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Leptin - nøkkelen til fedme?
Ny leder i Hordaland legeforening

Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

Ortopedi - rygg Brystreduksjoner
generell kirurgi

Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF.

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
På
BKS har vi svært
kirurger,
god
kapasitet,
trygge
plastikkirurgi.
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lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter.
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun
Pasienten
vanlig
egenandel.betaler kun vanlig egenandel

Står dine pasienter i offentlig helsekø?

Kort ventetid
Ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen

Pasienter
som henvises
til oss vurderes
behandles
2 uker. Venteliste
for operasjon
er på og
under
4 uker.så raskt det lar seg
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no finnes til enhver tid oppdaterte
ventetider.

Har du spørsmål?

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

Spørsmål

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

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesttun
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) operasjonsstuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.

Leder

Eivind Solheim
eivn@helse-bergen.no

Nye koster eller steady state?
Det er jo med en viss ærefrykt jeg nå har
byttet side i Paraplyen, fra den litt trygge
Ylf-spalten langt ut i bladet, til denne noe
mer fremskutte posisjon. Første september tar jeg over som leder av lokalforeningen etter Gunnar Ramstad, som har ledet
Hordaland Legeforening på en forbilledlig
måte de siste seks årene.

start, slik at ikke det er de økonomiske disposisjonene, men først
og fremst faglighet og pasientens beste som blir lagt til grunn.

Gunnar har vært tillitsvalgt i legeforeningen siden jeg gikk på
barneskolen (uten at dette verken betyr at han er ”utgammel”
eller at jeg er pur ung), og det er derfor for meg umulig å starte
der oppe på det samme nivået som han nå forlater styret med.
Men til gjengjeld overtar jeg ledelsen i et styre som nærmest går
på skinner. Mye erfaring er samlet blant medlemmene, noe som
gjør det langt enklere for meg å gjøre en bra jobb som leder. Det
var altså ikke behovet for nye koster som hadde meldt seg, men
muligheten lå der for å drive videre noe allerede velfungerende…

På årsmøtet før sommeren ble det vedtatt en egen kontingent
for Hordaland Legeforening, som dere etter hvert vil se på innbetalingsblanketten fra Legeforeningen sentralt. Bakgrunnen for
dette er en omlegging av kontingentfordelingen i foreningen, og
er i utgangspunktet ikke vedtatt for å styrke lokalforeningen, men
for å videreføre arbeidet på nivå med tidligere.Vi er så heldige at
vi har et flott hus i Kalfaret, og oppslutningen på de faste arrangementene vi har hatt der tyder på at folk er fornøyde med at
vi prioriterer dette. Før sommeren var det stor oppslutning om
jubileumsfest og foredrag i forbindelse med årsmøtet, og dette
motiverer selvsagt til å få til noe liknende senere. Selv om Legenes
Hus leies ut og driftes av andre, ønsker vi at huset også skal være
et samlingspunkt for kollegene i fylket.

For oss i lokalforeningen består jo en del av arbeidet i å kunne
støtte i spesielle saker rundt i fylket, og jeg ser frem til kontakt
med de lokale tillitsvalgte også utenfor sykehusene. Med i styret
er det leger med lang erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjeneste, så jeg håper og tror at vi skal kunne fortsette å hjelpe
til der det måtte være behov.
Den største enkeltsaken i det kommende år, som også berører de fleste av våre medlemmer, blir nok innføringen av
Samhandlingsreformen. Gradvis begynner de fra starten av litt
svevende vyene å materialisere seg, og vi ser hvilke endringer
som planlegges. Selv om reformen skal gjelde fra 1.januar, vil
implementeringen av endringene gå over lang tid. Det er viktig at
vi som forening er aktive i dette arbeidet, også på lokalplan. I den
enkelte kommune må legene være med på å legge premissene fra
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Den nye basistjenesten, som skal erstatte dagens turnustjeneste,
skal også snart rulles ut. Slik den foreligger nå, vil det sannsynligvis
ikke bli så store endringer for alle legekontorene som tar imot
turnusleger, mens nye avdelinger på sykehusene kan bli tatt i bruk.
Det er et voldsomt engasjement rundt turnustjenesten hos svært
mange kolleger, så jeg føler meg egentlig trygg på at også den
nye tjenesten vil finne sin form, og bli en god start på yrkeslivet.

