved pediatrisk avdeling i Bodø som Ylf
representant. Tone Kaldestad fra Ylf ble valgt til å være en av
tre vararepresentanter til sentralstyret. Som om ikke dette var
nok ble Kjersti Baksaas-Aasen fra Ylf valgt inn i Legeforeningens
valgkomité og nåværende Ylf nestleder Espen Møller Hansen ble
valgt inn i desisorutvalget.
Ylf er en sterk landstyreaktør. Vi høres på og får gjennomslag.
Vi vil være med å påvirke dagsorden i Legeforeningen og bruker
vår posisjon aktivt for å oppnå dette. Grunnlaget for engasjementet vårt og valg av saker som
tas opp er tilbakemeldinger og
problemstillinger som kommer
fra medlemmene. Vi trenger disse
tilbakemeldingene, fortsett og fôr
tillitsvalgtapparatet med problemstillinger å jobbe videre med!

Jo h a n To rg e rs e n ,

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

Krokeide
videregående skole

Krokeide
Nærland
Rehabiliteringssenter

Helsefremmende utdanningstilbud for voksne! Rehabilitering i naturskjønne omgivelser!
Vi har ennå ledige plasser innen Service og samferdsel,
Elektrofag og IKT-servicefag. Vi kan også anbefale vårt forberedende kurs til videregående opplæring. Attføringstilbudet
på Krokeide i Bergen, er landsdekkende, og vi har internat. Et
internt sosialmedisinsk samarbeidsteam støtter eleven
gjennom utdanningsløpet.
Tilbudet er gratis.
www.krokeidesenteret.no
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ﬁrmapost@krokeidesenteret.no

Med avdelinger på Krokeide i Bergen og Nærland på Jæren,
skaper Krokeidesenteret bedre forutsetninger for å mestre et
aktivt liv igjen. I avtale med Helse Vest, tilbyr vi 4 ukers effektive
rehabiliteringskurs for følgende diagnosegrupper:
Krokeide: Hjerte
Nærland: Hjerte - Lunge - Kreft
Kort ventetid.

Avd. Krokeide Tlf: 55 10 87 00

Avd. Nærland Tlf: 51 79 82 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5,
5085 MORVIK,
Tlf privat: 55 18 55 61
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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På flyttefot
Eg er på flyttefot.
Etter nesten 30 år forlet eg Sogn og Fjordane for å ta til i arbeid ein annan stad.
Eit betydeleg omskifte for meg, og eit naturleg høve for refleksjonar kring utviklinga i
helsestellet i det fylket det er best å bu i, som vi likar å seie.
Tretti år er lenge, ”ein mannsalder” er det kalla. At det skulle
verte så mange år i Sunnfjord ante eg ikkje då eg i mars 1981
køyrde frå Trøndelag for å starte i den første faste jobben min,
som distriktslækjar i Gaular. Lite kunne eg også sjå føre meg
av dei endringane som helsestellet har gått gjennom i løpet av
desse åra.
Eg fekk med meg overgangen til kommunelege, som innebar
ei nedbygging av det medisinsk-faglege ansvaret lokalt, og kan
hende også redusert status for legerolla. Fastlegereforma kom
etter mi tid som allmennlege, men hadde ikkje ført til nemnande endringar i kommunen eg arbeidde i, trur eg, vi som
arbeidde der hadde våre faste pasientar. Vi hadde felles legevakt med grannekommunane – den er komen attende frå i år.
Men vilkåra no er vesentleg annleis: Før var det vi som drog til
pasienten, no kjem pasienten til legevakta. Og det er bra. Det
vart mange og lange køyreturar under svær skiftande tilhøve.
Og undersøkjingar under vilkår som ikkje var heilt optimale.
Ofte kjendest det også feil at eg skulle bruke min kompetanse
på å sitte opp til ein time i bil for å avklare ein bagatell på ti
minutt, det vart ikkje opplevd som rett ressursbruk.
Så kom dataprogramma kring 1990, og vi kunne legge vekk
journalkorta der vi skreiv notat for hand eller på maskin. Men
datasystema vart meir enn ein avansert elektrisk skrivemaskin.
Eg kjende at noko stort var på gang når eg i 1993 fekk blodprøvesvar frå sjukehuset i Førde rett inn i pasientjournalen,
same dagen som prøvene var tekne. På sjukehuset opplevde eg
det same først i 2006…..

