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Trafikkskader - et folkehelseproblem

Legeforeningen feirer 125-års,- kommer du?



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

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B,  5221 Nesttun
www.bksykehus.no

degrafo.no
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Ortopedi - rygg - 
generell kirurgi
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre 
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF. 

Står dine pasienter i offentlig helsekø? 
På BKS har vi svært erfarne kirurger, god kapasitet, trygge og delikate 
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter. 
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun 
vanlig egenandel.

Ventetid
Pasienter som henvises til oss vurderes  og behandles så raskt det lar seg 
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no  finnes til enhver tid oppdaterte 
ventetider.

Spørsmål
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss 
på www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente 
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 4000 inngrep årlig og er et 
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til 
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjons-
stuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er 
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og 
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.
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Offentlig – Privat
I vinter har alle kunnet følge føljetongen 
om Adecco og kommunenes oppvåkning. 
Vi ser tydelig hvordan politikere og fag-
forbund forbereder seg til å bruke denne 
saken i den forestående valgkamp. 
Man blander hummer og kanari i sin iver 
etter å fordømme/ta avstand fra private 
selskaper innen helse og omsorg. Seriøse 
langsiktige private aktører blir slått i hart-
korn med Adecco og deres forkastelige for-
hold til lovverket. 

Legeforeningen og dens medlemmer har over en årrekke ven-
net seg til at private initiativ har fått en stadig større plass som 
supplement til det offentlige tilbudet, både innen diagnostikk, 
behandling og pleie.
Våre medlemmer arbeider innenfor et vidt spekter av private 
selskaper og stiftelser. Det har vært en klart økende aksept for at 
et privat tilbud er helt nødvendig i de sektorer hvor det offentlige 
ikke har hatt ressurser til å bygge opp nok kapasitet.
Vi har over år hatt private tilbud, delvis offentlig finansiert gjen-
nom anbud, innen hjertekirurgi, radiologi, laboratorietjenester, 
ortopedisk kirurgi, øyekirurgi, overvektskirurgi osv. Det faglige 
nivå har vært upåklagelig.
Under mine studieår i Tyskland på 70-80 tallet så vi mange slike 
eksempler på samarbeid, og da virket det fremmed. 

Utviklingen i Norge har vært preget av pragmatisme, og det private 
marked er i dag nokså omfattende.
Legenes arbeidsvilkår i dette markedet har også vært ryddige, 
og til dels gode.
Et stort antall av foreningens medlemmer arbeider i dag i private 
selskaper, og vi har heldigvis ikke sett eksempler på at våre kolleger 
har vært utsatt for arbeidsforhold og kontrakter som minner om 
vilkårene vi har hørt om i Adecco. 
Det er viktig at foreningen i fremtiden, i tillegg til å ha fokus på 
det faglige nivå innen offentlig og privat sektor, sterkt engasjerer 
seg når det gjelder arbeidsvilkår for leger i begge sektorer. 
Et arbeidsmarked med stort antall nye leger, kanskje autorisert 
rett fra studier, og som ønsker å bo i større byer, kan lett friste 
arbeidsgivere til å forsøke seg med uakseptable arbeidsvilkår. 

Legeforeningen er 125 år i år, og utfordringene er mange og nye.  
Den 31. mai har Hordaland legeforening årsmøte med åpent hus 
og servering i Legenes Hus. 
Per Fugelli holder foredrag om legerollen, og vi håper riktig mange 
kolleger (med følge) finner anledning til å møte opp. 

Fortsatt god vår!

Gunnar Ramstad
Leder, HLF.

L e d e r
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Helse og omsorg
hele livet

Har du pasienter som 
venter på operasjon?
Avtale mellom Aleris Helse og Helse Vest

Aleris sykehus i Bergen har inngått avtale med Helse Vest 
innenfor ordningen Fritt sykehusvalg. Dette medfører korte 
ventetider på blant annet: 

Kontakt oss på tlf 55 59 99 99, 
fax 55 59 99 88 eller send henvisning til: 
Aleris sykehus v/operasjonskontoret, 
Marken 34, 5017 Bergen – eller
via Norsk Helsenett.
www.aleris.no/bergenwww.aleris.no/bergen

Oliver Grundnes, fagansvarlig ryggkirurg 

• Ryggkirurgi

• Plastikkirurgi etter 
 massive vekttap

• Åreknutekirurgi

Pasientene betaler kun offentlig 
egenandel. Vi har erfarne og dyktige 
kirurger.

Kvalitetsbygg i sentrum - Regulert for næringsvirksomhet
– LEDIG FOR LANGSIKTIG LEIE –

Magnus Barfotsgt. 22

1. etg. 2. etg. 3. etg. Loft

SVEN GUNDERSEN
Eiendomsutvikling og tilrettelegging av byggeprosjekter
Postbok 6134 postterminal 5892 BERGEN

For nærmere informasjon,
ta kontakt på tlf.:
55 27 06 40 eller Mob. 908 30 921

E-mail: sven@sven-gundersen.no

Flytte solopraksis?
På Landås legesenter har vi ledig kontorplass 

til en fastlege som har eksisterende liste, 
men ønsker seg inn i kontorfellesskap. 

Legesenteret har i dag godt arbeidsmiljø 
med 3 leger og turnuslege i tillegg til kontorpersonell. 

Moderne fasiliteter sentralt i Nattlandsveien.

Ring gjerne på tlf. 55 27 79 50 
for mer informasjon.

	 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

	
Kontakt	oss	på	55	54	08	00
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Legeforeningens rolle som forening skiller seg fra mange andre 
foreningen ved at den har flere roller i samfunnet. Den fungerer 
både som fagforening for leger ansatt ved sykehus, i offentlig hel-
setjeneste og i private legekontor og klinikker. Hver dag jobber 
sekretariat og tillitsvalgte for at medlemmene skal ha en god og 
trygg arbeidsdag innenfor gode rammebetingelser og avtaleverk. 
Når vi år skal feire oss selv er det egentlig frivilligheten vi feirer, 
den innsatsen dagens tillitsvalgte og generasjoner med tillitsvalgte 
før dem, har investert av sin fritid for at du og jeg skal ha gode 
arbeidsvillkår som leger. 

I tillegg til å være fagforening, er Legeforeningen en fagmedisinsk 
forening og fungerer som premissleverandør i fagmedisinske og 
helsepolitiske spørsmål. Topp fagfolk innenfor de forskjellige grener 
og disipliner er engasjert i foreninger og utvalg og med å sørge 
for høy kvalitet i helsetjenestene og behandlingen som tilbys. 

Fokus må endres i takt med utviklingen i helsevesenet og samfun-
net for øvrig og nye områder hvor innsatsen konsentreres pekes 
ut. Legeforeningens seks aktuelle satsningsområder er nå:
1. Kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi som styringsgrunnlag i syke-

hus
2. Faste stillinger for leger i sykehus
3. Bedre samhandling i helsetjenesten
4. Utvikling av fastlegeordningen
5. Fremme forskning og fagutvikling
6. Sikre rekruttering og involvering av tillitsvalgte gjennom for-

bedret opplæring og bistand

Nå som vi skal skal feire oss selv, er det naturlig at vi fokuserer på 
Legerollen. I den forbindelse er det svært gledelig at vi kan tilby 
et foredrag med Per Fugelli i forbindelse jubileumsfesten. Fugelli 
er professor i sosialmedisin ved Universitet i Oslo og har bred 
bakgrunn som lege og akademiker. Han har gjort seg bemerket 
gjennom en rekke bøker, essays og uttalelser i media. Han har 
vært en sterk motstander av helseformynderi og ble i 2010 tildelt 
Karl Evangs pris for sin innsats for god helseopplysning. 31. mai 
kommer han til Legenes Hus for å fortelle oss om Legerollen i dag.

Jeg ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte et flott jubileum og 
drister meg til å komme med en oppfordring: 

Støtt opp om deres tillitsvalgte og ta ikke deres innsats for gitt! 
De tar av sin fritid for å kunne gi deg en bedre arbeidsdag.

R e d a k t ø r
Legeforeningen feirer 125 år, – kommer du?