Jeg ser eg ser i alle fall frem til en spennende periode i foreningen. Men for at vi i styret skal kunne gjøre en bra jobb, er vi helt
avhengige av å få gode innspill fra medlemmer og tillitsvalgte rundt
omkring i fylket. Jeg gleder meg til å høre fra dere!
Eivind Solheim
Leder Hordaland legeforening
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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

4

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
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Takk til Gunnar Ramstad
Så er det høst og oddetallsår, noe som betyr mange nyvalgte tillitsvalgte i
Legeforeningen. I Oslo skal den nyvalgte presidenten, Hege Gjessing, ta fatt på sin
arbeidsperiode og det også med nytt sentralstyre, men også lokalt skjer det noen endringer.
Som mangeårig tillitsvalgt er jeg vant til utskiftninger, men noen utskiftninger kan det være verdt å markere litt mer enn andre.
Gunnar Ramstad har viet 25 år til Legeforeningen og vært aktiv tillitsvalgt sammenhengende siden 1986. Han har deltatt på 25 (!)
landsstyremøter og det var de ordinære, i tillegg kommer flere ekstraordinære.
Nå takker han for seg (…nesten) og overlater lederstolen i Hordaland legeforening til Eivind Solheim.
Gunnar har ledet Hordaland legeforening de siste 6 årene og det har vært en glede å sitte i styret med ham som leder. Det har vært
spennende diskusjoner og viktig og nyttig utveksling av erfaringer mellom de forskjellige yrkessøylene,- og vi har hatt mye latter.
Gunnar har vært inkluderende, kunnskapsrik og lyttende – og så har gullkornene sittet løst.
Gunnar Ramstad’s viktigste tillitsverv de siste 25 årene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedtillitsvalgt for legene i Bergen fra 1986
25 landsstyremøter, inkludert 3-4 ekstraordinære.
6 år nestleder i Hordaland legeforening og 6 år leder i samme.
6 år leder i APLF (AF)
6 år i Tariffutvalget.
Medlem i legeforeningens forhandlingsutvalg for fastlegeordningen.
Desisor i 6 år.
Medlem i Nasjonal nemnd for praksisomsetning fra starten for 10 år siden.

Takk for innsatsen og lykke til videre!

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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LANDSSTYREMØTET
25. – 27. MAI 2011
Noen personlige inntrykk, mest fra den politiske debatten

Foto: Øivind Wesnes.

Undertegnede hadde den fornøyelse å delta ved Legeforeningens
Landsstyremøte i Oslo i mai. Møtet var samtidig en markering av
Legeforeningens 125 års jubileum, og ble innledet med et flott
arrangement i det nye Operahuset i Bjørvika.
Operaens storsal var fylt med kolleger fra hele landet, og vi
mottok gratulasjoner fra flere av våre toppolitikere samt fra
utenlandske gjester.
Den antagelig mest langveisfarende gjesten var Presidenten for
World Medical Assosiation, fra Thailand. Han fortalte en artig
anekdote om at Thailands konge har sin signatur inngravert i
stein på Nordkapp.
POLITISK DEBATT - SAMHANDLINGSREFORMEN:
Selvsagt var samhandlingsreformen tema for årets politiske debatt.
Der deltok Bent Høie, leder av Stortingets helse- og sosialkomité (Høyre), Kjersti Toppe (Senterpartiet) som representerte
regjeringen, samt Knut Magne Ellingsen fra Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon.
De kunne legge fram mange interessante fakta, sammen med rent
politiske utspill. Jeg synes det var spesielt friskt av Senterpartiets
representant da hun uttalte at hun var glad for at flere av regjeringens tidlige forslag (bl.a. etter press fra legeforeningen) var
fjernet. Dog var hun helt klar på at hun ønsker sterkere styring
av fastlegene, styring av prioritering av visse pasientgrupper samt
troen på at flere forskrifter og sanksjoner er veien til en bedre
allmennlegetjeneste.
Bent Høie hadde et par innlegg i debatten som jeg synes hadde
mye for seg. For det første mente han at reformen burde få vokse
mer nedenfra og opp, med pilotering, før den evt innføres i stor
skala.Videre var han, som legeforeningen, skeptisk til forslaget om
å flytte mye av våre retningslinjer fra avtaler over til forskrifter.

foreningens holdning. Hun var klar på at styring og påtvungne
endringer ikke vil gi en bedret helsetjeneste. Hun kunne legge fram
resultater fra en opinionsundersøkelse om samhandlingsreformen.
Denne viser at kun 15 % tror den vil gi en bedre helsetjeneste,
34 % at det blir verre, og 40 % ingen endring.
Pr dags dato er verken Legevakt, Nasjonal sykehusplan, IKTstandardisering eller Kommuneoverlegens rolle på plass. Der er
heller ikke sagt noe tydelig om ansvarsfordeling, og finansieringen
er ikke på plass.
Det jeg satt igjen med etter å ha overværet denne seansen, er
en berettiget skepsis til hele reformen, med en frykt for at den
vil forverre våre arbeidsforhold, og gi en dårligere allmennhelsetjeneste til befolkningen.Vi får håpe jeg tar feil.

