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Kompetansemidler - en utgiftspost?
Samhandling og finansiering

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
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to ganger i uken, og som vil ha frihet til å ha seksuell
aktivitet når de ønsker det. Akkurat slik som livet var før.
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For referanser og preparatomtale se side 23

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
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Til lykke, minister…
Den ambisiøse Hansen har gitt seg som
helseminister, og etterlater seg en samhandlingsreform til behandling i Stortinget, samt
en god del løse tråder.
Avgående helseministers handlingsiver har
skapt masse arbeid, aktivitet og til dels
bekymring, hos de berørte parter. Men han
etterlater seg dog inntrykket at han ville
noe med sine initiativ, og at han hadde en
rekke gode intensjoner. Ikke minst har legeforeningen mobilisert betydelig for å være
med på å påvirke utviklingen som nå er i
gang.
Vi ønsker Strøm-Erichsen til lykke som ny helseminister, og
så får vi unne henne noe tid til å sette seg inn i sitt nye felt,
før vi forventer at hun har nødvendig oversikt. Jeg er sikker
på at Legeforeningen vil være en viktig samarbeidspartner
for henne i hennes ministerpost, og at hun vil vite å gjøre seg
nytte av gode råd, der de er å hente.
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Mange har lagt merke til en rekke uklare, og til dels ukloke,
signaler fra departement og direktorat nå like før massevaksineringen mot svineinfluensa starter. Det har vært unødvendig mye rot rundt finansiering av selve vaksinasjonsprosessen,
og ansvaret for dette må stat/departement bære i sin helhet.
Både Kommunenes sentralforbund og Legeforeningen har
protestert mot en forskriftsfesting av kunstig lav pris på setting av vaksine. Man har da også gjort retrett på dette i den
12. time.
Når man samtidig vet at registreringsprogrammet for vaksinen, Panvac, er sørgelig tungt tilgjengelig, og ikke er integrert
med våre datajournaler, legger man opp til et betydelig arbeid
i forbindelse med vaksineringen.
Dette vil nok medføre at en stor del av vaksinene blir registrert på papirlister, som andre får legge inn i datasystemet,
Man har i 4 år hatt muligheten for å integrere det eksisterende Sysvac i våre datajournaler i primærhelsetjenesten,
uten å gjøre det. - Nå møter man seg selv i døren.
Håper dere alle får en virusfri høst, og så får dere velge om
dere vil høre på våre venner professorene som tilråder vaksine, eller de som fraråder.

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder: Tom Guldhav
guldhav@broadpark.no
Mob: 415 15 626
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Tlf. 55 54 08 15
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

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

Har du spørsmål?

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

Sentralbord: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesttun
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 i uføre
Stadig flere nordmenn blir uføretrygdede. I 2007 var det over 32.000 mennesker som
forsvant ut av yrkeslivet og inn i de trygdedes rekker. Dette utgjør omtrent halvparten
av et norsk årskull. Med andre ord,- dersom disse tallene skulle holde seg så høyt over
tilstrekkelig lang tid, ville halvparten av alle yrkesaktive nordmenn være uføre og det ville
være få igjen til å betale regningen.
Jeg antar alle vil måtte være enige i at dette er en utvikling som
krever grep. Problematisk er det imidlertid at dette er en problemstilling politikerne ikke en gang vil ta i med ildtang. Så snart
man gjør forsøk på å løfte temaet til debatt er man intolerant,
generaliserende, usolidarisk og umenneskelig. Ikke noe tema gir
mer pigger og kanoner enn hvis man påpeker denne utviklingen
eller etterlyser handling.

Uviklingen frem til der vi står i dag er resultatet av en villet politikk. En form for ledighetsforsikring videreført av regjeringer av
forskjellige konstellasjoner, men stadig med LO som overdommer.
Argumentene som brukes for ikke bare å forklare ordningen,
men også å forsvare den, er at vi har et arbeidsliv med høy
yrkesdeltagelse og høy produktivitet og at dette krever velferdsordninger som fanger opp dem som faller utenfor.

Noen fakta til ettertanke:
• I 2007 ble over 32.000 mennesker uføretrygdede.
• Tallet har økt hvert år siden 2000.
• Ved 66 års alder er bare en tredjedel av arbeidsstyrken i jobb.
• Ved utgangen av 2008 mottok rundt 490.000 nordmenn
uføreytelser, attførings- eller rehabiliteringspenger eller AFP.
• Ved utgangen av juni 2009 var 341.400 personer på uføretrygd.
• Antall uføretrygdede er 200.000 høyere enn i 1995.
• Med en arbeidsstyrke på 2,62 millioner mennesker er andelen
uføretrygdede på drøyt 13 prosent.
• Med 77.000 registrerte ledige betyr det at det finnes godt
over fire ganger så mange uføre som arbeidsledige i Norge.
• Nær en av fire i aldersgruppen 20-64 år er på en eller annen
form for stønad.
• I 2008 betalte Staten ut 56,53 milliarder kroner i uføreytelser
for de 339.200 personene som var uføre.
• Skattepengene til 681.000 lønnsmottagere går med til å betale
uføreutbetalingene.

Sett bort fra de galopperende kostnadene ordningen avstedkommer, har den også andre uheldige konsekvenser. En helserelatert trygdeordning brukes til å løse problemer i utdanningssektoren og i et arbeidsliv med stadig økende krav til
effektivitet. Flere og flere mennesker blir ekskludert fra arbeidsmarkedet når de ikke burde være det og arbeidsledighet holdes
skjult gjennom et misbruk av sykdomsbegrepet. Særlig hardt
rammer dette unge menn, menn som i økende grad dropper ut
av skolen, blir gående arbeidsledige og senere ender opp med
uføretrygd. Mange av disse menneskene kunne vært i arbeid
dersom ikke gunstige trygdeordninger blokkerte for bedre løsninger som sterkere oppfølging av risikogrupper, større fokus i
skolevesenet, mer differensiert og dermed inkluderende utdanning, mer fleksible trygdeordninger og strengere medisinske krav
til trygd av medisinsk årsak.

Gitt at man hypotetisk ser for seg en fremtid hvor 50% av befolkningen i yrkesaktiv alder er uføretrygdet og vi bruker dagens tall,
ville det kreve skattepengene fra over 5 mill. lønnsmottagere for
å dekke kostnadene. Regnestykker kan hevdes å være litt søkt
og innrømmes sterkt forenklet, men det understreker behovet
for handling. Handling gjennom sterk, og tidvis upopulær politisk
styring, realitetsorientering og konstruktivt samarbeid mellom
myndighetene, Legeforeningen og partene i arbeidslivet.

En regjering som styrer landet i 8 år kan ikke la problematiske
og betente saker ligge. At et antall svarende til et halvt norsk
årskull hvert år skyves ut av yrkeslivet er en utfordring som
regjeringen må svare på med aktive tiltak. Eller for å siter Victor
Norman: ” Hver gang vi lar et menneske i yrkesaktiv alder gå på
uføretrygd, istedenfor å få vedkommende inn i en eller annen
form for ordinært tilrettelagt arbeid, er det en fallitterklæring
overfor de personene det gjelder. Og det er samfunnsøkonomisk sløsing.”

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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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

ni
ng

Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20
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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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Kompetansemidler
– en utgiftspost?