Kjære kolleger og medlemmer i Hordaland legeforening. Legeforeningen er i år 125 
år og i den forbindelse har vi et ønske om å gjøre litt stas på både dere og foreningen. 
Derfor ønsker vi medlemmer med familie velkommen til grillfest og påfølgende seminar 
med Per Fugelli tirsdag den 31. mai fra kl 1600. 
Velkommen skal dere være!
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To lover og en plan –
 fastlegeordningens fremtid

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

1) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Man viderefører Fastlegeordningen. Det kan i fremtiden, i forskrift, 
innføres sterkere styring. Plikttjenesten på 7,5 t kan reguleres i 
forskrift, og vil da kunne senere reguleres av departementet ensidig. 
Pr i dag er dette en avtaleregulert bestemmelse; som altså kun 
kan endres etter forhandlinger. Legeforeningen vil jobbe hardt 
for at dette forblir avtaleregulert.

Det er gitt signaler om at myndighetene ønsker mer ”oppsøkende” 
legevirksomhet, men Folketrygdlovens kap 5 er ikke endret. 
Dermed er det ikke lovhjemmel for dette i dag. Dessuten er det 
ikke satt fram finansieringsordninger for dette. 

½ side av dokumentets 500 sider omhandler finansiering. 
Departementet mener at legene nedprioriterer offentlig lege-
arbeid. Det vurderes å øke pro capita-tilskuddet til 50% av total 
næringsinntekt, på bekostning av refusjonene, da det er usannsynlig 
at egenandelen reduseres.

Det er ikke lagt opp til økning av antall fastleger.
Med hensyn til IKT; data-programmer og –rutiner, kommer det 
sannsynligvis til å bli innført stadig nye plikter om bruk og stan-
dardisering. Departementet krever at kostnadene må bæres av 
IKT-leverandørene, og dermed til slutt av legene selv.

KOMMUNELEGEN:
Det er en fin klargjøring av kommunelegens rolle i lovverket, og 
det oppfordres om kommunalt samarbeid om fulltids stillinger 
for kommuneleger.

2) FOLKEHELSELOVEN
Stikkord er: Forebygging, tidlig intervensjon, miljørettet helsevern. 
Loven beskriver klart Statens ansvar, Fylkets ansvar og kommu-
nenes ansvar. Kommuneoverlegen er tydelig inne i denne loven.
I planen er det uttalt at det skal legges til rette for at fastlegene kan 
jobbe på fast lønn, for senere overgang til selvstendig næringsdrift 
der kommunen og legen er enig om dette.

ADDENDUM:
Minner om allmennlegeforeningens allmøte den 31. mai kl 16.00, 
på Legenes Hus i Bergen. Håper på meget godt frammøte der!!

Dette innlegget bygger på foredrag ved Lars Duvaland, jurist i Legeforeningen, som han 
holdt for allmennlegeforeningens 1. landsråder i oktober 2010. Det er omfattende doku-
menter vi her snakker om; i alt ca 1.200 sider med materiale, og det er derfor kun noen 
få, men viktige, elementer jeg har tatt med her. 
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Overlegeforeningen 50 år

Overlegeforeningens markering ble krydret med flere spennende 
og morsomme foredrag.  Ole Didrik Lerum snakket om overle-
genes reise fra konge til funksjonær belyst gjennom karikaturteg-
ninger og anekdoter, og illustrerte vel samtidig noe av problemet 
med legers trivsel i dagens sykehusvesen. Vi er i større grad enn 
mange liker begrenset i vår faglige autonomi, andre detaljstyrer 
oss og vi blir til dels dyttet hit og dit til vi kanskje finner vår plass 
som ansatt i et stort system. Andre yrkesgrupper spiser seg inn på 
våre tidligere enemerker og vår posisjon er endret.  Vi har gått fra 
å være enerådende autoriteter til å bli teamarbeidere. De fleste vil 
kanskje synes det er bra, mens andre mener likhetstankegangen 
har gått for langt.  Endring fra legelov til helsepersonellov er vel 
et steg i samme retning.

En stor utfordring for hele den industrialiserte verden er hvordan 
vi skal få til en bærekraftig utvikling for helsesektoren fremover. 
Medisinens muligheter og befolkningens forventninger blir større 
og større, og god prioritering vil forbli viktig.  Det er derfor 
grunn til å tro at presset på spesialisthelsetjenesten og krav om 
kostnadseffektivitet bare vil forsterke seg i tiden som kommer. 
En guru innen helsepolitikk, professor og barnelege Paul Batalden 
fra  USA, snakket om organisering både på mikroplan, i møte 
mellom pasient og lege, og på makroplan, hvordan helsevesenet 
organiseres og ikke minst hvordan ressursene forvaltes. Hans 
hovedpoeng var at summen av det som skjer i møtet mellom 
pasient og lege, er avgjørende for kvaliteten på helsetjenesten. 
Erkjennelsen om at det er slik, er ikke ny. Men konsekvensene 
av denne erkjennelsen når det gjelder organisering og ledelse, 
har ledelsen kanskje ikke riktig forstått. Det er derfor en stor 
utfordring å ha oppmerksomheten rettet mot best mulige ram-
mebetingelser der behandlingskvaliteten blir skapt: sengeposter, 
akuttmottak, poliklinikker, operasjonsstuer m.m.

En dag ble viet til global helse. FN har 8 tusenårsmål hvorav 3 
er direkte helserelatert; reduksjon av ekstrem fattigdom og sult, 
reduksjon av barnedødelighet med 2/3 og reduksjon av mødre-
dødelighet med 75%. Jan Egeland holdt et engasjert foredrag på 
et mer makropolitisk nivå supplert av dedikerte kolleger som 
kunne vise hvordan man med relativt enkle midler dramatisk 
kunne redusere invalidiserende plager.  Det er et tankekors at 
mens vi nå har 1 lege på ca. 200 mennesker, så finnes det land 
nesten uten spesialister. Til alt overmål importerer rike land hel-
sepersonell fra fattigere områder i verden, noe som ytterligere 
svekker tilbudet til befolkningen.

Oppsummert var det en jubileumsfeiring som spente vidt og litt 
utover det vi til vanlig styrer mest med. Det var et sterkt enga-
sjement i salen for å gjenvinne faget både av hensyn til pasient 
og kvalitet, men ikke minst for å gjenskape arbeidsglede og gjøre 
mange kanskje litt triste sykehusleger mer glade igjen.

2011 er preget av ulike jubileer. Moderforeningen feirer 125 års jubileum, Ylf 100 års jubi-
leum og Of  50 års jubileum. Pussig nok har vi altså en kortere historie i Legeforeningen 
enn vår yngre kolleger. Overlegeforeningen har vel 8000 medlemmer hvorav 6738 yrkes-
aktive og er den største yrkesforeningen i Legeforeningen. Ca. 1/3 er kvinner og gjen-
nomsnittsalder er 51-52 år (knapt 53 år for menn og vel 49 år for kvinner). Haukeland 
Universitetssykehus med rundt 500 overleger er det sykehuset med flest overleger etter 
giganten Oslo Universitetssykehus.

Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no
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Kvalitetsfokus

Vinteren ser ut til å være over; påskeliljene og andre vekster 
begynner å dukke opp av intet. Det er sent i år, men atter en gang 
kan vi konstantere at ” nytt liv av daude gror”. Jeg elsker våren. 
Himmelen er høy. Fuglene synger og lyden bærer langt. Fortsatt er 
grenene nakne, og vi kan om vi vil smugkikke inn i naboens hage.

Er det vår i PSL? Hva betyr i så fall det? Det skjer jo noe hele 
tiden, men hvordan det påvirker oss er en annen sak, og det er 
ikke uavhengig av hva som skjer rundt oss og i oss.  

Det er mer og mer fokus på kvalitet og innhold  i helsetjenesten. 
Pasienten er stadig i fokus, og media er fulle av krav til helsetjenes-
ten, og dessverre vil jeg si, er det mye fokus på feil og feilbehandling. 
Det siste er definitivt ikke nytt, men jeg tror ikke vi kommer noe 
særlig videre ved å forsvare oss og regne med at det tar slutt! Vi 
må skifte fokus. 

Kravmentaliteten i befolkningen er et stort politisk emne og en 
sak for seg, men uansett er vi nødt til å fokusere på innholdet og 
kvaliteten på arbeidet vårt. Vi har alle et normtall å forholde oss 
til, men ellers har vi verken krav til hvem vi skal se, eller noen 
formell ventelistegaranti. De fleste får time raskere hos oss enn 
på sykehusene; så det siste er nok mer et ”problem” for myndig-
hetene enn for pasientene. 