I denne debatten fikk da også Bent Høie noe kraftigere applaus
enn Kjersti Toppe
Hovedpoenget fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon var en
sunn skepsis til den foreslåtte endringen i samhandlingen mellom
sykehus og kommuner. Dette kan bli et problem pga av vi fortsatt mangler en nasjonal sykehusplan og en beskrivelse av hva et
sykehus skal inneholde, av standard og kompetanse.
Til slutt la vår avtroppende president, Torunn Janbu, fram lege-
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Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

Kurs og konferanse i herskapelige omgivelser!
Dagpakke med 2-retters Søtt+Salt meny kun kr. 495,+47 4000 3713
epost: legeneshus@sottogsalt.no
www.legeneshus.no

7

Kompetanseutvikling
Nasjonalt råd har anbefalt fordeling av legestillinger siden 1999 og har fortsatt denne funksjonen. Det avholdes møter i Helsedirektoratet minst 2 ganger årlig, og representanter fra
direktoratet fungerer også som sekretariat. Rådet består bl.a. av representanter for alle 4
regionale helseforetak, helsetilsynet, universitetene, kommunenes sentralforbund og vanligvis er helse- og omsorgsdepartementet også representert. Som det ligger i ordet er det
snakk om et rådgivende organ for departementet, men med relativt stor tyngde.
Undertegnede har i flere år forsøkt å få administrasjonen og styret
i Helse Bergen til å øke og øremerke midler til kompetanseutvikling inkludert reisestøtte til faglig relevante konferanser og kurs.
Det har ikke manglet på velvilje og positiv holdning, men konkret
handling har vært fraværende. Sykehus er organisasjoner hvor høy
og oppdatert kunnskap kan avgjøre liv eller død. Likevel har man
vesentlig mindre penger tilgjengelig til reisetilskudd i 2011 enn
i 2005. I gjennomsnitt er det satt av ca. 3000 kroner per ansatt
til kurs/konferanser i Helse Bergen, noe som knapt vil rekke til
å dekke reiseutgifter.
En kollega som var invitert til å holde foredrag i en stor oljerelatert bedrift, kunne fortelle at de ansatte i den bedriften fikk lønn
ved deltagelse på kurs i fritiden. Beløpet summert var større enn
honoraret kollegaen fikk for å holde foredraget. Det sier kanskje
noe om tilgjengelige ressurser, men først og fremst om ulik satsning på kompetanseutvikling.
Frem til nå har legene brukt relativt lite av de reisetilskuddsmidlene som avdelingene har til disposisjon, men det vil trolig
endre seg fra 1.1.12 da eksterne midler fra legemiddelindustrien
opphører. En del leger har brukt forskningsmidler til å reise på
konferanser, bl.a. for å presentere egen forskning, men det er lite
hensiktsmessig bruk av forskningsmidler som primært trengs til
gjennomføring av studier. Det er derfor presserende å få plass
mer penger til etterutdanning dersom ikke den faglige standard
skal svekkes over tid.

Undertegnede er godkjent kardiolog i England, og der har de
nå innført et system for resertifisering hvert 5. år. Detaljene i
opplegget er ikke klart enda, men det går trolig i retning av at
man må delta og gjennomføre en viss mengde kurs for å opprettholde spesialiteten. Resertifisering har vært kontroversielt i
Norge, og Legeforeningen har ikke gått inn for dette med unntak
for allmennlegene. Muligens kan problemstillingen aktualiseres
i relasjon til kompetanseutvikling. En modell også for sykehusspesialister hvor det kreves gjennomført et visst antall relevante
kurs over en 5-års periode (kanskje med noen kurseksamener,
men ikke ekskluderende spesialisteksamener) vil måtte medføre
plikt for arbeidsgiver til å sikre finansiering for å opprettholde
tilgang til spesialister.
Undertegnede vil igjen minne om at i Helse Bergen har overleger
rett til å delta på relevante konferanser/kurs inntil 2 uker pr. år
med full lønn, og kursavgift skal dekkes av sykehuset. Retten til
å få dekket selve utgiftene til reise-/opphold mangler imidlertid.
Jeg vil fortsatt både internt i sykehuset, i overlegeforeningen og
sentralstyret presse på det jeg kan for at finansiering av kompetanseutvikling blir en sentral problemstilling fremover og vil også
være takknemlig for tilbakemeldinger om problemstillingen. Alle
overleger må stille klare krav til arbeidsgiver om deltagelse på
viktige og gode internasjonale konferanser, ikke minst kolleger
som har fått få eller ingen muligheter til dette.
Vennlig hilsen