I 2005 var det satt av ca. 40 mill. kroner til kompetansemidler i Helse Bergen (ca. 50 mill. i 2009 verdi). Dette gjaldt alle
yrkesgrupper, hvilket utgjør ca. kr. 4-5000 pr. hode. I 2008
var vi nede i 30 mill. og forhåpentligvis (vanskelig å vite sikkert siden kutt i kompetansemidler på slutten av året har
vært en gjentatt øvelse forutgående 2 år) kr. 35 mill. i 2009.
Legegruppen har tradisjonelt brukt en mye mindre andel av
disse pengene enn antall leger skulle tilsi, noe som delvis har
blitt kompensert ved industristøttede reiser. Imidlertid har
strengere regler for sponsing samt dårligere økonomi i legemiddel- og utstyrsindustrien medført langt færre reisetilbud.
Resultatet har samlet sett blitt at langt færre leger har hatt
anledning til å reise på gode og relevante fagkongresser enn
tidligere. Ikke minst for leger ved et universitetssykehus er
dette uheldig og kan over tid svekke både kvaliteten av pasientbehandling og forskningen.
Legeforeningen har tatt medlemmenes profesjonsansvar alvorlig ved etableringen av ulike fond, bl.a. Fond III for sykehusleger,
som kan brukes til reisestøtte. Dette er penger som i utgangspunktet skulle gått til lønnsmidler, men som altså legegruppen
selv setter av til kompetanseutvikling. Kursavgift kan imidlertid
ikke dekkes av fondene, bl.a. for å legge press på arbeidsgiver
til å dekke disse som et bidrag til kostnadsdekning.
I Helse Bergen har vi siden ”1996-opprøret” hatt en egen
avtale som gir legene rett til kursdeltagelse med lønn og dekning av kursavgift (i praksis inntil 2 pr. år). Så lenge dette ble
administrert sentralt i foretaket (frem til ca. 2005) fungerte
dette strøkent, men problemene har hopet seg opp og mange
overleger nektes dekning etter at ansvaret er flyttet ut i avdelingene. Det er beklagelig og kortsiktig at enkelte avd. ledere
ikke ser verdien i å holde sine fagfolk oppdatert og lar økonomien være enerådende hensyn.

Foto: ScanStockPhoto

De fleste vil være enig i at sykehusene er en utpreget kompetansebedrift. Mangel på
kunnskap om enkeltsykdommer kan gi suboptimal pasientbehandling og i verste fall
koste liv. Mange velger legeyrket nettopp fordi det inneholder en spennende kombinasjon av kunnskap og ferdigheter. Det fremgår også i arbeidsavtalene at vi har plikt til å
oppdatere oss faglig. Man skulle derfor tro at arbeidsgiver satte av tilstrekkelig med penger i budsjettene til å ivareta og utvikle faglig kompetanse. Dessverre har utviklingen de
senere år gått feil vei.

Undertegnede har jevnlig tatt opp denne saken på sykehusnivå og presset på for mer penger. Signalene for 2010 er mer
positive, og man vil forsøke å få til et skikkelig kompetanseløft
i budsjettet. Helse Vest ønsker et budsjettoverskudd på 148
mill. for 2010 i Helse Bergen, vi har sagt at 50 mill. i overskudd
er mer rimelig. Det gir nødvendig handlingsrom for en forsvarlig drift, bedre balanse mellom personell og oppgaver samt
ikke minst det som var mitt hovedanliggende i dette innlegget:
vesentlig mer penger til kompetanseutvikling. Det er på høy tid at kompetanse og kvalitet blir prioritert i
sykehussektoren.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no
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Samhandling og finanisering
Høsten har kommet for fullt; denne uke med finvær i Bergen, endelig, vi trenger det!
Et nytt arbeidsår er godt i gang og jeg spør meg selv; Hvor er vår rolle som
avtale-spesialist? Hva er vår framtid?
Den som kunne vite det med sikkerhet! Hva er gjemt rundt
neste hjørne? Hva venter oss av nye spennende oppgaver, og
hva kan jeg gjøre for å bedre helsen i befolkningen? Hvor er
min plass i samarbeidsreformen? Som doktor, som medmenneske, eller som et menneske rett og slett.
God helse handler ikke bare om frihet fra sykdom, men omfatter mening, en sunn porsjon arbeid og utfordringer, og en
meningsfull fritid.
Det er mye som skjer, men det fins mange løse tråder, så det
er ikke lett å bli klok på hvilke endringer som møter oss. I
skrivende stund vet vi forresten ikke engang hvem som blir vår
nye helseminister, om nå det skulle bety særlig mye?
Jeg anbefaler alle å gå inn på PSL sine hjemmesider og ta en
titt på presentasjoner fra årsmøtet i Bergen som var nå i
august. Et nyttig møte; fagutvalget gjør en flott jobb som det er
all grunn til å honorere!
Bjørn Erikstein fra HOD la fram tanker(?) rundt ny Nasjonal
Helseplan. Han sier bl.a. at vi er en ”viktig ressurs” og at vi
bidrar til å oppfylle RHF ets ” sørge for ansvar”. Samtidig sier
han at HOD mener vår relativt frie stilling kan være med på å
utfordre oss som institusjon? Vi er flere som lurte på hva det
betyr. Almennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen uttalte
at Spesialisthelsetjenestens plass i utgjør en forbausende liten
andel av Stortingsmeldingen. Det er mange ord uten konkrete
løsninger. Vi avtalespesialister vet fortsatt ikke hvordan den
nye finansieringsordningen blir. Det eneste vi vet sikkert er at
RHF ene skal overta ansvar for de sentrale avtalene, og at de
også overtar folketrygdens delvise finansieringsansvar. Vi skal
fremdeles ha en tredelt finansiering; gjennom driftstilskudd
refusjonssatser og egenandeler. Vår aktivitet bør ” så langt det
er mulig inkluderes i ordningen med innsatsstyrt finansiering”.
Hva det betyr vil tiden vise, og vi følger nøye med!

det til bør man helst være tilkoblet Helsenett. Unntak er psykiaterne som har andre muligheter for overføring.
Andre utfordringer?
Vi begynner å få en del erfaringer med senior/ junior ordninger, og det går ikke alltid helt knirkefritt. Man bør tenke godt
om før man underskriver en avtale.
Avtaler må lages i ”fredstid” for bruk i mer turbulente tider.
Hva er for eksempel konkurrerende virksomhet? Hvor mye
skal senior jobbe; hvor og når? Hvilke muligheter foreligger?
Man bør tenke gjennom ulike scenarier som kan oppstå, og
om mulig tenke litt høyt sammen. Hva fins av utstyr og hva
forutsettes kjøpt nytt? Det er ikke sikkert senior er så interessert i nyere utstyr; det gamle fungerer jo godt, for han eller
henne!
Når senior får bedre tid, er det slett ikke sikkert at den blir
brukt i skogen eller på sjøen. Kanskje har han/hun noe annet
i tankene? Dette vil også ha betydning for hva man skal betale
for en praksis, og den debatten skal jo gjøres når avtalen er
underskrevet. I prinsippet er avtalen mellom senior og junior
ikke reversibel, mens avtalen med RHF kan sies opp gjensidig.
Et dikt til slutt:
Av Stephen Crane oversatt av Olav H. Hauge
” Ver samd med meg,”sa ein mann,
”elles er du ein skarv,
du er ei lus.”
Etter å ha tenkt på det,
Sa eg: ” Då vil eg vera ei lus.”

De fleste har vel i dag et EPJ system som tilfredsstiller kravene
om journalføring, økonomi og registrering av koder og rapporter til NPR. Myndighetene gir stadig færre unntaksbestemmelser for rapportering. Innen 1. januar 2010 skal oppgjøret til
HELFO og sykemeldinger sendes elektronisk. Datoen nærmer
seg med stormskritt, og det forventes at vi kontakter journalleverandørene for å skaffe det som behøves av utstyr. For å få

Ka t h e A a s e
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Professor Nina Langeland
tilsatt som dekanus ved
Det medisinsk-odontologiske
fakultet

Foto: Runo Isaksen

Helt siden Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen ble opprettet
har dekanene vært valgt av medarbeiderne ved fakultetet. Vår forhenværende
dekanus ved Det medisinske fakultet, professor Per Omvik, ble valgt etter den
gamle ordningen, men ble tilsatt i sitt siste år som dekanus da Det medisinske
fakultet ble slått sammen med Det odontologiske fakultet i 2008. Denne
høsten er det ansatt ny dekanus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
for en periode på 4 år.
Dette er en historisk event på flere måter. Det er første gang
at en ny dekanus ved vårt fakultet ikke skjer ved valg , men
ved ansettelse. Professor Nina Langeland er den første kvinnelige dekanus ved fakultetet og blir således historisk, ikke bare
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i
Bergen (UiB), men også på landsbasis. Dersom man leter etter
kvinner i dekanusgalleriene ved våre øvrige medisinske fakulteter, så leter man forgjeves.
Professor Nina Langeland er født i Høyanger. Hun er 53 år,
gift med allmennlege Olav Ervik og har 3 barn. Hun har gått
gradene fra assistent lege ved Haukeland Universitetssykehus
(HUS) og stipendiat fra Kreftforeningen, samt postdoc stipend
fra NAVF tilknyttet UiB. Hun ble professor i infeksjonssykdommer i år 2000, og ved tilsettelsen som dekanus var hun også
seksjonsoverlege i infeksjonsmedisin ved Medisinsk avdeling
HUS. Hun er i dag en erfaren og kjent forsker på infeksjonssykdommer ved Institutt for indremedisin med en lang rekke
publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. Blant annet mange
publikasjoner vedrørende Giardia som skapte problemer her
i byen for litt tid siden. I PubMed er hun oppført med 153
artikler, et antall vitenskapelige arbeider som ikke forekommer
ofte hos en 53-åring som i tillegg til forskningen har en travel
klinisk hverdag. Dette vitner om stor arbeidskapasitet, begavelse og iderikdom, et typisk overskuddsmenneske. Hun har en
stor vitenskapelig kontaktflate både innenlands og utenlands