På mange måter er fortsatt vi PSL’ere litt utenfor ”det gode sel-
skap”. Vi er ikke primærhelsetjeneste, og vi blir fortsatt oppfattet 
i noen sammenhenger som en slags mellomlinjetjeneste. Enten 
det gjelder Samhandlingsreformen eller Helseplaner og ”vyer” for 
RHF ene må vi stadig minne om vår eksistens. Det er vel kjernen i 
mye av det vi jobber med i PSL; å vise at vi er her, og at vi utfører 
spesialisthelsetjeneste uten unødig byråkrati og andre hindringer, 
og at vi er billige. Endringer har skjedd underveis, men vi er ikke i 
mål, og det er store ulikheter på hvordan vi blir sett på i de ulike 
RHF er. I februar var det nytt møte mellom styret i PSL og våre 
medlemmer i Samarbeidsutvalgene i de ulike helseforetak. Det er 
nyttig å kunne utveksle erfaringer for å kunne jobbe mer strategisk 

overfor våre respektive RHF er. I Helse Midt og Nord oppleves 
større hindringer og ”overmodne” holdninger i forhold til avta-
lespesialistene enn i Vest og Sørøst. Kort sagt synes overordnet 
fokus å være mye mer på kontroll for kontrollens skyld enn på det 
faglig-medisinske innholdet i en spesialistpraksis. Min opplevelse fra 
våre SU møter er dialog og fokus på kvalitet, og hva vi kan tilføre 
helsetjenesten. Enn så lenge er vi ikke tildelt svært mange linjer i 
planen til Helse Vest for 2020, men sammenliknet med Helse Midt 
som er tildelt betydelig mer plass, opplever vi her vest å bli tatt 
mer på alvor, og det mener jeg er det viktigste. Forskjellene har 
helt sikkert med ulik kultur og organisasjon å gjøre; vi er et langt 
land med store ulikheter i måten og tenke og leve på. Kan hende 
det har med ”sen vår” å gjøre? Våre største langrennshelter kom-
mer meg bekjent ofte fra Finnmark eller Trøndelag, så der er det 
kanskje lange tradisjoner på styrke og utholdenhet? Det er jo bra! 

Endring og nytenkning er også bra, og det vil komme! Mye handler 
om uvitenhet og forutinntatthet. I dialogen kan vi sjekke hverandre 
ut og rydde opp i misforståelser. Vi uttaler oss som om vi vet hva 
andre mener og tenker ut fra hva de sier og gjør. Det fører ofte 
til usanne konklusjoner. Vi må kunne stille spørsmål!

Så er det valg i (v)år. Nye kluter, eller nye gamle kluter? Det er 
valg i lokalforeningene og yrkesforeningene… På landsstyremøtet 
i mai skal vi velge ny president. Spennende.

Vi møtes kl 16 før årsmøtet i Hordaland legeforening for valg  og 
jeg viser til annonse i dette nr av Paraplyen.

Ha en strålende vår!

Tilbake i Bergen etter noen dager i et lyst og vinterlig landskap som jeg innerst inne 
håpet, og kanskje trodde, vi skulle oppleve på nytt i Bergen i år! Det begynte så bra før 
jul, eller kanskje ikke? Barfrosten i nov og des skapte glatte veier og nærmest glaserte 
omgivelser, og når regnet kom, var jorden uimottakelig og oversvømmelser og ødelagte 
veier ble resultatet. Vi slipper nok neppe unna klimakrisen!

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com
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En del viktige forutsetninger:
Det må eksistere politisk vilje til slik etablering, og arbeidsgivere 
på universitets og  foretaksnivå må være positiv til en samling av 
de kliniske, forskningsmessige og undervisningsmessige aktivitetene 
på universitetsklinikkene.
Viktig at den akademiske friheten bevares hvor blant annet de viten-
skapelig ansatte fortsatt har frihet til å velge sine forskningsoppgaver.
Medisinsk forskningskompetanse må være tilstede i ledelsen.
Det vil være viktig å ha med seg arbeidstakere og studenter som 
er positive til samling, og spesialistutdannelsen og primærhel-
setjenesten må bli tettere integrert med universitetsklinikkene 
med samarbeidsrelasjoner både vedrørende videreutdannelse og 
forskning. Utdannelse av sykepleiere og bioingeniører må også 
være integrert i AMS. Sistnevnte grupper må også få muligheter 
for forskningskarrierer.
Det må avsettes øremerkede midler til undervisning og forskning 
som ikke kan anvendes til å dekke eventuelt underskudd på fort-
løpende helsetjenester.
Kvaliteten på forskningskompetanse og den vitenskapelige aktiviteten 
vurderes ut fra internasjonale kriterier.

Argumenter for AMS.
En ser for seg en administrativ gevinst ved at det blir en enhetlig 
ledelse som blir veiviser for forskning, profesjonsutdannelse og hel-
setjenester som vil få en tettere integrering. Dobbeladministrasjon 
vil opphøre og administrative utgifter reduseres.
Forskningsmidler fra universitetet og helseforetaket vil bli slått 
sammen  med muligheter for større prosjekter hvor legespesia-
lister og primærhelsetjeneste deltar i større grad enn tilfelle er 
nå. Lokalt vil det bety større forskningsenheter og bedre tilgang 
på og samarbeide mellom gode vitenskapelige hoder. Forskningen 
vil formentlig både få større bredde og bedre spisskompetanse. 
Medisinsk forskning  og undervisning i preklinikken vil bli tettere 
integrert i klinisk orientert virksomhet. Et såkalt dobbeltløp i 
forskning og spesialistutdannelse vil være lettere å etablere med 
større ressurser og en enhetlig ledelse. Revirtankegang vil svekkes 
og fellesskap styrkes. Det skapes grunnlag for lønnsutjevning og en 
mer enhetlig og balansert fastsettelse av lønn. En samlet enhet vil 
fjerne de lojalitetskonflikter og krysspresset som kan oppstå med 

dagens deling av undervisning/forskning og klinisk virksomhet på 
to institusjoner.

Argumenter mot AMS.
Den akademiske frihet kan svekkes. Forskningsaktiviteten ved 
universitetene taper på at de medisinske fakulteter blir innlemmet 
i helseforetakene.
Frykt for at medisinsk forskning og undervisning skal komme til å lide 
under krav til økonomisk drift, og direkte pasientrelaterte oppgaver. 
Svekket innflytelse hos personer uten forskningskompetanse.
Noen tror på at man kan oppnå de samme effekter som AMS gir 
innenfor dagens tradisjonelle system.

Kriterier for evaluering av AMS.
Kvantitative og kvalitative aspekter vedrørende forskning og under-
visning må innen de opprettete AMS ”måles og veies” mot tradi-
sjonelle modeller.
Kvaliteten på profesjonsutdannelsene innen AMS, de forskjellige 
spesialiteter innen legeyrket inkludert allmenmedisin, må sam-
menlignes med tradisjonelle modeller.
Volum og kvalitet på helsetjenesten, samt arbeidsmiljø må sam-
menlignes mellom AMS og tradisjonelle modeller.
Nytte- og kostnadsapekter må  analyseres.
For å få et godt sammenligningsgrunnlag bør man i samme land ha 
ulike modeller. Det medisinske fakultet i Bergen sammenslått med 
helseforetaket ville være en utmerket 
modell for utprøving her til lands av 
noe som så langt har vist seg vel-
lykket i Nederland.

Bør ikke UiB og Helse Bergen ta 
utfordringen og utrede mulighe-
tene som ligger i AMS?

Akademiske medisinske Sentra i sentrum 
på landsrådsmøte i LVS, Refsnes Gods, 
Moss, 17. – 18. februar 2011.
LVS’ landsrådsmøte ble holdt på Refsnes Gods på Jeløya i Moss som for anledningen bød på en kjø-
lig værtype med sludd og snø i luften. Det gamle godset var imidlertid lunt og hyggelig og  møtet 
avstedkom interessante og  livlige diskusjoner.
Hovedingrediensen i møtet var uten tvil fremtidsvyer vedrørende undervisning av medisinske stu-
denter, den medisinske forskningens fremtidige kår, samt administrasjonen av denne virksomheten. 
Det underliggende motiv og tanke med disse tema var det som LVS er opptatt av, nemlig å samle 
fakultet og helseforetak og  etablere såkalte Akademiske medisinske Sentra (AMS) slik man på 
vellykket vis har gjort i Nederland.  Styret hadde invitert flere innledere som fra hvert sitt ståsted 
fremla noe forskjellige synspunkter, synspunkter som var mangfoldige og som ble drøftet både i 
plenum og i mindre grupper. En del av disse synspunktene er her samlet og summert opp.

kathe.aase@sensewave.noE inar Svendsen 
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

einar.svendsen@gades.uib.no
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Som tenåring tenkjer ein aldri tanken at ein kan bli sjuk som ung. 
Når ein er ung skal ein jo vere frisk. Sjukdom høyrer berre til dei 
gamle, vertfall dei over tretti. Når ein er ung, frisk og med ei helse 
av stål tenkjer ein ikkje over sjukdom. Sjukdom er noko andre får, 
ikkje du. Du er frisk, sunn, trenar mykje og lev eit lite risikofylt liv. 