Hovedavtalen mellom Akademikerne Helse og Spekter inneholder en egen paragraf om kompetanseutvikling (§ 44) hvor det
angis at sykehusene skal legge stor vekt på planmessig etter- og
videreutdanning både ved interne og eksterne tilbud. Kostnadene
er arbeidsgivers ansvar. Utgangspunktet skal være målene i virksomheten, og det kan være lite tvilsomt at høyt faglig nivå innen
diagnostikk og behandling må være sykehusenes primærformål.
Det bør også være åpenbart at for å være i spiss faglig må man
bl.a. delta på internasjonale konferanser hvor faglige nyvinninger
presenteres kontinuerlig. Det er nærliggende å sammenligne
med idrettsutøvere. Det ville være utenkelig at vi ikke skulle ha
deltakere på de beste internasjonale arenaer for å lære, prestere,
inspireres og utvikles.
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Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

Ord over grind
Idet jeg nesten er i ferd med å gi stafettpinnen videre til min kollega Karin Stang Volden,
fikk jeg igjen sjansen til å skrive i Paraplyen. Jeg ønsker å benytte anledningen til å skrive
om det som har ligget meg nærmest på hjertet de siste ukene.
Sommeren 2011 vil for all fremtid bli husket for den sommeren
hele vår eksistens ble truet. Livet har lært meg at man ikke skal ta
alt inn med en gang. Dersom nye inntrykk får litt motstand på veien
inn får vi sjansen til å beskytte oss. Lørdag morgen kom nyheten
om at ”80 ungdommer er drept på Utøya”. Det ble for voldsomt
for meg. Nyheten slo som et prosjektil helt inn i hjerteroten, og jeg
hadde ingen sjanse til å beskytte meg. Det gjorde vanvittig vondt.

blikk åpner for noe, og kan bety svært mye for den ene der og da.
Da skal faktisk svært lite til!

Alle blomstene, følelsene og de varme talene som fulgte, forteller
meg at mange har opplevd mye det samme. Det viser at vi kan
og vil engasjere oss når det rammer hardt nok. Når det rammer
hver og en så voldsomt, kan vi med en liten del av oss ane noe
av den sorgen, ensomheten og også sinnet som de etterlatte og
involverte vil slite med i tiden som kommer. Ikke bare neste uke
og neste år. Det tar lang tid, og ingen ting vil bli helt som det var.

Jeg skriver dette noen dager før Årsmøtet i PSL. Når dette leses
er møtet for lengst over, og vi er i gang med høstens oppgaver.
Jeg regner med at Karin Stang Volden på en utmerket måte vil
innformere dere om alt som skjer i PSL og mer til!

Livet byr på mange utfordringer og plutselige endringer for mange
av oss. Sorgen og opplevelsen av det som rammer, kan for den
enkelte ramme like hardt, om omstendighetene rundt ikke er i
nærheten av noe så dramatisk som dette. Mange står ganske alene,
og ingen andre enn den det rammer kan si noe om hva det innebærer. Står en helt alene rammer det desto hardere. Hva som
rammer kan være så mye, avhengig av håp, forventninger, relasjoner
med mer. Skuffelser i livet. Håp og gleder som kan hende endte i
svik. Nære personer blir syke, elle dør kan hende plutselig. Ingen
av oss klarer over lengre tid å være i en tilstand av sjokk og sorg
uten at det skjer endring. Evnen til nyorientering er avhengig av
aksept for det som har skjedd. Aksept tar tid, og når det skjer , vil
verden langsomt forandre seg. Underveis vil mange måtte kjempe
med tiltaksløshet, depresjon, skyldfølelser, manglende livsglede og
følelse av meningsløshet for å nevne noe.

Vi skal heller ikke glemme at vi også bærer med oss våre liv. Den
kunnskapen bruker vi til daglig som et slags bakteppe, og hjelper
oss i møtet med den andre. I møtet med den andre gir arbeidet
mer mening til våre liv og vårt virke.