og er en skattet foreleser blant studentene og foredragsholder
i forbindelse med etterutdannelseskurser. Hennes innsats for
kompetanseoppbygging i U-land med oppbygging av spesialistutdanning i mange medisinske disipliner i Uganda, Tanzania og
Etiopia må også nevnes.
Vi hennes kolleger og underordnede ønsker Nina til lykke
med sin nye stilling og status, og håper at hun tar med seg alle
sine positive egenskaper inn i Det medisinsk-odontologiske
fakultet.
Når det gjelder hennes visjoner for fakultetet håper vi å få
høre om dem på et tillyst medlemsmøte som Akademikerne
og Dnlf inviterer til på HUS primo desember 2009.

E i n a r S ve n d s e n
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Kampen om klokka
– ein historie frå røynda
I byrjinga av vår kliniske karriere vert vi medisinstudentar stadig konfrontert med viktigheita av å ha ei god haldning. Gjennom ulike kurs og foredrag vert vi oppmoda til å stadig
sjå sjølvkritisk på korleis ein oppfører seg. Dette gjeld i forhold til pasientar, men og i forhold til kollegaer i ulike yrkesgrupper. Medisinstudentar får heile tida dette repetera og
blir stadig tvungne til å tenke gjennom dette. Kva signal sender eg ut? Korleis oppfattar
andre oppførselen min? Dette fører i utgangspunktet til ei god haldning hjå den gjengse
medisinstudent, men kva skjer når Kari og Olav Medisinstudent kjem ut på avdelingane?
Kva skjer når dei møter den verkelege verda?

På avdelingane er det ikkje forelesingane om hygiene og smittevern som gjeld. Ei heller barnelærdommen om at alle er
like mykje verdt. På avdelinga er det hierarkiet som gjeld. Der
assistentlegen slår av sjukepleiar- spøkar, medan sjukepleiarane
stirar stygt tilbake. Sjølvsagt er dette sett på spissen, men faktum er at som medisinstudent kan ein lett oppfatte spenningane mellom dei ulike yrkesgruppene.
Spenningane ein snakkar om kan eg forklare med utgangspunkt
i ei klokke. Ei klokke som symboliserar kva som må endrast.
Medisinstudentar på tredje året får stadig forelesingar om smittevern. Desse blir haldne av overlegar og av avdelingssjukepleiarar. Det blir lagt stor vekt på det å ha god hygiene i møtet med
pasientar og på sjukehuset generelt. Det tyder i praksis at ein
ikkje skal nytte ringar, piercing, smykke og ikkje minst ta av seg
klokka rundt handleddet. For oss medisinstudentar virkar dette
svært logisk. Då me neste dag blir sendt rundt på avdelingane
er situasjonen ganske annleis. Der er det ikkje visdommen frå
forelesinga som gjeld, men kampen om makta.

til og med på veg inn på operasjonsalen raslar det rundt halsen
på legen.
Kva seier dette til oss medisinstudentar? Dei fleste av oss er
audmjuke og ser opp til dei legane me møter ute på avdelinga.
Det at legar blir sett på som arrogante er ikkje noko som
berre har kome ut av ingenting. Det er eit faktum at haldningane hjå mange legar er svært uheldige, ikkje berre for dei
stakkars pasientane, men og for oss framtidige legar. For å få
gode legar av medisinstudentar, treng ein og gode rollemodellar. Difor vil eg gjerne sende ut ei oppfordring til alle legar
der ute om å tenkje meir over signala du sender ut. Har du ei
klokke på handleddet? Då er det kanskje på tide å ta den av i
arbeidstida.

Det fyrste me møter ute på avdelinga er assistentlegen. Kva
har han på handa? Ikkje berre ein giftering, men og ei klokke
rundt handleddet. Medisinstudenten møter her sitt fyrste
vegkryss. Skal ein gjere det som vart sagt av sjukepleiaren i
forelesinga? Eller skal ein gjere slik som den ordentlege legen
som møter oss gjer? Då medisinstudenten gjeng vidare møter
ho og overlegen. Smykket dinglande rundt halsen, ringen på fingeren og igjen klokka rundt handleddet. Gjennom ein heil dag
ser medisinstudenten legar med klokker, smykke og ringar. Ja,

Bj ø rg B a k ke
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Tips for sommeren 2010
– Litt om sommer, natur, mat og
kulturopplevelser i Norge

Når dette leses, håper jeg vi er godt i gang med vaksinering mot årets to influensatyper,
samt at landet IKKE er rammet av en ny ”spanskesyke”.
Denne gangen, når vi er midt i den mørkeste tiden på året, har jeg lyst til å skrive om
noe helt annet enn helse og fagpolitikk, nemlig å gi en liten reiseskildring fra sommeren
2009.
Vestlandet er et av verdens vakreste reisemål. Dette sier jeg
ikke ut fra en medført patriotisme (Jeg er født og oppvokst
på Toten), men siterer reiselivseksperter fra både inn- og
utland.
Og for å etterprøve denne påstanden, reiste vi i sommer
til noen utvalgte steder innen rimelig reisetid for oss alle. Vi
besøkte 3 virkelig utmerkede hoteller, og på veien fikk vi oppleve noe av det flotteste vestlandsnaturen kan by på.
Først besøkte vi Hotell Ullensvang i Lofthus ved Sørfjorden,
siden reiste vi til Walaker hotell i Solvorn, en liten idyll ved

Hardangerfjorden.
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Sognefjorden, og til slutt en weekend på Hotell Alexandra i
Loen, i ”Fagre Stryn”.
Dette er tre tradisjonsrike hoteller, alle med fantastisk beliggenhet, utmerket service og individuell sjarm, og på veien vil
man oppleve den vakreste natur man kan tenke seg. For de av
oss som er glad i god mat, vil jeg anbefale restaurant Zanoni
på Ullensvang, og Andrine på Alexandra. Der får man en skikkelig kulinarisk opplevelse, som langt overgår de tradisjonelle
buffetene.
Selv om både Ullensvang og Alexandra er flotte hoteller som

Hotell Alexander.

gir unike opplevelser og høy komfort, må jeg likevel fremheve
Walaker hotell som noe helt spesielt. Dette et lite trehotell
med aner helt tilbake til 1690, og familiedrevet i 9 generasjoner.
Du tar av fra hovedveien, Rv 55, mellom Sogndal og Gaupne,
og kjører en litt bratt vei ned til Lustrafjorden. Vel nede åpner
landskapet seg, og du finner en hvitmalt liten by, minner mye
om en Sørlandsidyll. Helt i enden av vegen, rett ved en liten
fergekai, ligger så hotellet i en liten park.
Der bør du spandere på deg et ”historisk” rom i hovedhuset,
eller i Tingstova (der vi pleier å bo). Med en gang føler du deg
satt hundre år tilbake i tid. Ingen TV på rommet, og autentisk
antikt miljø, med verdens beste senger; og en stillhet som virker som balsam for sjelen. Etter å ha nytt utsikten mot fjord og
fjell, og tatt en rusletur gjennom stedet (Det tar vel 15 minutWalaker Hotel
ter), kan du sette deg i en skikkelig gammel og koselig spisesal
for å innta kveldens middag. I stil med hotellet for øvrig, er
maten autentisk norsk, kortreist med lokale råvarer, og i toppklasse mht både smak og tilberedning.
Norge er virkelig ditt nærmeste ferieland. Vi som bor i
Hordaland og Sogn og Fjordane er spesielt heldige som bor
midt i smørøyet. Dette var vår reise i 2009. Det er mange
andre flotte steder å besøke, det er bare å se seg litt om. Jeg
anbefaler ALLE å utnytte de mulighetene vi har ”rett rundt
hjørnet”. Lykke til med å planlegge sommerferien 2010.