Vel, ein dag seier det pang. Du er plutseleg på sjukehus, ein stad 
du aldri har vore før. Du må ha veneflon i handa, dele rom med 
tre snorkande damer og gå med telemetri. Kvardagen endrar seg 
med eitt brått. Det er likevel ikkje lett å innsjå kva som eigentleg 
hender. Det innser ein ofte ikkje før i ettertid. Likevel, har livet 
som før virka så trygt, plutseleg blitt meir risikofylt. 

Frå å vere ein normal, frisk, aktiv og sunn person kan livet endre 
seg brått. Ein dag spring du 10 km, neste dag har du plutseleg 
implantert ICD og ein heilt annan kvardag. Livet er vanskeleg å 
forutsjå. Sjølv om ein trur ein veit kva ein vil og kva framtida vil 
bringe, så endrar ting seg kjapt. Sjølv om det er vanskeleg å ta 
avgjerder basera på ei usikker framtid, er det likevel noko ein kan 
gjere for å vere føre var. 

Teikn ei uføreforsikring
Som medisinstudentar blir me utdanna til å behandle og til å 
hjelpe. Me innbiller oss ofte i denne prosessen at det er ikkje 
oss sjølve me vil måtte hjelpe, det er alltid andre. Men ein dag er 
det plutseleg du som sit i venterommet. Ein dag er det du som 
har blitt sjuk. Forhåpentlegvis er det ikkje noko alvorleg, men kva 
viss det er det? Kva gjer du då? Du har eitt eller to år igjen av 
medisinstudiane. Du kan ikkje jobbe, du kan ikkje studere. Du har 
ikkje forsikring. Kva syner eigentleg framtida di då? 

Mest sannsynleg syner den ei svært uviss framtid. Ei framtid som 
kan bikke i alle retningar, særskild i retning av NAV, minstepensjo-
nist og trong økonomi. Du som skulle leve eit liv i sus og dus som 
lege, men plutseleg har du enda opp i motsett ende av skalaen. 
Dette kan du unngå, og det har du faktisk gjort. Då du byrja på 
medisinstudiet gjorde du noko lurt. Du meldte deg inn i Norsk 
Medisinstudentforeining og der nytta du Dnlf si gode avtale om 
uføreforsikring. 

Som medisinstudentar bør me ikkje berre investere i andre si helse, 
men også vår eiga. I staden for å risikere eit liv som minstepen-
sjonist, kan du ta grep om ditt eige liv og di eiga framtid. Ser eg 
tilbake, hadde eg ikkje nøla lenge med å forsikra mi eiga framtid. 
Det tek ikkje meir enn eit sekund før journalen din er tjukk, 
planane endra og kvardagen må planleggast i større grad enn før. 
Drikk ein øl mindre i veka, og du har spart inn utgiftene knytt til 
denne forsikringa. Ta grep i dag, og unngå ein uheldig situasjon i 
morgon. Visse utfordringar er betre å unngå viss ein kan.

Utfordre ikkje skjebnen før du må
Som medisinstudentar blir me utdanna i eit miljø prega av sjukdom, høge forventningar, 
stort press og krav som hadde fått andre til å bukke under. Men me er medisinstudentar, 
me er ikkje kven som helst – me er framtidige legar. Me kjem til å stå ovanfor liv og død. 
Me kjem til å kurere pasientar ved eit pennestrøk.  Det er lett å tenkje at ved å bli lege så 
har ein god tilgang til hjelp viss ein skulle trenge det, men kva viss ein er medisinstudent? 
Kva gjer ein då?

kathe.aase@sensewave.noBjørg Bakke 
Lokalstyremedlem Norsk Medisinstudentforening Bergen

bjorg.bakke@student.uib.no
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Trafikkskader – 
et folkehelseproblem
Kommuneoverlegene i Nordhordland har satt trafikkskader på dagsorden. I 
Nordhordland er langt over 700 personer kommet til skade eller drept i trafikkulykker 
de siste 10 åra. Men skal kommuneoverlegene befatte seg med dette? Ja, mener kommu-
neoverlegene, som nå har valgt å definere trafikkskader som et folkehelseproblem.

Kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a er, sammen med miljø-
retta helsevern-forskriften, kommuneoverlegenes viktigste hjem-
melsgrunnlag. I forskriftens § 5 og 6 framgår at kommunen skal 
vurdere helseskadelige forhold, bl.a. ulykkesrisiko. Den instans 
som har delegert fullmakt i miljøretta helsevern har plikt til å 
foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak, føre tilsyn og 
fatte vedtak. Det framgår at vedtak også kan fattes overfor andre 
offentlige myndigheter.  

På E39 over Flatøy i Meland kommune, en strekning på ca 2 km 
mellom Bergen og Lindås, har det de siste ti år vært 30 person-
skader, hvorav 1 død. Veistrekningen er desidert det farligste 
stedet å oppholde seg i kommunen. Flere dødsulykker de siste 
månedene langt øvrige deler av E39 fra Nordhordlandsbrua til 
Sognefjorden, samt høy ulykkesrisiko på Fv 57 mellom Knarvik 
og Mongstad, gjorde det naturlig å ta fatt i problemstillingen på 
tvers av kommunegrensene. Mye av det legene ellers holder på 
med i helsevernsaker, som for eksempel godkjenning av skoler og 
barnehager, har ikke på langt nær et såpass helseskadelig potensial. 
Vi mener det er faglig grunn for å se på om vi prioriterer ressurs-
bruken vår rett, og om vi kanskje kan ha vært for mye opptatt av 
rapportering og oppfyllelse av statlige myndighetskrav. Det er et 
paradoks at vi bruker mye tid på forebyggende helsearbeid, men 
i liten grad berører trafikkulykker. 

Bergen kommune har fått gjennomslag for å lovfeste datokjøring til 
sentrum, eller ekstra bompenger på dager med høy forurensning. 
Dette ut fra et føre var-prinsipp, og uten at det kan dokumenteres 
sykdom hos enkeltpersoner (ingen økte henvendelser på legevakt, 
innleggelse, apotek m.v).  M.a.o. er det åpnet for at kommunene 
kan innføre betydelige reguleringstiltak med store ringvirkninger 
for publikum og næringsliv. Det burde derfor ikke være noe i 
veien for at kommunene også kan vurdere kjørerestriksjoner 
på dokumentert ulykkesbelastede strekninger. Et konkret tiltak 
Statens vegvesen, på oppfordring, har gjennomført i 2010 er sinus-
oppmerking på E39 fra Hylkje til Knarvik. I motsetning til vanlige 
”rumlefelt” avgir sinusoppmerkingen mindre støy til omgivelsene 
(men vibrasjoner og støy i kjøretøyet) og er mer egnet i områder 
med bebyggelse nær veien.

Initiativet fra kommuneoverlegene har blitt tatt godt i mot av 
Politiet, Trygg Trafikk, redningsetatene, Statens Vegvesen og lokale 
og sentrale politikere, bl.a. leder av Stortingets samferdselsko-
mité, Knut Arild Hareide. Vi har hatt flere konstruktive møter 
der tiltak er drøftet. Etatene har noe ulik tilnærming til trafikk-
skader. Trafikksikring handler også om samferdselspolitikk og 
overordnede prioriteringer. Etatene har ofte litt ulik tilnærming til 
problemstillingen, selv om målene egentlig er de samme. Politiet 
inntar sin ”justis”-tilnærming, med fokus på førerfeil, lovbrudd og 
holdningsarbeid. Trygg Trafikk, redningsetatene og pårørende til 
omkomne stått sentralt i holdningsarbeidet, med bl.a. informasjon 
til russ. Vegvesenet har til dels gode ulykkesstatistikker, kunnskap 
om kjøreatferd og gode planer for tiltak (dog underfinansierte). I 
denne sammenhengen tror vi samfunnsmedisinerne har noe å bidra 
med. Vi har som hovedfokus å forebygge skader, ikke nødvendigvis å 
finne årsaken til ulykker. Dette er ikke nødvendigvis motstridende 
hensyn, men uttrykk for en annen innfallsvinkel. 