senn ført til tenlege endringar: Det er ikkje lenger innlagde
pasientar i Florø. Men det er mykje som står att: I Lærdal var
det i februar i år ein – 1 – fødsel. Det er ikkje fornuftig bruk
av økonomiske og personellmessige ressursar å oppretthalde
eit slik tilbod.
Denne kontinuerlege striden har tappa mykje krefter frå
mange, også kolleger, krefter som skulle vore nytta til fagleg
utvikling og pasientbehandling. Og eg ser diverre ikkje at det
er i ferd med å løyse seg. Folk i Sogn og Fjordane ser ikkje på
seg sjølv som sogn- og fjordingar, dei er anten sogningar, sunnfjordingar eller nordfjordingar. Og som grupper tér dei seg
litt som syskenflokk som ikkje tykkjer at ein skal få noko dei
andre ikkje har.
Denne striden, oppretthalde dels av populistiske politikarar,
dels av vankunne, den skal eg no reise frå. Eg kjem ikkje til å
sakne han.
Men eg kjem til å sakne kontakten med kollegene. Mange har
vore på same posten heilt sidan eg starta i fylket. Vegen har
aldri vore lang for å få eit godt råd frå ein annan spesialist, og
frå min posisjon i spesialisthelsetenesta har eg hatt røynde kolleger i nær alle kommunane i fylket å samarbeide med.
No skulle eg kan hende heller seie ”samhandle med”? Eg har
no lita tru på at denne mykje omsnakte reformen har så mykje
å gje oss i Sogn og Fjordane. På kolleganivå har vi vore gode på
dette lenge. Og det skal halde fram – vonar eg.

Dei siste femten åra har eg arbeidd i spesialisthelsetenesta.
Ei av dei mest konfliktfylte i heile landet. Dét visste eg då
eg starta, men sidan eg valde psykiatrien kom eg innafor ei
”skjerma eining”, i alle høve då.
Spenningane i spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane kjende
eg til frå før eg flytta hit. Medan eg var student vart det arrangert demonstrasjonar mot etableringa av sentralsjukehuset i
Førde.
Premissen for etableringa av sentralsjukehuset var nedlegging
av fleire av lokalsjukehusa i fylket. Sidan denne premissen ikkje
vart fulgt opp for skuld lokal politisk og folkeleg motstand har
Sogn og Fjordane slitt med ein overkapasitet på somatiske
helsetenester. Seige og utmattande prosessar har smått om
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Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Til medlemmer i Sogn og Fjordane legeforening

Invitasjon til haustmøte med årsmøte
i Sogn og Fjordane legeforening
på Hotell Alexandra, Loen,
18. og 19. september.

Haustmøtet med årsmøtet er DET store arrangementet Sogn og Fjordane har årleg. Programmet er i år
på det næraste klart, og vi kan love at det ikkje kjem til å stå attende for tidlegare program, verken fredag ettermiddag eller under festmiddagen. Snarare tvert om.
Sogn og Fjordane legeforening dekker reise og opphald for medlemmer ut over eigendel på
kr 800, og familien er som vanleg hjarteleg velkomen med.
Pris for ledsagarar/barn:
fre - lau
Deltakar
Tillegg for ledsager
Tillegg pr person for De Luxe rom
Tillegg for lunsj laurdag

kr 920,kr 200,kr 240,-

tillegg lau-søn
kr 1760,kr 1160,kr 200,-

Prisane frå laurdag til søndag inkluderer opphald med middagsbuffet laurdag kveld og frukost søndag.
Barneprisar
0 - 5 år
6 - 10 år
11 - 15 år

Gratis. Ekstraseng kr 250,Kr 425,- inkludert ekstraseng og pensjon
Kr 535,- inkludert ekstraseng og pensjon

Programmet startar med fritt foredrag fredag 19.09 klokka 1800.
På laurdagen startar vi klokka 1000. Frå Legeforeningen sentralt vil attvald president Torunn Janbu
komme, i lag med nytilsett generalsektretær Geir Riise. Dei vil orientere om aktuelle utfordringar for
Dnlf sentralt, og er samtidig sugne på informasjon om det som opptek oss.
Samlinga vert avslutta med årsmøtet i Sogn og Fjordane legeforening, frå klokka 1200.
Noter dagane med det same, og send gjerne påmelding med det same også, til Halvard W. Sele,
hw.sele@online.no
Med venleg helsing
Sogn og Fjordane legeforening
Øyvind Watne
leiar

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, spesialist-

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

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

praksiser og allmennleger.
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
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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

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

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

Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no
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U N I V E R S I T E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Dette blir skrive få veker før vi skal få ei stortingsmelding om den såkalla Samhandlingsreforma.
Frå å vere ei reform først og fremst mynta på
sjukehusa, kan vi no forvente oss eit reformforslag knytta til kommunane, der mellom anna fastlegane blir i sterkare fokus enn først antatt.
Det er all grunn til å tru at her kjem
forslag som angår fastlegane sine
daglege oppgåver, ansvar og organisering. Kanskje også tiltak som vil påverke