Ø i v i n d We s n e s
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Vaksinasjonsforvirring
En av de store samfunnsmedisinske utfordringene de nærmeste ukene er
gjennomføringen av et storstilt vaksinasjonsprogram. Aldri før i norsk historie har
helsevesenet gjennomført et vaksinasjonstilbud til hele befolkningen i løpet av få uker.

Dårlig politisk lederskap
Til tross for at vaksinasjon til befolkningen har vært planlagt
i flere måneder, klarte Helse– og Omsorgsdepartementet
(HOD) i oktober å skape stor usikkerhet og forvirring om
finansiering av vaksinasjon. Maksimalprisen på 50 kroner pr
vaksinedose, som skulle gjelde for vaksine mot både H1N1
og sesonginfluensa, dekker på langt nær de reelle kostnadene.
En plutselig ekstraregning på flere hundre millioner til kommunene, og uklarheter rundt fastlegenes rolle, skapte frådende
tsunamier rundt om i kommune-Norge. Vanlige høringsfrister
var satt til side, alle høringsinstansene ble ignorert, og vedtaket
om maksimalpris på 50 kroner, torpederte mange kommuners
vaksinasjonsprogram. På toppen av det hele var forskriften vedtatt med formaliafeil. Å sette til side vanlige høringsfrister krever et eget vedtak fra statsråden. I denne saken var vedtaket
signert statssekretæren. Da Regjeringen til slutt snudde i saken
var det allerede i seineste laget for flere kommuner og fastlegekontorer som alt hadde startet vaksinasjonsprogrammet mot
sesonginfluensaen. Det svake politiske lederskapet har initiert
mye negativ energi, og kan i verste fall føre til redusert vaksinasjonsdekning i befolkningen. I Norge er det kommunene, ikke
Staten, som har ansvaret for smittevernet. Da trenger vi en
politisk ledelse som kan understøtte kommunene og fotfolket i
denne livsviktige oppgaven!
Statsbudsjettet og samhandlingsreformen
Stortingsmelding 47 (2008/2009), ”samhandlingsreformen”, vil
kreve en massiv styrkning av kommunehelsetjenesten dersom
sykehusene skal avlastes. I statsbudsjettet som er lagt fram for
2010 er det vanskelig å finne igjen denne satsingen. Det vil si
at det i 2010 ikke er grunnlag for å styrke forebyggende helsetjenester, eller utvide kommunale tilbud innen områder som
psykisk helse, rehabilitering eller palliasjon. Til gjennomsnittskommunen (ca 5000 innbyggere) kommer det i overkant av
250.000 kroner til slike tiltak. Dette er nok til å dekke en halv
stilling for en fysioterapeut eller sykepleier. Dette er dårlig nytt
for befolkningen, og ikke minst for sykehusene. Skal vi da satse
på en styrking av kommunene i 2011? At kommunene skal stå
klare for å overta funksjoner fra 1. januar 2012 synes i alle fall
helt illusorisk. Like fullt er det viktig at helselederne og sam-

funnsmedisinerne gir full gass i de samarbeidsprosessene som
er i gang. Det er i 2009 etablert overordnede samarbeidsråd
mellom sykehusene og de fleste regionene i Hordaland. I disse
er alle kommuner representert, enten direkte eller indirekte
ved regionale representanter. En del avtaler og prosedyrer
er nå praktisk talt på plass. Men det er fortsatt nødvendig å
”stramme” opp strukturen slik at samarbeidsrådene får en mer
sentral plass i utviklingen av helsetjenesten og i samhandlingsprosessene.
Lokale forhandlinger 2009
De fleste medlemmer i LSA er omfattet av tariffbestemmelsene i Stat eller KS-området. I KS-området skjer all lønnsdannelse lokalt, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 5, mens det i Stat også
gis noen sentrale tillegg. Forhandlingene skulle være avsluttet innen 1. oktober. De fleste steder er det legeforeningens
lokale tillitsvalgte, ofte en allmennlege, som forhandler for
LSA-medlemmene. Andre forhandler for seg selv, eller har
fått bistand fra undertegnede. Alle tillitsvalgte må huske å
melde forhandlingsresultatene inn til legeforeningen sentralt.
Erfaringene så langt tyder på at de fleste medlemmene har
oppnådd resultater som tilsvarer det som ellers er gitt i tariffområdet (for KS, ca 4,7%). Noen mer, noen mindre, avhengig
av lokale forhold og resultatet i 2008. Noen kommuner sliter
fortsatt rekrutteringsmessig, eller med å få på plass realistiske
stillingsbrøker for kommuneoverlege. I samhandlingsøyemed
kan dette på sikt vise seg å bli kostbart. Breddekompetanse vil
bli uvurderlig når kommunene skal gå i gang med nye arbeidsoppgaver.

To rd Mo l t u my r

16

tordmolt@online.no

Kunnskapsbedriften
Økonomistyringen i helseforetakene –evt. mangelen på sådan- har vært i konstant fokus
de siste årene. Blant annet takket være en enorm innsats fra våre tillitsvalgte leger her
i vest, er det fra og med neste år slutt på feilfordelingen av midler mellom geografiske
regioner. Kanskje har vi endelig muligheten til å løfte blikket mot det vi egentlig burde
fokusere på?
Høstfarvene er kommet og temperaturen er nede på et nivå
hvor det passer seg med stearinlys og fyr i peisen. Som alltid betyr dette at det er tid for økonomi og budsjettarbeid.
Statsbudsjettet er presentert, også i år uten de store overraskelsene. For oss som arbeider i sykehusene har det vel
egentlig vært fokus på budsjett og økonomi sammenhengende
de siste årene, uavhengig av årstid. Mange har vel tenkt at ”alt
handler om penger” kunne vært et like nærliggende motto for
vårt lokale foretak som det litt bedre lydende ”alt handler om
mennesker”. Den siste tiden har fokuset på økonomien stilnet
noe. Helse Bergen ligger ved inngangen til høsten an til å klare
budsjettmålet -gjennom stor innsats nedover i organisasjonen. I
2010 vil også resten av skjevfordelingsmidlene ligge på bordet,
slik at vi nå kan drive sykehus på vestlandet med de samme
rammebetingelser som østpå.
Det er i denne heldige settingen jeg nå har tatt over som foretakstillitsvalgt. Ingen må tro at tiden fremover blir en lek og
en dans på roser, men det gir oss en god mulighet til å endre
fokus. At pasienten igjen skal i sentrum betyr ikke bare ventelistegarantier og forbud mot korridorpasienter, men at pasienten skal gis best mulig medisinsk behandling. Vi må igjen ta opp
kampen for fagligheten i sykehuset!
Før sommeren kom en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet vedrørende arbeidsforholdene på de store kliniske avdelingene på
Haukeland Sykehus. Særlig forholdene for leger i spesialisering
ble kritisert sterkt. Et misforhold mellom oppgaver og ressurser går særlig utover utdannelsen. Som pliktoppfyllende leger
setter vi selvfølgelig pasientbehandlingen først, med den konsekvens at faglig fordypning og utvikling blir salderingsposten.
Vår spesialisering bygger på prinsippet om mester-svenn-læring,
men kravene til den daglig drift gjør at dette ofte blir vanskelig
å gjennomføre. Fra andre foretak hører vi også at mulighetene
for kurs blir innskrenket, og totalbildet er at den kortsiktige
økonomiske gevinsten fortsatt er den styrende parameter.
Det er viktig at vi nå plukker opp hansken. At vår tittel ikke er
assistentleger, men leger i spesialisering er helt bevisst. Vi skal

bruke tid på faglig fordypning og læring, slik at også fremtidens
pasienter skal få behandling på øverste nivå. Og vi trenger
supervisjon og veiledning fra mer erfarne leger, slik at kunnskap og ferdigheter kan videreføres –og videreutvikles. I dette
bildet er det derfor ikke greit at fordypningstiden til stadighet
blir inndratt for å dekke opp en poliklinikk eller å gå visitt, eller
at permisjon for høstmøter og internasjonale kongresser blir
nektet på grunn av avdelingens drift. Det er nettopp på grunn
av avdelingens drift det er viktig at vi deltar.
Jeg håper nå at flosklene om at sykehusene er kunnskapsbedrifter etterhvert kan bli realitet. I mange år har vi merket at
foretakene er blitt bedrifter, nå er det på tide at vi også merker
at kunnskap blir vektlagt. Som leger må vi verne om vår faglighet, og våre muligheter til videre utvikling. Vi må arbeide for
at pasientene, både dagens og morgendagens, skal ha tilgang til
den best mulige behandling.
Som ny tillitsvalgt innser jeg at det fortsatt kommer til å være
en pågående kamp om ressurser, og at økonomi fortsatt vil stå
på dagsorden i overskuelig fremtid. Arbeidsforholdene vil nok
fortsatt være under konstant press, og tjenesteplaner, overtid,
lønn og brudd på arbeidsmiljøloven vil være blant mine viktigste arbeidsoppgaver. Likevel har jeg et håp, nå midt i tiden med
høstfarver og budsjettarbeid, om at vi igjen skal få et fokus på
hva vi er; kunnskapsarbeidere, akademikere og Leger.