Innkalling til årsmøte i Hordaland LSA
Det innkalles med dette til årsmøte i LSA Hordaland, tirsdag 31. 
mai 2011 kl 1600, Legenes hus. Altså før årsmøteseminaret og 
årsmøtet i Hordaland legeforening. Undertegnede vil orientere om 
arbeidet i Hordaland LSA. Det er også valgår, og det skal velges 
tillitsvalgt og vara for 2 nye år. Vel møtt!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no



Over 7500 turnusleger, stipendiater og leger i spesialisering er 
medlemmer, og vi er med det nest størst av yrkesforeningene. Her 
i Hordaland er vi med våre ca 500 medlemmer med knapp margin 
også flere enn Of, og dermed aller størst. Jubileet ble feiret med 
brask og bram den 1.april, med stor bankett i Oslo, og flere hadde 
tatt veien over fjellet for å være med på festen. Samme dag ble 
årsmøtet avholdt, og Johan Torgersen fra KSK på Haukeland ble 
valgt til ny leder av foreningen. Mine ubekreftede kilder sier at det 
bare er andre gang i vår 100-årige historie at vi har en leder som 
hører til Norges nest største sykehus. Gratulerer så mye til Johan!

På lokalplanet arrangerte vi kurs for tillitsvalgte på Legenes Hus 
i mars. De aller fleste avdelingene var representerte med minst 
en tillitsvalgt, og jeg håper og tror at alle som var med, fikk med 
seg noen lure ting videre på veien som tillitsvalgte. 
I vår natur – som yrkesforening for leger i spesialisering- ligger 
det jo at alle etter hvert slutter i foreningen (jobben vår går jo 
ut på å sørge for at vi diskvalifiserer oss fra medlemskap). Det 
fører jo til at det hele tiden er bruk for nye tillitsvalgte, og derved 
kontinuerlig kursing og opplæring av de som tar på seg jobben. I 
Legeforeningen har vi faktisk en plikt til å påta oss tillitsverv, og 
veldig mange vil i løpet av karrieren ha innehatt minst et foren-
ingsverv. Dette er noe av det som gjør foreningen sterk, og gir 
oss innflytelse på alle nivåer i sykehuset.
Selv om vi får nye avdelingstillitsvalgte i Ylf fortløpende på grunn 
av rotasjoner, konstitueringer m.m., skjer valg av tillitsvalgte i 
Legeforeningen formelt kun i oddetallsår. I år er det altså på nytt 
valg på alle nivåer i foreningen. Johan er allerede blitt valgt som 
ny leder i Ylf, og vår nåværende leder, Hege Gjessing, stiller til valg 
som ny president i Legeforeningen på vårens landsstyremøte. Ylf 
har altså endelig blitt voksne, og stiller med egen presidentkandidat.

Også lokalt i Ylf er det flere verv som skal besettes i år. I løpet av 
våren blir det valg på foretakstillitsvalgte og faste representanter 
til Ylf ’s landsråd fra Helse Bergen. Jeg vil virkelig anbefale å stille 

til valg. Man får en utrolig innsikt i en komplisert sykehusstruktur 
og mulighet til både å påvirke større utviklingsprosesser og hjelpe 
enkeltmedlemmer. I tillegg er det møter og kurs sentralt i Ylf som 
er meget spennende både faglig og sosialt. 

Mens dere funderer på hvilket verv dere skal stille for i foreningen, 
anbefaler jeg alle å nyte våren i her på vestlandet. Selv om jeg er 
godt oppvokst midt på Østlandet, må jeg innrømme at om våren 
er det ingen bedre steder å være. Både naturen og vi våkner av 
vinterdvalen, og selv ikke en kalasseier på Stadion skaper bedre 
stemning enn en skikkelig fin vårdag i Bergen. Ta en rolig lørdag 
med grill i Nordnesparken, en slitsom søndag med syv fjell eller 
en kulturell aften med Festspill eller Nattjazz. Nyt våren!

Erfarne unge leger
Denne epistelen er nødt til å starte med Yngre legers forenings jubileum. Den 6.april 
fylte nemlig Ylf 100 år. Vi er med det den eldste av underforeningene i Legeforeningen 
(som i år også har jubileum, nemlig 125 år). 

Eiv ind Solheim, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

eivn@helse-bergen.no
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Kunngjøring

Saksliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møtedirigent og referenter

4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening

5. Regnskap for Hordaland legeforening 2010

6. Til orientering: Regnskap 2010 for Legenes Hus

7. Budsjett for Hordaland legeforening 2012

8. Valg av styre, landsstyredelegater

9. Valg av valgkomite, desisorer

Hordaland legeforening
Styret

Innkalling til

Årsmøte i Hordaland legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, tirsdag 31. mai 2011 kl 1900

I tillegg til vår tradisjonelle 17. mai frokost, vil Hordaland legeforening i år gjøre stas på 
seg selv i anledning Legeforeningens 125 års jubileum.

Vi har åpent arrangement for medlemmer med familie. 
Det vil bli grilling og servering i hagen ved våre ypperlige restauratører fra Søtt+salt fra 1600. 

Medlemmene kan så trekke inn og høre Per Fugelli foredra om legerollen kl 1800 
Klokken 1900 blir det  årsmøte med valg av nytt styre. (Se egen kunngjøring) 

Vi håper på pent vær. 

Velkommen!

Vellkommen til feiring av legeforeningens 
125 års jubileum

Jubileumsfest med grilling og foredrag 
av Per Fugelli

Legenes Hus, Kalfarveien 37, tirsdag 31. mai 2011 kl 1600

Kunngjøring
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Ta kontakt direkte med skolen på tlf.: 55 10 87 00 om du ønsker mer informasjon.

spesialpedagoger, fysioterapeuter, sykepleiere, rådgivere og miljøarbeidere.
Krokeide videregående skole har et unikt støtteapparat av:

Søknad om skoleplass sendes via NAV.

www.krokeide.vgs.no

Mer enn en skole . . . . .            

- En landsdekkende skole

- Internat - Ingen skolepenger

Tilrettelagt yrkesopplæring for voksne elever

Allmennlegeforeningen avdeling Hordaland 

Allmøte med valg
Tirsdag 31. mai 2011 kl. 16.00 

på Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen

Ifølge Allmennlegeforeningens vedtekter har alle fylkets tillitsvalgte og varatillitsvalgte MØTEPLIKT. De samme er valgbare som 
Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter. 

ALLE medlemmer i allmennlegeforeningen avd Hordaland har stemmerett. 

Årsmøtet i Hordaland legeforening avvikles direkte etter vårt møte, og vi anmoder alle om å bli på huset, og delta der.
VEL MØTT!

Øivind Wesnes, 1. landsrådsrepresentant for allmennlegeforeningen i Hordaland 

Kunngjøring

Årsmøte i PSL arrangeres i forbindelse med jubilemsfest med grilling og foredrag av Per Fugelli etterfulgt av årsmøte i 
Hordaland legeforening-

Vel møtt!

Kathe Aase, PSL-tillitsvalgt

Årsmøte i PSL Hordaland
Tirsdag 31. mai 2011 kl. 16.00 

på Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen

Kunngjøring
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•  En ny platehemmer er her. Brilique* (ticagrelor) gir rask platehemming innen 30 minutter og 
oppnår maksimal hemming etter 2-4 timer.1

•   Behandling med Brilique* reduserer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 16% 
(RRR 16%, ARR 1,9 %) og kardiovaskulær død med 21% (RRR 21%, ARR 1,1 %), uten å øke 
risikoen for alvorlige blødninger, sammenlignet med klopidogrel*. 

•  Effekten er kontinuerlig ved behandling i 12 måneder.2,3

 •  Brilique* er effektiv behandling til alle typer pasienter med akutt koronarsyndrom (STEMI, 
NSTEMI, ustabil angina), uansett CYP2C19-genotype.3

•  De vanligste bivirkningene er gastrointestinal blødning, blåmerker, dyspné og neseblødning.