Steinar Hunskår

økonomien vår. Vi vil truleg også finne omtalar
av praksiskvardagen vår, kva vi driv med og kva
vi kan oppnå, som vi ikkje kjenner oss heilt igjen
i. Vi får heilt sikkert debatt om prioriteringar av
tidsbruken vår!
Eg trur det var viktig å få ein debatt om
fastlegeordninga no. Det gir fokus og auka
interesse og potensiale for fornying og
utvikling.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Nye allmenn-praktikerstipend til Bergen
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har avholdt møte og
fordelt nye stipendmidler. Våre stipendsøknader fra UiB fikk
støtte med tilsammen 7 av de 25 månedene som ble tildelt.
Kjell Horpestad fikk 2 mnd til prosjektet ”Rehabilitering i
utlandet – en oversikt over hva som finnes av behandling
generelt, og detaljert gjennomgang av den rehabilitering som
drives ved Dødehavsklinikken”. Han er fastlege i Klepp i
Rogaland.
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Kristina Iden fikk 3 mnd til prosjektet ”Antidepressiva i sykehjem – analyse av kliniske beslutninger”. Hun arbeider som
sykehjemslege i Stavanger.
Satya P Sharma fikk 2 mnd til prosjektet ”Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder)”. Han er fastlege i Bergen.
Går du i tanker om et prosjekt der allmennpraktiker-stipend
kan være en start? Ta kontakt med oss ved SAM!
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Ny doktorgrad:
Signe Karen Dørheim

Ny bok: Læring av feil og
klagesaker

Signe Karen Dørheim disputerte tirsdag 17. mars 2009 for
PhD-graden med avhandlingen ”Depression and sleep in the
postnatal period. A study in Nepal and Norway.” Dørheim
har jobbet som allmennlege i Balestrand (1995-1999) og i
Nepal (2000-2003). Siden 2005 har hun vært stipendiat ved
Seksjon for allmennmedisin, lønnet av midler fra Helse Vest,
med førsteamanuensis Gunnar Bondevik som hovedveileder.
Hun arbeider nå ved Sandnes DPS.

Rapport fra Helsetilsynet 7/2009: Svein Zander Bratland og
Sverre Lundevall (red.): Læring av feil og klagesaker. 2009,
ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave).

Målet med studien var å undersøke forekomst og risiko for
depresjon etter fødselen i Nepal og i Norge. I Norge ble
også søvn etter fødselen studert ved spørreskjema og søvnregistreringer. I alt deltok 426 nepalske og 2830 norske kvinner i studien. I Nepal var det en lavere forekomst av depressive plager (5%) enn tidligere rapportert fra landet (12%),
mens i Norge var forekomsten høyere (16,5%) enn tidligere
(9-10%). Både i Nepal og Norge var depresjon relatert til et
dårlig forhold til partneren, til tidligere depresjon, depresjon
under svangerskapet og stressende livshendelser det siste
året. Dårlig søvn var også relatert til depresjon i begge land.
Nær 60% av de norske kvinnene rapporterte moderate til
alvorlige søvnproblemer. Kvinner med tidligere søvnproblemer, førstegangsfødende og kvinner som kombinerte amming
med flaskemelk hadde også dårligere søvn. Mødre med barn
som sov på eget rom rapporterte om bedre søvn.

Denne boka har som målsetting å gi mulighet for å
lære av feil, og utgis av Helsetilsynet i samarbeid med
Legeforeningen. Det er lagt særlig vekt på eksempler i form
av hendelser hentet fra klager behandlet av tilsyn og Norsk
pasientskadeerstatning. Den teoretiske delen gir kunnskap
om feil i medisinsk virksomhet, klagebehandling, legers
reaksjoner på klager og hvordan klager best kan håndteres.
Det har de senere årene vært satt fokus på feil og leger
uten norsk opprinnelse. Dette er omtalt i boka sammen
med en gjennomgang av hvordan allmennlegevirksomhet
kan organiseres for å unngå feil. Redaktørene ønsker at
boka skal gi grunnlag for diskusjoner blant allmennleger
under spesialisering og i smågrupper. Slike kollegabaserte
prosesser har læringspotensialet vist seg å være størst.
Fra Bergensmiljøet har Gunnar Bondevik, Steinar Hunskår
og Kirsti Malterud vært medforfattere. Svein Z Bratland er
også tilknyttet miljøet gjennom Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Disputasen er den første fra Seksjon for allmennmedisin som
har foregått i Stavanger.