E i v i n d S o l h e i m,

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

17

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

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

der første måling alltid strykes fra gjennomsnittsmålingen.

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

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

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

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

hastighet, unøyaktige avlesninger, trykkmansjetter i feil størrelse og

reduseres. (4) (5)

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

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.

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

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

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi pasienten unødige

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

bekymringer og utførende lege feil beslutningsgrunnlag for diagnose.

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

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

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

effektiv måling av blodtrykk.
Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager.
Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical Devices Inc.
Selskapet har lang erfaring med å utvikle og produsere medisinsk
utstyr som sikrer nøyaktighet og korrekte målinger, forbedrer pasientens trygghet og effektiviserer pasientbehandlingen.
Metode og utstyr tilbys nå for første gang i Norge.
Når gjennomsnittet er det som teller.
Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive blodtrykksmåler
som er portabel og kompakt i størrelse.
Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat gjennomsnittsverdi for diastolisk og systolisk trykk, gjennom 6 målinger i sekvens,

Pris komplett:
8.500,- eks.mva

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

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no
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Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
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
Moldbakken 13
5042 Bergen
Tlf privat: 55 93 36 39
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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Se mulighetene,
ikke begrensningene
Sogn og fjordane legeforening har avholdt sitt årsmøte. Som alltid et vellykket arrangement. God deltagelse fra medlemmene, engasjerte diskusjoner, fest og nye bekjentskap.
Et nytt styre ble valgt, og en ny leder, meg. Hvorfor si ja til en slik oppgave? Dette er
nok et spørsmål mange av medlemmene stiller seg. Legeforeningen sliter med å rekruttere tillitsvalgte i alle ledd av foreningen, mange fylker har ikke representanter fra yrkesforeningene i styreposisjonene. I Sogn og fjordane gjør vi ikke det, eller?
Som nyvalgt FTV for YLF fikk jeg overlevert en usystematisk
perm med referater og arbeidsavtaler, det fulgte et lykke til
på veien. Ingen introduserte meg til ledelsen eller de andre
tillitsvalgte. Opplevelsen av å være alene var merkbar. Neste
overtagelse var som FTV for overlegeforeningen, her fulgte det
ingen perm med. Men blanke ark kan nå være en god start
det og. 2 perioder som FTV for overlegeforeningen har lært
meg mye. I en stor andel av prosesser og møter har legeforeningens representanter vært fraværende. ”Legeforeningen ikke
møtt”, har stått i mange møteprotokoller opp igjennom årene.
Allikevel har vi fått gjennomslag ved å nedlegge veto eller protestere på andre måter. Slik er ikke situasjonen i spesialisthelsetjenesten i dag.
Å involvere seg er en nødvendighet, prosessene tar ikke
hensyn til vår prioritering av klinikk foran foreningsarbeidet.
Mulighetene til å bli hørt er på disse arenaene, og faglig gode
argumenter må noen bringe inn. Vi må sette legeforeningen
i den posisjonen som burde være selvsagt. Det kan vi gjøre
gjennom medlemmer som engasjerer seg, og tar på seg oppgavene.
Å være tillitsvalgt er utfordrende, utviklende og gir muligheter
til å knytte kontakter både faglig og personlig. Man kan få
til endring i riktig retning, og muligheter til å gjøre noe som
påvirker hverdagslivet som lege.
Som nyvalgt leder av Sogn og fjordane legeforening har jeg
signalisert at jeg vil bruke kompetansen og kunnskapen som
ligger i medlemmene. Jeg har sagt ja til oppgaven, og regner
med at medlemmene sier ja når de blir forespurt om å bidra.
Å sørge for at nye tillitsvalgte får hjelp og støtte i starten,
at de introduseres til nøkkelpersonene i systemet og å være
tilgjengelig for diskusjon er den viktigste oppgaven som avtroppende FTV.

Utfordringene i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten blir ikke mindre fremover. Jeg er trygg på at
legeforeningen i Sogn og fjordane vil være med å sørge for at
resultatene blir gode, at pasientene får en kvalitativ god helsetjeneste også i fremtiden.
Jeg har fått med meg et flott styre i denne jobben, og et oppegående tillitsvalgtapparat med engasjerte personer. Mange har
signalisert at de ønsker å bidra. Det viser at vi har medlemmer som ser mulighetene og ikke bare begrensningene.
Ønsker å rette en spesiell takk til avtroppende leder Øyvind
Watne, som sørget for å støtte meg i starten, introduserte
meg til legeforeningens ulike ledd og alltid var tilgjengelig for
diskusjon. Jeg vet at du fortsatt er tilgjengelig på telefon for
meg om oppgavene skulle vokse meg over hodet.

To m G u l d h av
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/ kasserer:
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF):
AF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:
NMF

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

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

Øivind Wesnes
Kirsten Rokstad
Kjell Vikenes
Lars Mehlum
Eivind Solheim
Margrethe Songstad
Einar Svendsen
Eva Gerdts
Kathe Aase
Harald Miljeteig
Tord Moltumyr
Kristin Cotta Schønberg
Gro Altenau
Hege Sofie Imsen
Espen Rostrup
Bjørg Bakke

owesnes@broadpark.no
vike@haukeland.no
eivind.solheim@helse-bergen.no
einar.svendsen@gades.uib.no
kathe.aase@gmail.com
harmil@online.no
tordmolt@online.no
gro.altenau@arsana.no
eero@helse-bergen.no
bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2009 - 2011
Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Torgeir Finjord, Of
torgeir.finjord@helse-forde.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

Mariann Kapstad, styremedlem
mkapstad@online.no

Thomas Birkenes, Ylf			
thomas.birkenes@helse-forde.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Tor Christopher Fink, styremedlem
tor.christopher.fink@helse-forde.no

AF – Linda Svori, AF			
svoril@online.no

Erlend Mikael Haaland, varastyremedlem
erlend.mikael.haaland@helse-forde.no

Leiv Erik Husabø, LSA			
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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aD/hD PÅVIrKer aKtIVIteter og
relasjoNer – hele DageN1

Ny refusjoNstatus for CoNCerta®
Fra 1. juli 2009 kan Concerta® igjen forskrives som direkte førstevalg til barn og ungdom med AD/HD2
• utprøving med annen metylfenidatformulering er ikke lenger påkrevet2
• Concerta® har forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2
Concerta® (metylfenidat) depottabletter (18 mg, 36 mg og 54 mg) har forhåndsgodkjent refusjon etter
blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon:
refusjonsberettiget bruk: Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som
en del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.
refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

tekst

Vilkår

Kode

tekst

Vilkår

P 81

Hyperkinetisk forstyrrelse

Ingen spesifisert

F 90

Hyperkinetisk forstyrrelse

Ingen spesifisert

symPtomKoNtroll hele DageN fra behaNDlINgsstart
Concerta® gis som en engangsdose om morgenen og virker i 12 timer og har dermed også effekt sent på
ettermiddagen, når symptomene for mange er like problematiske som i skoletiden.1,3

Janssen-Cilag AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf. 24 12 65 00, www.janssen-cilag.no
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referanser
1. Coghill D, Soutullo C, d’Aubuisson C, Preuss U, Lindback T, Silverberg M, Buitelaar J. Impact of attentiondeficit/hyperactivity disorder on the patient and family: Results
from a European survey. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2008, 2:31, doi:10.1186/1753-2000-2-31. 2. Felleskatalogen. 3. Swanson J et al. Development
of a New Once-a-Day Formulation of Methylphenidate for the Treatment of Attention deficit/Hyperactivity Disorder Arch Gen Psychiatry 2003 Vol 60 204-211.