En ny vei til platehemming ved
behandling av akutt koronarsyndrom1

AstraZeneca AS  Innspurten 15 Postboks 6050 Etterstad 0601 Oslo Tlf 21 00 64 00 brilique.no

1. SPC, Brilique 2. Wallentin J et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57 3. Wallentin J et al. The Lancet 2010;376:1320-1328

®

Brilique®* redder flere fra kardiovaskulær død2

* sammenlignet med klopidogrel, begge behandlinger i kombinasjon med ASA. 

ID
: C

V
_A

C
S

_1
1_

3
9

8
6

9N



17

Flytte solopraksis?
På Landås legesenter har vi ledig kontorplass 

til en fastlege som har eksisterende liste, 
men ønsker seg inn i kontorfellesskap. 

Legesenteret har i dag godt arbeidsmiljø 
med 3 leger og turnuslege i tillegg til kontorpersonell. 

Moderne fasiliteter sentralt i Nattlandsveien.

Ring gjerne på tlf. 55 27 79 50 
for mer informasjon.

Brilique «AstraZeneca»
Plateaggregasjonshemmer ATC-nr.: B01AC24

TABLETTER, filmdrasjerte 90 mg: Hver tablett inneh.:
Ticagrelor 90 mg, hjelpestoffer. Fargestoffer:  Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Ticagrelor, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for 
profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyn-
drom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) eller med ST-elevasjon (STE-
MI)), inkl. pasienter som behandles medikamentelt og pasienter som behandles med perku-
tan koronar intervensjon (PCI) eller bypassgraft til koronararterie (CABG). Dosering: 
Behandlingen med ticagrelor skal startes med én enkelt startdose på 180 mg (2 tabletter 90 
mg) og deretter fortsettes behandlingen med 1 tablett 2 ganger daglig. Pasienter som tar 
ticagrelor, skal også ta ASA daglig, med mindre dette er spesielt kontraindisert. Etter en 
startdose med ASA, bør ticagrelor gis sammen med en vedlikeholdsdose av ASA på 75-
150 mg. Inntil 12 måneders behandling anbefales, med mindre det er klinisk indisert å av-
bryte ticagrelorbehandlingen. Begrenset erfaring utover 12 måneder. For tidlig seponering 
eller opphold i behandlingen bør unngås. Dersom pasienten glemmer en ticagrelordose, 
skal bare én tablett tas til fastsatt tid ved neste dosering. Eldre: Dosejustering er ikke nød-
vendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Ingen informasjon om be-
handling av pasienter på nyredialyse og ticagrelor er derfor ikke anbefalt til disse pasientene. 
Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Ti-
cagrelor er ikke studert hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, og 
er derfor kontraindisert til disse pasientene. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt 
ved godkjent indikasjon for voksne, er ikke fastsatt. Ingen data er tilgjengelige. Administre-
ring: Kan administreres med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen 
av innholdsstoffene. Aktiv patologisk blødning. Tidligere intrakraniell blødning. Moderat til 
alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig administrering av sterke CYP 3A4-hemmere (f.eks. 
ketokonazol, klaritromycin, nefozodon, ritonavir og atazanavir), da samtidig administrering 
kan gi betydelig økning i ticagreloreksponeringen. Forsiktighetsregler: Bruk av ticagrelor 
ved kjent risiko for blødning bør avveies mot fordelene relatert til forebyggelse av aterotrom-
botiske hendelser. Hvis klinisk indisert, bør ticagrelor brukes med forsiktighet i følgende 
pasientgrupper: Pasienter med økt blødningstendens (f.eks. pga. nylig traume, nylig ope-
rasjon, koagulasjonssykdommer, aktiv eller nylig gastrointestinal blødning). Pasienter som 
samtidig får legemidler som kan øke blødningsrisikoen (f.eks. NSAIDs, perorale antikoagu-
lanter og/eller fibrinolytika) innen 24 timer før ticagrelordosering. Pasienten bør rådes til å 
informere lege og tannlege om bruken av ticagrelor før planlegging av operasjon og før det 
tas nye legemidler. Hvis pasienten skal gjennomgå elektiv operasjon og antiblodplateeffekt 
ikke er ønskelig, bør ticagrelorbehandlingen avbrytes 7 dager før operasjonen. Ticagrelor 
bør brukes med forsiktighet ved økt risiko for bradykardi (f.eks. hos pasienter uten pacema-
ker med «Sick sinus»-syndrom, AV-blokk av grad 2 eller 3 eller bradykardirelatert synkope) 
pga. begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises når ticagrelor administreres sammen 
med legemidler som er kjent for å indusere bradykardi. Pasienter med astma/KOLS kan ha 
økt risiko for dyspné. Dyspnéepisodene er vanligvis milde til moderate og vil ofte forsvinne 
uten behov for å avbryte behandlingen. Ticagrelor bør brukes med forsiktighet ved tidligere 
astma og/eller KOLS. Mekanismen er ikke avklart. Ved nye, forlengede eller forverrede 
dyspnéepisoder, bør pasienten undersøkes grundig og ticagrelorbehandlingen bør stoppes 
hvis den ikke tolereres. Kreatininnivået kan øke under behandlingen. Mekanismen er ikke 
avklart. Nyrefunksjon bør kontrolleres etter 1 måned og deretter iht. vanlig medisinsk prak-
sis. Det bør utvises spesiell oppmerksomhet overfor pasienter ≥75 år, pasienter med mode-
rat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved samtidig behandling med ARB. Forsiktighet bør 
utvises ved tidligere hyperurikemi eller urinsyregikt. Anbefales ikke til pasienter med urinsy-
renefropati. Interaksjoner: Ticagrelor er primært et CYP 3A4-substrat og en mild CYP 
3A4-hemmer. Ticagrelor er også et P-gp-substrat og en svak P-gp-hemmer, og kan øke 
eksponeringen av P-gp-substrater. Andre legemidlers innvirkning på ticagrelor: Samtidig 
administrering av sterke CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, klaritromycin, nefozodon, 
ritonavir og atazanavir) er kontraindisert, da samtidig administrering kan gi betydelig økning 
i ticagreloreksponering. Moderate CYP 3A4-hemmere (f.eks. diltiazem, amprenavir, aprepi-
tant, erytromycin og flukonazol) kan medføre en økning i ticagreloreksponering, men kan 
likevel administreres sammen med ticagrelor. Samtidig administrering av potente CYP 3A-
induktorer (f.eks. rifampicin, deksametason, fenytoin, karbamazepin og fenobarbital) kan 
redusere eksponering og effekt av ticagrelor. Dersom klinisk indisert, kan legemidler som 
endrer hemostasen (f.eks. heparin, enoksaparin, ASA og desmopressin) brukes med forsik-
tighet i kombinasjon med ticagrelor. Ingen data tilgjengelig vedrørende samtidig bruk av 
potente P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, kinidin, ciklosporin) som kan tyde på økt ticag-
reloreksponering. Dersom klinisk indisert, bør samtidig bruk skje med forsiktighet. Ticagrel-
ors innvirkning på andre legemidler: Samtidig administrering av simvastatindoser på >40 mg 
daglig kan føre til simvastatinbivirkninger og bør avveies mot mulige fordeler. Simvastatin har 
ingen effekt på ticagrelornivåene i plasma. Ticagrelor kan ha lignende effekt på lovastatin. 
Samtidig bruk av ticagrelor og simvastatin/lovastatin i doser >40 mg er ikke anbefalt. En 
økning i eksponering av andre statiner som metaboliseres av CYP 3A4, kan ikke utelukkes. 
Ticagrelor er en svak CYP 3A4-inhibitor. Samtidig administrering av ticagrelor og CYP 3A4-
substrater med smal terapeutisk indeks (f.eks. cisaprid eller ergotalkaloider) er ikke anbefalt 
da ticagrelor kan øke eksponeringen av disse legemidlene. Relevant klinisk monitorering og/
eller laboratoriemonitorering anbefales hvis det gis P-gp-avhengige legemidler med smal 
terapeutisk indeks, som digoksin eller ciklosporin, samtidig med ticagrelor. Pga. obser-
vasjoner av hovedsakelig asymptomatiske ventrikkelpauser og bradykardi, bør det utvises 
forsiktighet når ticagrelor administreres samtidig med legemidler som er kjent for å indusere 
bradykardi. Samtidig administrering av heparin, enoksaparin eller desmopressin har ingen 
effekt på aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), aktivert koagulasjonstid (ACT) eller faktor 
Xa-analyse. Pga. potensielle farmakodynamiske interaksjoner bør det imidlertid utvises for-
siktighet ved samtidig administrering av ticagrelor og legemidler som er kjent for å endre 
hemostasen. Pga. rapporter om unormale blødninger i huden med SSRI (f.eks. paroksetin, 
sertralin og citalopram) bør det utvises forsiktighet ved administrering av SSRI sammen med 
ticagrelor, da dette kan øke risikoen for blødning. Graviditet/Amming: Fertile kvinner må 
bruke egnet prevensjon for å unngå graviditet under behandlingen. Overgang i placenta: 
Ingen eller begrenset mengde data på bruk hos gravide. Studier på dyr har vist reproduks-
jonstoksisitet. Ticagrelor er ikke anbefalt under graviditet. Overgang i morsmelk: Tilgjenge-
lige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av ticagrelor og dens 
aktive metabolitter i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. 
Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må 
det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med ticagrelor skal 
avsluttes. Bivirkninger: Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal 
blødning. Hud: Blåmerker, subkutan eller dermal blødning. Luftveier: Dyspné, neseblød-
ning. Øvrige: Blødning på prosedyrestedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastroin-
testinale: Hematemese, gastrointestinal blødning, hemoroidal blødning, gastritt, blødninger 
i munn (inkl. gingival blødning), oppkast, diaré, magesmerter, kvalme, dyspepsi. Hud: Ut-
slett, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal blødning (inkl. metroragi). Luftveier: Hemopty-
se. Nevrologiske: Intrakraniell blødning, svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Urinveisblød-
ning. Øre: Vertigo. Øye: Øyeblødning, (intraokulær, konjunktival, retinal). Øvrige: Blødning 
etter prosedyre, blødning. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Hyperurikemi. Gast-
rointestinale: Forstoppelse, retroperitoneal blødning.  Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. 
Nevrologiske: Parestesi. Psykiske: Forvirring. Undersøkelser: Økt blodkreatinin. Øre: Blød-
ning i øret, vertigo. Øvrige: Sårblødning, blødning ved traumer. Overdosering/Forgiftning: 
Ticagrelor er godt tolerert i enkeltdoser opptil 900 mg. Gastrointestinal toksisitet var dose-
begrensende i en studie med økende enkeltdoser. Andre klinisk relevante bivirkninger som 
kan opptre ved overdose, omfatter dyspné og ventrikulære pauser. Intet kjent antidot.  For-
ventet virkning av for høy ticagrelordose er forlenget periode med blødningsrisiko forbundet 
med blodplatehemming. Ved blødning skal det iverksettes relevante støttetiltak. Egenska-
per: Klassifisering: Cyklopentyltriasolopyrimidiner (CPTP). Selektiv adenosindifosfat (ADP)-
reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Interagerer reversibelt med blodplate-P2Y12 
ADP-reseptoren, som hindrer ADP-mediert blodplateaktivering og -aggregering. Hindrer 
signaltransduksjon. Absorpsjon: Rask, med median Tmax på ca. 1,5 timer. Rask dannelse 
av viktigste sirkulerende aktive metabolitt AR-C124910XX , med median Tmax på ca. 2,5 
timer. Gjennomsnittlig, absolutt biotilgjengelighet 36%. Proteinbinding: Ticagrelor og aktiv 
metabolitt bindes i stor grad til plasmaprotein (>99,7%). Fordeling: Steady state-distribus-
jonsvolum er 87,5 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ er ca. 7 timer for ticagrelor og 8,5 
timer for aktiv metabolitt. Metabolisme: CYP 3A4 er viktigste metaboliserende enzym. Ut-
skillelse: Ticagrelor elimineres primært via levermetabolisme. Primær eliminasjonsvei for 
aktiv metabolitten er via gallesekresjon. Pakninger og priser: (pr. 26.01.2011) 56 stk. kr. 
712,40 (4 × 14 stk. kalenderblister). 168 stk. kr. 2067,20 (12 ×14 stk. kalenderblister). 100 
stk. kr. 1244,60 (10 × 10 endoseblister). For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.le-
gemiddelverket.no
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Veien fram til vedtaket har vært opprivende for hele fylket, 
ingen prosesser har kommet videre.  Fylket har stått i stampe.  
Sjukehussaken har gjennomsyret alle andre saker og politiske 
nominasjonsprosesser.
Jeg var som alle andre spent på innholdet i vedtaket, det var kort 
og inneholdt lite dypere tanker om den framtidige organiseringen.  