Ny bok: Skapar vården ohälsa?
Allmänmedicinska relektioner
I en ny nordisk debattbok har Kirsti Malterud og Eivind Meland fra Bergensmiljøet vært med.
Malterud er medforfatter på et kapittel om kvinners erfaring med måling av beintetthet og
Meland på et kapittel om vitenskap og kunnskapssyn. Boken har blitt til som en del av arbeidet i
Nordic Risk Group som ble etablert etter Nordisk kongress i allmennmedisin i Trondheim.
Fra den svenske omtalen: ”Alla medicinska åtgärder kan medföra oönskade effekter.
Undersökning och behandling av friska i förebyggande syfte är inget undantag. I boken omtalas risktänkande, resurs-tänkande, medikalisering och kommersialisering och om betydelsen av
dessa fenomen för läkare, individer och samhälle.
Referanse: Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska relektioner. John Brodersen, Brigitta
Hovelius, Lotte Hvas (red.). 2009, ISBN 9789144052557, Studentlitteratur.
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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.
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)

Ny spesialistgruppe
på Nesttun
Fra 20. august etablerer vi en praksis
i felles lokaler på Nesttun.
Dr. Guri Haaland har fått en 100% hjemmel
i barne-og ungdomspsykiatri.
Dette blir noe helt nytt her på Vestlandet.
Man har tidligere ikke hatt legehjemler øremerket for
arbeid med psykisk helse hos barn og unge. Det er en
spennende utfordring å utvikle et nytt tilbud etter mange
år i sykehussystemet.
Til hjemmelen er det knyttet en avtale om at 40 % av
dr. Guri Haalands pasienter skal komme fra Helse Bergen.
Ellers mottas henviste pasienter opp til 18 år på vanlig
måte. Vi regner med oppstart av praksisen i slutten
av august.
--------Dr. Harald Miljeteig har overtatt etter
dr. Gjert A. Dingsør i Lars Hillesgt. 20A,
og i samråd med HelseVest flyttet praksisen til Nesttun.
På Straume er avtalen til dr. med. Harald Miljeteig lyst ut,
og tilsetting vil trolig skje tidlig på høsten
Foruten alt som hører inn under ØNH faget, så er der
særlig interesse for barn, og tilbud om rutinekirurgi i
narkose både for barn og voksne.
--------Der blir tilknytning til Helsenettet for å kunne
kommunisere godt med våre samarbeidspartnere.
Vi gleder oss til å ta fatt på Nesttun.

Dr. Guri Haaland
Spesialist i barne-og ungdomspsykiatri
Dr.med. Harald Miljeteig
Spesialist i Øre-nese-halssykdommer
Adresse: Nesttunveien 102, 5221 Nesttun
Telefonnummer kommer etterhvert.
Telefonnummeret for dr. Miljeteig i Lars Hillesgt
vil være aktivt gjennom sommeren,
slik at der kan legges igjen beskjeder.
Tlf. 55 32 28 73
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Utstyrspakke
verdi 48.100,-

• Oppvarmet frontrute • Regnsensor • 2-sone aut klimaanl. • Sportseter
• Skinntrukket ratt • 8 stk Airbags • ESP-EBA-ABS-IPS • Ford Convers+

STANDARD UTSTYR:

• Metallic lakk
• Handsfree og stemmestyring
• 8-veis el justering av førersete
• 8-veis el justering av passasjersete
• Minne på seteinnstilling førersete
• El innfellbare speil med minne
• 17” aluminiumsfelger
• Mørktonede ruter
• Sølvfarget takrails
• Sony6 radio/CD spiller m/USB kontakt
• Cruise Controll
• Mini reservehjul
• Motor-/kupevarmer m/tidsur
• Parkeringsensor foran og bak
• Solgardiner

KVERNELAND EDITION PAKKE:

Feel the difference

MINDE: TLF. 55 98 43 00. FJØSANGERVEIEN 68 B

Kverneland Bil

10år i Bergen

*) Kontraktsperiode 36 mnd. Kjørelengde 45.000 km. Etablering kr. 2.750 inkl mva og årsavgift tilkommer. Startsleie kr. 50.000.-. Rente 0,5 % Totalpris i leieperiode kr. 139.650.-

KAMPANJEPRIS: Ford Mondeo TDCi 115 HK Titanium stasjonsvogn Kverneland Edition kr. 349.900,Nyhet: Ford Privat Billeie. Du kan leie denne bilen for kr. 2.495.- pr. mnd*

BEGRENSET ANTALL. LEVERINGSKLAR FØR FERIEN.

ÅRETS BESTE BILKJØP!

Kverneland Bil har vært 10 år i Bergen og feirer dette med en storslått markering i hele juni!

i BERGEN!

ndbil.no /

www.kvernela

BLAD B - Økonomi
Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