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

ATC-nr.: N06B A04

T DEPOTTABLETTER 18 mg, 36 mg og 54 mg: Hver tablett inneh.:
Metylfenidathydroklorid 18 mg, resp. 36 mg og 54 mg, butylhydroksytoluen
(E 321), propylenglykol, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og
svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/«Attention deficit hyperactivity disorder» (ADHD) hos barn
(over 6 år) og ungdom som en del av et behandlingsprogram når støttetiltak alene
ikke er tilstrekkelig. Diagnosen må stilles i hht. kriteriene i DSM-IV eller ICD-10, og
bør bygge på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten. Dette syndromet har
ingen spesifikk etiologi, og det foreligger ikke én enkelt diagnostisk test. For å
kunne stille riktig diagnose trenger en både medisinske og spesialpsykologiske,
pedagogiske og sosialfaglige ressurser. Læringsevnen kan være svekket, men
ikke nødvendigvis. Medikamentell behandling er ikke nødvendig for alle barn
med dette syndromet. Behandling med metylfenidat er derfor ikke indisert hos
alle pasienter med ADHD, og beslutningen om å ta i bruk legemidlet må
baseres på en svært grundig vurdering av kronisitet og alvorlighetsgrad av
barnets symptomer sett i relasjon til dets alder. Skal bare brukes av pasienter
med behov for effekt gjennom hele dagen. Et omfattende behandlingsprogram
ved behandling av ADHD bør innebære andre tiltak (av psykologisk, pedagogisk eller sosialfaglig art) for pasienter med denne forstyrrelsen.
Sentralstimulerende midler bør ikke benyttes av pasienter som utviser sekundære symptomer i forhold til miljøfaktorer og/eller andre primære psykiatriske forstyrrelser, som f.eks. psykose. Adekvat pedagogisk tilrettelegging er
nødvendig, og psykososiale tiltak kan ofte være til hjelp. Dosering: Barn: <6
år: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert og preparatet skal derfor ikke
brukes. Barn: >6 år og ungdom: Gis peroralt 1 gang daglig om morgenen.
Skal svelges hele med rikelig væske. Må ikke tygges, deles eller knuses. Kan
tas med eller uten mat. Dosen justeres etter respons og behov med enheter på
18 mg til maks. 54 mg/dag tatt 1 gang daglig om morgenen. Dosejustering bør
skje med 1 ukes mellomrom. Pasienter som ikke allerede bruker metylfenidat:
Klinisk erfaring er begrenset og preparatet er derfor ikke indisert hos alle
barn med ADHD. En lav dose korttidsvirkende metylfenidat kan være tilstrekkelig. En forsiktig dosetitrering er nødvendig for å unngå for høy dose.
Anbefalt startdose av langtidsvirkende metylfenidat er 18 mg 1 gang daglig.
Pasienter som allerede bruker metylfenidat: Doseringen må baseres på tidligere
doseringsregime og klinisk skjønn. Anbefalt dosering ved overgang fra kortidsvirkende til langtidsvirkende metylfenidat:
Tidligere dose korttidsvirkende metylfenifat

Anbefalt dose Concerta

5 mg 3 ganger daglig

18 mg 1 gang daglig

10 mg 3 ganger daglig

36 mg 1 gang daglig

15 mg 3 ganger daglig

54 mg 1 gang daglig

Daglig dose over 54 mg anbefales ikke. Hvis bedring ikke observeres etter 1
måned bør legemidlet seponeres. Vedlikeholdsdose/langtidsbehandling:
Langtidsbehandling er ikke dokumentert. Nytten av preparatet bør revurderes med jevne mellomrom. Prøveperioder uten legemiddel anbefales.
Symptomlindring kan vedvare når preparatet seponeres enten midlertidig eller
permanent. Dosereduksjon og seponering: Hvis det oppstår paradoksal
symptomforverring eller andre bivirkninger, bør dosen reduseres, og preparatet seponeres om nødvendig. Behandlingen seponeres vanligvis ved eller like
etter puberteten. Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Ingen erfaring.
Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for metylfenidat eller noen av
hjelpestoffene. Angst- og spenningstilstander, glaukom, Gilles de la Tourettes
syndrom hos pasienten eller i nær familie, hypertyreose, alvorlig angina pectoris,
hjertearytmier og alvorlig hypertensjon. I kombinasjon med MAO-hemmere og
også i minst 14 dager etter seponering av disse (kan føre til hypertensiv krise).
Nylig alvorlig depresjon, anoreksi, psykotiske symptomer eller suicidale tendenser. Kjent legemiddel- eller alkoholmisbruk. Graviditet. Forsiktighetsregler: Plutselig død er rapportert i sammenheng med bruk av sentralstimulerende midler i vanlige doser til barn med strukturelle hjerteanomalier. Selv
om enkelte strukturelle hjerteanomalier alene kan medføre en økt risiko for
plutselig død, anbefales ikke stimulerende preparater til barn eller ungdom
med kjente strukturelle hjerteanomalier. Brukes med forsiktighet ved hypertensjon. Blodtrykket bør monitoreres med jevne mellomrom, særlig hos pasienter med hypertensjon. Studier viser at metylfenidat øker hvilepuls med gjennomsnittlig 2–6 pulsslag pr. minutt, og forårsaker gjennomsnittlig økning i både
systolisk og diastolisk blodtrykk på om lag 1–4 mm Hg i løpet av dagen.
Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter der underliggende medisinske tilstander kan forverres ved økning i blodtrykk eller hjertefrekvens.
Depottablettene lar seg ikke deformere og endrer ikke form i mage-tarmkanalen. Bør derfor ikke gis til pasienter med alvorlig gastrointestinal forsnevring
(patologisk eller iatrogen), dysfagi eller som har vanskeligheter med å svelge
tabletter. Obstruktive symptomer hos pasienter med kjente strikturer i forbindelse med inntak av denne type legemidler er observert. Legemidlet er omgitt
av et uoppløselig skall som er utformet slik at virkestoffet blir frigitt med en
bestemt hastighet. Tablettskallet skilles ut uforandret i avføringen. Valget mellom
langtids- eller kortidsvirkende metylfenidat gjøres individuelt og etter behov.
CNS-stimulanter inkl. metylfenidat har vært assosiert med forekomst eller
forverring av motoriske og verbale «tics». En bør derfor foreta en klinisk
evaluering før forskrivning og familieanamnesen bør kartlegges. Må ikke brukes
for å forebygge eller behandle normale tretthetstilstander. Klinisk erfaring
tyder på at metylfenidat kan forverre symptomer på atferdsforstyrrelser og
forstyrrelser i tankemønsteret hos psykotiske pasienter. Psykotiske (f.eks.
hallusinasjoner) eller maniske symptomer er rapportert hos pasienter som
ikke tidligere har hatt psykotisk sykdom eller mani. Dersom slike symptomer
oppstår bør en mulig årsakssammenheng tas i betraktning, og det kan være
nødvendig å avslutte behandlingen. Bør gis med forsiktighet til pasienter med
tidligere medikamentavhengighet eller alkoholisme. Kronisk misbruk kan føre
til markant toleranse og psykologisk avhengighet med varierende grad av
abnormal atferd. Det kan oppstå åpenbare psykotiske episoder, særlig ved
parenteralt misbruk. Det er nødvendig med nøye oppfølging ved seponering av
legemiddel som blir misbrukt, da det kan oppstå alvorlig depresjon, og symptomer på den underliggende sykdommen kan avdekkes. Metylfenidat kan senke
krampeterskelen. Ved forekomst av krampeanfall bør medikamentet seponeres. Pasienter som starter på behandling bør overvåkes mht. forekomst eller
forverring av aggressiv oppførsel. Aggresjon er ofte forbundet med ADHD,
men har også oppstått eller blitt forverret under behandling. Ved langtidsbehandling anbefales jevnlig hematologisk monitorering (totalt antall leukocytter,
differensialtelling og antall blodplater). Akkommodasjonsvansker, tåkesyn og
synsforstyrrelser er rapportert i sjeldne tilfeller. Selv om det ikke er bekreftet