Nordfjord sjukehus skal ha medisinsk akuttilbud, men ingen 
fødeavdeling eller ortopedisk avdeling.  Det skal opprettes en 
jordmorstyrt fødestue, og det skal opprettes et samarbeid med 
fødeavdelingen ved Volda sjukehus.
Lærdal sjukehus skal om kommunene i Sogn går inn for det ha 
en jordmorstyrt fødestue, ortopedien skal fortsette som i dag 
og det skal være medisinsk akuttilbud.
Nordfjord sjukehus skal bli et utstillingsvindu for fremtidens lokal-
sjukehus, det tilføres 25 millioner årlig i 3 år til dette prosjektet.   
Nordfjord sjukehus skal være et pilotsjukehus. Rusposten ved 
sjukehuset skal åpnes, og skal være et satsningsområde.
De foreløpige dokumentene sier lite om det direkte innholdet 
i pilotprosjektet.

Alle uavhengig av politisk ståsted, geografisk ståsted, både i og 
utenfor helseforetaket har krevd en endelig avgjørelse. Avgjørelsen 
har kommet, det er nå jobben starter.
Hvordan sikrer rammebetingelsene befolkningen gode helsetje-
nester?  Hva slags ”medisinsk akuttjeneste” vil en kunne tilby 
innen disse rammene?  Hvordan sikrer man en trygg fødetjeneste?  
Hvordan sørger man for et godt tilbud til de med lengst avstand 
til sjukehuset?
Løser vedtaket Helse Førde sine økonomiske utfordringer?
Nordfjord er den regionen i fylket som rammes hardest, og her 
er usikkerheten størst i forhold til hva vedtaket innebærer.  Det 
er ikke vanskelig å forstå at første reaksjon er sinne, fortvilelse 
og oppfordringer om omkamp.  Om dette blir fortsettelsen 
tror jeg det kun fører til en ytterligere skade og kan medføre et 
dårligere tilbud.

Jeg gledet meg over reaksjonene jeg møtte på sentralsjukehuset.  
Det var ingen vaiende flagg, jubelscener eller feiring av vedtaket.
(Jfr scener fra Møre og Romsdal)  Mange uttrykte en forståelse 
for den vanskelige situasjonen mange kolleger var kommet i ved 
lokalsykehusene.  For størstedelen av helsepersonellet har ikke 
opplevd dette som en kamp der det skal kåres vinnere og tapere. 

Fokuset ,oppe i all uroen og de opphetede debattene, har vært 
pasientene, og god kvalitativ behandling av dem.

Vår jobb er å tilby gode tjenester og trygghet til befolkningen i 
Sogn og fjordane, og vi kjenner utfordringene i forhold til lange 
avstander og utfordrende geografi.  Vi vet at dette vedtaket vil 
gi store utfordringer og sette krav til oss som fagpersoner om 
mer mobilitet.  Vi  har hele Sogn og fjordane som arbeidsplass, 
og vi skal gi alle i fylket  gode og trygge spesialisthelsetjenester.  
Vi vil bli kraftig utfordret i forhold til vår faglighet som leger, og 
ikke minst i forhold til våre tanker om hva som er god medisin 
og hvordan dette skal organiseres.  Dialogen må nå komme i 
gang, kommunene må  konstruktivt på banen, om vi skal lykkes i 
å komme i mål med prosjektet ”Helse Sogn og Fjordane”.  Vi som 
leger må bidra konstruktivt, vi skal se mulighetene og ikke bare 
begrensningene, men vi skal  bidra med en klar faglig stemme.  
Tjenestene som bygges må ha et godt faglig medisinsk fundament.

Vil prosjektet ”Helse Sogn og Fjordane” lykkes?  Svaret vil frem-
tiden gi oss, men jeg er helt overbevist om at vi mislykkes om vi 
slår hverandre i hjel underveis.  

Årsmøtet i Sogn og fjordane legeforening vil i år være i Loen  
9.september, legg datoen inn i kalenderen.  Det planlegges også i 
år kurs med godkjenning i allmenmedisin fredag og lørdag.
Informasjon vil komme på hjemmesidene:www.legeforeningen.
no/sognogfjordane.

Nyt våren!

Tom Guldhav 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

”Du veit ikkje ka du snakka om!”
Etter lang tids kamp internt i regjeringen har det omsider kommet en beslutning i forhold 
til strategiprosessen i Helse Førde. 1. april fikk jeg tekstmelding om at vedtaket var kom-
met, min første tanke var ”aprilsnar”, jeg lar meg ikke lure, men da jeg slo på radioen og 
hørte helseministeren bli intervjuet forstod jeg at det var kommet en avgjørelse.
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Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Lars Mehlum
YLF: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
YLF Vara: Margrethe Songstad
LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no
LVS Vara: Eva Gerdts
PSL: Kathe Aase kathe.aase@gmail.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
LSA Vara: Kristin Cotta Schønberg
Namf: Gro Altenau gro.altenau@arsana.no 
Namf Vara: Hege Sofie Imsen
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup eero@helse-bergen.no
NMF Bjørg Bakke bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Mariann Kapstad, styremedlem
 mkapstad@online.no

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

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

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

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

AF – Linda Svori, AF   
svoril@online.no

Leiv Erik Husabø, LSA   
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2009 - 2011

Styret HLF 01.09 2009 - 31.08 2011
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Velkommen til temakveld!

Følg med på www.relis.no og RELIS nyhetsbrev for mer informasjon. 

Meld deg på ved å sende oss en e-post på relis@helse-bergen.no

RELIS Vest inviterer i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved 

Haukeland universitetssykehus til møteserie om legemidler. Møteserien for 

2011 består av tre temakvelder à tre timer, og er godkjent av Legeforeningen 

som tellende i videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Temakveldene er 

gratis og  holdes på Haukeland universitetssykehus fra kl 18 – 21. 

Målgruppen for møteserien er allmennleger, men andre interesserte leger er 

også velkomne. 

Program for 2011

MMøøteserie om teserie om 

legemiddelbruklegemiddelbruk

Tirsdag 7. juni 2011:Tirsdag 7. juni 2011: "Legemiddeloverf"Legemiddeloverføølsomhet"lsomhet"

September 2011: September 2011: "Naturlegemidler og interaksjoner""Naturlegemidler og interaksjoner"

November 2011: November 2011: "Legemidler og eldre""Legemidler og eldre"
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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

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

LEGE-FOR LEGE I SOGN OG FJORDANE

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

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

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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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.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel 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. Behand-
lingen 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 prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen 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 jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn 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 jernglysin-
sulfat 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
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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.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel 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. Behand-
lingen 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 prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen 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 jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn 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 jernglysin-
sulfat 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

H. Lundbeck A/S • Strandveien 15 b • Postboks 361, 1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800 • Fax: 67 53 77 07 • www.lundbeck.no www.ebixa.com
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Ebixa “Lundbeck” 
Middel mot demens. •  ATC-nr.: N06D  X01
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Effekten kan måles 
allerede etter 4 uker1

1) Winblad B et al. Int J Geriat Psychiatry 1999; Vol 14: 135-146

TABLETTER, fi lmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydro-

klorid 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. OPPLØSNING,           

5 mg/pumpetrykk: 1 pumpetrykk inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg tilsv. memantin 4,16 mg, kaliumsorbat  

(E 202), sorbitol, renset vann. Med doseringspumpe. 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. 1 pumpetrykk = 5 mg. Maks. dose er 20 mg daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved 

å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke i de første 4 ukene opp til: Uke 1: 5 mg (1 pumpetrykk) daglig. Uke 2: 10 mg (2 

pumpetrykk) daglig. Uke 3: 15 mg (3 pumpetrykk) daglig. Uke 4: 20 mg (4 pumpetrykk) daglig. Deretter fortsetter 

behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (4 pumpetrykk) 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. Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan 

dosen økes til 20 mg /dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/

minutt) bør dosen være 10 mg /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. Oppløsningen 

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 modifi sere 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 lipofi lt og utskillelse antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIVIRKNINGER: Bivirkningene 

er vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hjerte/kar: Hypertensjon. 

Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Somnolens. Øvrige: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: 

Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt, venetrombose/tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner. 

Nevrologiske: Unormal gange. Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig 

Alzheimers sykdom), forvirring. Øvrige: Tretthet. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelt-

tilfeller av psykotiske reaksjoner og pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmords-

tanker og selvmord. Dette er også rapportert under memantinbehandling. OVERDOSERING/FORGIFTNING: Symp-

tomer: 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 mage-

tarmbesvær (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 fi kk symptomer fra sentralnervesystemet 

som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten ble 

restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01 side d. EGENSKAPER: Klassifi sering: 

Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affi nitet. Virkningsmeka-

nisme: 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 biotil-

gjengelighet 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% 

gjenfi nnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 

dager, mer enn 99% utskilles renalt. OPPBEVARING OG HOLDBARHET: Oppløsning: Åpnet fl aske bør brukes innen 3 

måneder. PAKNINGER OG PRISER: Tabletter: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) 

591,00. 10 mg: 30 stk. (blister) 516,30. 50 stk. (blister) 823,80. 100 stk. (blister) 1612,70. 20 mg: 28 stk. (blister) 932,80. 

98 stk. (blister) 3177,30. Oppløsning: 50 ml (glassfl aske med doseringspumpe) 826,30. 

T: Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad for pasienter 

som har moderat agitasjon/aggresjon, vrangforestillinger eller hallusinasjoner. ICPC: P70 Alzheimers sykdom. ICD: 

G30 Alzheimers sykdom. Vilkår 193: Behandlingen skal bare startes av leger med nødvendig erfaring i diagnostisering 

og oppfølging av pasienter med Alzheimers demens. Diagnostiseringen av kognitive og globale funksjoner, samt 

funksjonsnivå skal gjøres i tråd med allment aksepterte retningslinjer (eksempelvis DSM IV, ICD 10), før start av 

behandling. Opplysninger fra pasientens hovedomsorgsyter skal innhentes. Effekten av behandlingen skal tilsi at 

pasienten har nytte av behandlingen, og pasientens tilstand skal være av moderat til alvorlig karakter. Ved mistanke 

om opphør av ef-fekt skal det gjennomføres prøveseponering. For pasienter med moderat Alzheimers demens ytes 

refusjon kun til pasienter som har prøvd minst en kolinesterasehemmer med utilstrekkelig effekt eller som ikke kan bruke 

kolinesterasehemmere av tungtveiende medisinske grunner. Ikke i kombinasjon med kolinesterasehemmere.

SIST ENDRET: 01.12.2010

Indikasjon: Behandling av pasienter med moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom. 
Refusjonsberettiget bruk: Se vilkår!
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på blå resept
Fra 1. desember 2010N Y H E T !



Fana Medisinske Senter tilbyr  
plastikkirurgi til offentlig takst 
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.  
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til 
offentlige takster etter henvisning fra lege. 

STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?  

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:

• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT

• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI

• BUKPLASTIKK

FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service. 

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

•  Utredning og behandling av snorking og pustestopp

•  Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

•  Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat 

•  Utredning og behandling av vertigo og øresus

Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.  

Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl, 
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

•  Allergi utredning

•  Prikktesting og spirometri reversering

•  Hyposensibilisering av timotei og bjørk

Seksjon for immunisering og allergiutredning.  

Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun. 
Offentlige takster.

• Brystforstørrelse
• Brystløft
• Bukplastikk
• Facelift
• Øyelokkskirurgi
• Panneløft
• Fettsuging
• Fetttransplantasjon

Seksjon for kosmetisk kirurgi.  

Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge, 
spesialist i plastikkirurgi.

Seksjon for off pl.kirurgi.

Ledet av overlege Bjørn E. 
Rosenberg, spesialist i  
plastikkirurgi.

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun    |    www.fanamedisinske.no    |    mail@fanamedisinske.no    |    55 92 22 22

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling

• Mindre kirurgiske inngrep:
 •  Hudinngrep
 •  Håndkirurgi
 •  Arrkorreksjon

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

B - Økonomi