noen årsakssammenheng, har veksthemming (høyde og vekt) vært rapportert
i forbindelse med langvarig bruk av sentralstimulerende midler hos barn.
Pasienter som trenger langvarig medisinering bør derfor følges opp nøye.
Pasienter som ikke vokser eller legger på seg som forventet, bør avbryte behandlingen i en viss periode. Metylfenidat vil gi positivt utslag på dopingtest.
Inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukosegalaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Kan forårsake svimmelhet.
Det er derfor tilrådelig å utvise forsiktighet ved bilkjøring, bruk av maskiner
og ved andre risikofylte aktiviteter. Interaksjoner: Skal ikke gis til pasienter
som behandles med ikke-selektive irreversible MAO-hemmere (samtidig eller
de 2 siste ukene). Brukes med forsiktighet sammen med legemidler som øker
kartonus. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av andre legemidler og
spesielt legemidler med smalt terapeutisk vindu. Enkeltrapporter indikerer at
metylfenidat kan inhibere metabolismen av kumarin-antikoagulantia, antiepileptika (f.eks. fenobarbital, fenytoin, primidon) og noen antidepressiva (trisykliske antidepressiva og selektive serotoninreopptakshemmere).
Dosereduksjon av disse kan være nødvendig hvis slike legemidler gis samtidig
med metylfenidat. Ved initiering eller seponering av metylfenidat kan dosejustering
og monitorering av plasmakonsentrasjon (ev. koagulasjonstid) være påkrevd.
Halogenerte anestetika: Ved planlagt kirurgi bør metylfenidat ikke tas på
operasjonsdagen, pga. mulig risiko for høyt blodtrykk under anestesi. Alkohol
kan forsterke CNS-effekten av psykoaktive stoffer. Pasientene bør derfor
avstå fra alkohol under behandlingen. Graviditet/Amming: Overgang i
placenta: Kontraindisert ved graviditet (se Kontraindikasjoner). Kvinner i fertil
alder skal bruke effektiv prevensjon. Overgang i morsmelk: Det er ikke kjent
hvorvidt metylfenidat eller metabolittene går over i morsmelk og preparatet
bør derfor ikke benyttes ved amming. Bivirkninger: Den vanligst rapporterte
bivirkningen er hodepine, som forekommer hos ca. 13% av pasientene.
Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Buksmerter, oppkast, kvalme, diaré,
magebesvær. Luftveier: Nasofaryngitt, hoste, faryngolaryngeal smerte.
Metabolske: Vekttap. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske:
Søvnløshet, «tics», aggresjon, angst, affektiv labilitet. Øvrige: Irritabilitet,
pyreksi. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Forstoppelse. Hud: Alopesi, utslett,
bulløse tilstander, eksfoliative tilstander, urticaria, pruritus, utslett og erupsjoner. Luftveier: Dyspné. Metabolske: Anoreksi, nedsatt appetitt. Muskelskjelettsystemet: Myalgi, artralgi, muskeltrekninger, brystsmerter.
Nevrologiske: Somnolens, psykomotorisk hyperaktivitet, skjelving, sedasjon.
Psykiske: Depresjon, søvnforstyrrelse, endret humør, humørsvingninger, sinne,
agitasjon, hypervigilans, gråtlabilitet, legemiddelindusert psykose (f.eks. hallusinasjoner), rastløshet, nervøsitet, selvmordstanker. Sirkulatoriske: Takykardi,
palpitasjoner, hypertensjon, økt blodtrykk, hjertebilyd. Syn: Sløret syn, diplopi.
Øvrige: Hypersensitivitetsreaksjoner som angioødem, anafylaktiske reaksjoner, opphovning av øret, «fatigue», økte leverenzymer. Sjeldne (<1/1000):
Blod: Leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni, trombocytopenisk purpura.
Hud: Erytem, hyperhidrose, makuløst utslett. Nevrologiske: Kramper, grand
mal-anfall. Muskel-skjelettsystemet: Ubehag i brystet. Psykiske: Desorientering,
mani, forvirringstilstand, selvmordsforsøk. Sirkulatoriske: Angina pectoris,
bradykardi, ekstrasystoler, supraventrikulær takykardi, ventrikulære ekstrasystoler, Raynauds fenomen. Syn: Mydriasis, synsforstyrrelse. Øvrige:
Hyperpyreksi. Laboratorieverdier: Økte leverenzymer, økt alkalisk fosfatase i blodet, økt bilirubin i blodet, redusert trombocyttall (blodplater), unormalt antall
hvite blodlegemer. Registrert ved andre metylfenidatformuleringer: Lever: Hepatisk
koma. Nevrologiske: Koreoatetoide bevegelser, Tourettes syndrom, malignt
nevroleptikasyndrom. Sirkulatoriske: Cerebral artritt og/eller okklusjon.
Øvrige: Veksthemming ved langtidsbruk hos barn. Overdosering/
Forgiftning: Ved behandling av overdosering, må den forlengede frigjøringen
av virkestoffet tas i betraktning. Symptomer: Oppkast, agitasjon, tremor, hyperrefleksi, muskeltrekninger, konvulsjoner (som kan følges av koma), eufori,
forvirring, hallusinasjoner, delirium, svettetokter, rødme, hodepine, hyperpyreksi, takykardi, palpitasjoner, hjertearytmi, hypertensjon, mydriasis og tørre
slimhinner. Behandling: Understøttende tiltak. Pasienten må beskyttes mot å
skade seg selv og mot eksterne stimuli som kan forsterke en allerede eksisterende overstimulering. Mageinnholdet kan fjernes ved ventrikkelskylling
(lavage). Før magetømming igangsettes, må agitasjon og ev. kramper kontrolleres,
og frie luftveier sikres. Andre tiltak for å detoksifisere tarmen kan være å gi aktivt
kull og et avføringsmiddel. Intensivbehandling må gis for å opprettholde adekvat
sirkulasjon og respirasjon. Ved hyperpyreksi kan det bli nødvendig med ytre
avkjøling. Effekten av peritoneal dialyse eller hemodialyse ved overdosering
er ikke dokumentert. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06B A04 side d.
Egenskaper: Klassifisering: Mildt sentralstimulerende middel med mer uttalt
effekt på mentale enn motoriske aktiviteter. Metylfenidat er en racemisk blanding, hvorav D-isomeren er mer aktiv enn L-isomeren. Virkningsmekanisme: Ikke
fullstendig klarlagt. Antas å virke ved blokkering av gjenopptaket av noradrenalin
og dopamin presynaptisk og dermed gi økt konsentrasjon av disse monoaminene i det ekstranevronale rom. Effekten vedvarer i inntil 12 timer. Absorpsjon:
Metylfenidat absorberes raskt. Depottabletten består av tre lag, et ytre og to
indre. Plasmakonsentrasjonen når sitt første maksimum 1–2 timer etter inntak. De to indre lagene frigjøres deretter gradvis de neste timene. Maks.
serumkonsentrasjon nås etter 6–8 timer, etterfulgt av en gradvis reduksjon.
Ved administrering av depottabletter minimeres fluktuasjoner i serumkonsentrasjonen, som en ser ved inntak av konvensjonelle tabletter. Proteinbinding: Ca.
15% for både metylfenidat og metabolittene. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum 13 liter/kg. Halveringstid: 3,5 timer hos voksen. Metabolisme:
De-esterifisering til alfafenylpiperidineddiksyre, som har liten eller ingen farmakologisk aktivitet. Utskillelse: Innen 48–96 timer etter oral administrering er
90% av dosen eliminert i urin og 1–3% av dosen i feces som metabolitter.
Utlevering: Kun etter resept fra lege med spesiell tillatelse til å forskrive
sentralstimulerende midler ifølge gjeldende regler fra relevant myndighet.
Pakninger og priser: 18 mg: 30 stk. kr 446,20. 36 mg: 30 stk. kr 569,00.
54 mg: 30 stk. kr 765,90. Refusjon gjeldende fra 1. juli 2009:
Refusjonsberettiget bruk: Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og
ungdom (fra 6 til og med 17 år) som en del av et behandlingsopplegg når
støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig.
Refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

P 81

Hyperkinetisk
forstyrrelse

Ingen
spesifisert

F 90

Hyperkinetisk
forstyrrelse

Ingen
spesifisert

Sist endret: 18.06.2009 For fullstendig preparatomtale (SPC), se
www.legemiddelverket.no/spc

JC-090346-2

A Concerta «Janssen-Cilag»
Sentralstimulerende middel.

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)
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Hausten har fagleg sett så langt vore mykje prega av influensa,
i mange fasettar. Fastlegar og legevakt har hatt stor pågang frå
publikum om råd, behandling og ikkje minst vaksinespørsmål.
For mange har paradoksalt nok ein til no nærmast ikkje eksisterande sjukdom (svineinfluensa) vore ein av dei hyppigaste
tema pasientane har henvendt seg om.
Vi har nærmast vore teppebomba med retningsliner og råd
om den kommande pandemien, og veke for veke har
tida for massevaksinasjonen nærma seg. I det siste er
det blitt klart at tida for vaksinasjon mot sesonginfluensa og svineinfluensa kjem til å overlappe, og
dette har ikkje gjort det lettare å halde tunga beint
i munnen for legane, kommunane og pasientane.
Ein instans som ikkje klarte prøven, er utan tvil
Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrifta om
maksimaltakst på kroner 50 for vaksinesetting,
og den påfølgande fullstendige immuniteten(!)
mot innvendingane frå legeforeningen, KS og

Steinar Hunskår

Helsedirektoratet og fastlegane rundt om, er ein studie i
arroganse og bedreviten på sviktande grunnlag. Når høgste
politiske nivå kan uttale at det var ukjent for departementet
at fastlegane vanlegvis deltek i vaksinasjon mot sesonginfluensa, då skjønar vi i desse samhandlingstider at departementet
framleis er eit stykke nede på læringskurva!
No er prisforskrifta oppheva og lokale fastlegar kan gjere avtalar med kommunane sine slik dei alltid har gjort. Debatten
har også vist at mange fastlegar har vore lite pris- og
kostnadsbevisste tidlegare, og faktisk har tilbydd
tenestene sine for billeg. Slik sett er det mogeleg at
regjeringa sin mislukka 50-kroners strategi faktisk har
medført at fastlegane har betra økonomien sin utanom
regulære oppgjer.
Det er no tid for å konsentrere seg om det faglege
igjen og tilby relevante pasientgrupper vaksine i
tråd med best tilgjengeleg dokumentasjon.

steinar.hunskar@isf.uib.no

2pd – Ny takst i normaltariffen for doktorgrad
I årets Normaltariff har vi for første gang fått en egen takst
(2pd, kr 10,-) slik at allmennleger med doktorgrad og som
driver aktiv forskning får en økonomisk belønning for sitt forskningsarbeid.
I en kronikk i Dagens Medisin i 2008 dokumenterte allmennlege og stipendiat ved SAM Stian Langeland Wesnes at
stipendiater er de klart lavest lønnete legene i Norge. Leger i
allmennpraksis får lite igjen både karrieremessig og ikke minst
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økonomisk for doktorgrad. Beregningene viste at allmennleger taper flere millioner kroner på stipendiatlønn gjennom
doktorgradsarbeidet. Han foreslo derfor en takst som skulle
kompensere og belønne slikt arbeid i ettertid hvis man fortsatte som fastlege og aktiv forsker. Taksten vil forhåpentligvis
også virke rekrutterende for forskning i allmennmedisin.
Sykehuslegene har allerede et lønnstillegg på grunnlag av doktorgrad, og allmennlegene er nå kommet etter - i form av en
liten tilleggstakst på alle konsultasjoner.

yen
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r
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AFU-stipend til
allmennpraktikere på
Vestlandet
Det er fortsatt stor søknad om allmennpraktikerstipend, og
ved høstens søknadsfrist var det kommet 12 søknader om
ialt 54 stipendmåneder. Det var 26 månedsverk til fordeling.
Følgende søkere fra Bergen har fått tildelt AFU-stipend for
vår 2010:
Kristian Anton Simonsen, fastlege i Lindås, for Fastfluprosjektet: Influensa-forskning i allmennpraksis (3 mnd)
Henrik Høberg, fastlege i Hyllestad, for prosjektet Sosial fobi i
allmennpraksis (2 mnd)

Velferdsstat og
helsevesen i
finanskrisetider
Bergen Offentlige Bibliotek og Filosofisk Poliklinikk arrangerer høsten 2009 åpne samtalemøter under paraplyen
Velferdsstat og helsevesen i finanskrisetider, med støtte av
Fritt ord. Etter foredraget og kunstnerisk kommentar åpnes
det for diskusjon. Kommende møter:
4. november 2009 19:00-21:00: Grenseløse forventninger
og sviktende solidaritet - velferdsstaten om 20 år. Professor
Sigurd Skirbekk, Universitetet i Oslo.

Ny stipendiattype til
glede for SAM
Forskarlina for medisinske studentar har no uteksaminert
dei første studentane sine og Det medisinsk-odontologiske
fakultet har innført ein ny type stipend for desse: 2-årige
doktorgradsstipend for legar som siktar å gjere ferdig doktorgraden sin rett frå studiet og før turnustenesta. I alt tre
slike stipend har vore utlyst i 2009.
Marit Ebbesen har nyleg starta ved Seksjon for allmennmedisin i eit slikt stipend. Ho skal studere om pasientar som får diabetes har ekstra høg risiko for å utvikle
urininkontinens. Ho skal nytte ferske data frå HUNT
(Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Resolusjon om legevakt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin leverte
i januar 2009 Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt. Sidan har lite skjedd på sentralt hald, og samhandlingsreforma ga heller ikkje drahjelp til fordel for utvikling av legevakttenestene. No har eit seminar i regi av
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sendt ein resolusjon til Helsedirektoratet der dei seier
at legevakttenestene må styrkast, og der dei stiller seg bak
hovudinnhaldet i Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt: ”Det er nødvendig med en egen forskrift for legevakt
for å kunne sikre rammene og kvalitetskravene til denne
tjenesten. Vi ber om at handlingsplanen følges opp snarest.”

2. desember 2009 19:00-21:00: En bærekraftig velferdsstat
- er det mulig? Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen,
tidligere leder av Unge Høyre og politisk redaktør i Minerva.
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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

Hjerterehabilitering i Bergen

For mestring og livsglede!

Ledige plasser

Oppstart 26. oktober og 23.november. Fire ukers opphold med aktiv opptrening, kostholdsveiledning, hjelp til stressmestring og røykeslutt.
Ta kontakt for mer informasjon.
Tlf: 55 10 87 00
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www.krokeidesenteret.no

VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

UL R IK S DA L SYKEHUS
RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er
blant landets største
sykehus i dette
fagområdet. I 2008 ble
det utført 420
ryggoperasjoner.

Ulriksdal Sykehus er også kjent under navnet Bergen Spine Center*.
Det grå bygget rett under Ulriken rommer det største og mest spesialiserte
private sykehuset i Bergen.
Sykehuset er topp moderne med avansert utstyr og gjennomgående høy
standard; 19 senger, enerom, oppvåkning og de mest moderne
operasjonssalene.
Ulriksdal Sykehus har offentlig avtale i fagområdet ryggkirurgi og inngår i

Fritt sykehusvalg
NAKKEKIRURGI
Nytt tilbud i år.
Nakkekirurgi ved vår
danske nevrokirurg Kjeld
Dons. Skiveproteser er
nå tilgjengelig for bruk i
nakken.

Alle typer ryggtilstander blir behandlet: 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 aldersgrense og utfører alle typer ryggoperasjoner.
Vår spesialitet er innsetting av skiveproteser som erstatning for dårlige
mellomvirvelskiver og korreksjoner av feilstillinger via bukhulen.

OVERVEKTKIRURGI
Vektreduksjon ved
operasjon - gastric
bypass med
kikkehullsteknikk er en
godt dokumentert og
effektiv metode.
PLASTIKKIRURGI
Større korreksjoner etter
vektreduksjoner ved
spesialist Àgùst
Birgisson.
KIROPRAKTORKLINIKKEN
Tverrfaglig tilbud med
vekt på opptrening.
Avansert dynamisk
ultralyd-undersøkelse av
muskelfunksjoner.

Innsetting av skiveprotese via bukhulen

Nytt behandlingstilbud:
Ulriksdal Sykehus etablerer det første private tilbudet for operativ
behandling av alvorlig overvekt på Vestlandet. Metoden er
gastric bypass med kikkehullsteknikk
utført av 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 center 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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BLAD B - Økonomi

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

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

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

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

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

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

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