Med to vers fra ”Ord over grind” av Haldis Moren Vesaas, ønsker
jeg dere alle en fin høst med de utfordringer dere måtte møte!

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.
Aldri trenge seg lenger fram
var lova som galdt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

I vår hverdag som PSL’ere møter vi mange mennesker fra ulike
sosiale lag med ulik alder og bakgrunn. Alle bærer sitt liv med
seg, og skal møtes med respekt og forståelse. Vi har igjen fått en
påminnelse om hva det vil si å være menneske. Ved å møte hver
især med et åpent sinn og et lyttende øre. Det handler ikke om
katastrofetenkning eller sentimentalitet. Det handler om medmenneskelighet og varme, og det tar ikke lengre tid. Et anerkjennelsens

Ka t h e A a s e

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL
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Moglegheitenes verd – vil du ta del?
Baaaaam! Dørene smell igjen og den fuktige lufta slår imot deg. Jepp, du er tilbake i
Bergen, ingen tvil om det. Bussen er smekkfull idet den prøvar å skvise inn flest mogleg
inn i ein, mildt sagt, for liten buss. Det stinkar sveitte og kaffi, og intimgrenser er det ingen
som kan hugse å ha høyrd om. Sumarferien er brått over og verkar som ein fjern draum
idet bussane humpar seg av garde mot himmelborga(les: Haukeland Universitetssjukehus).

Plutseleg sit ein der, ein har studera i fire år og medan nye studentar
spring nakne rundt i sentrum, tek eg meg i det å tenkje ”alt var
annleis før”. Ja, det var vel det, den gongen eg var ein av dei nye, i
ein ny by og på eit nytt studium.Vel, dei dagane er for lengst over.
No er eg plutseleg på 4.året. Eg halsar rundt etter folk å teste
refleksar på eller eksem å klassifisere. Tida rasar av garde og ein
ser med eitt eit ljos i enden av det som verka som ein uendeleg
lang tunnel utan moglegheiter for å kome fram.
Også i Norsk Medisinstudentforeining er hausten ein viktig periode.
Dei fleste organisasjonane ved det medisinske fakultet er jakt
etter nye medisinstudentar som kan vere med i deira gruppe.
Som mange sikkert allereie har fått med seg, så meiner eg at det
å vere tillitsvald eller aktiv i ein organisasjon også ein del av det å
vere student. Også på profesjonsstudiet medisin er det viktige å
utdanne aktive og samfunnsbevisste medisinarar. Ettersom medisinen stadig utviklar seg, vil fundamentale debattar som avsluttande
behandling ved livets slutt eller korleis sosiale helsedeterminantar
påverkar pasientbehandlinga bli viktige i tida som kjem. Korleis
skal ein tileigne seg denne informasjon som ikkje blir spurd om
på eksamen, men som likevel er viktig?

oss som skal vere ”nøytrale” i behandlingsprosessen. Etikk er, og
blir, ein viktig del av studiet vårt som ikkje vert fokusera nok på.
Dessverre.
Etter å ha hatt permisjon frå studiet i eitt år, er det godt å vere
tilbake. Hausten er ei ypparleg tid for å finne nye utfordringar, nye
mål og nye eventyr. Meld deg inn i ein organisasjon, bli aktiv og ver
med på å forme det du meiner er viktige saker som medisinstudentar bør engasjere seg i. Løn, turnus, prosjektarbeid, MedHum
eller liknande. Det er eit hav av ulike saker og felt som treng
engasjement.Ta ein sjanse og møt opp – du kjem ikkje til å angre!
Dette er mitt siste innlegg i Paraplyen, og neste gong er det ein
ny medisinstudent som kjem til å kome med sine tankar om livet
som stud. med og styremedlem i Nmf Bergen. Eg vil takke for
ei utruleg fin og lærerik tid. Nmf har gjeve meg utruleg mykje
gjennom dei siste åra - opplevingar, møte med nye menneske og
masse kunnskap. Så får tida vise om eg får moglegheita til å gje
noko tilbake ein dag!
Takk for meg!

Det er lett å bli blind på korleis ein ser på ulike pasientgrupper
som psykiatriske pasientar, narkomane, ME-pasientar eller pasientar
som er overvektige. Medisinstudiet er i liten grad aktive i forminga
av våre haldningar til pasientar som det også elles i samfunnet er
knytt fordommar til. Det er dette Norsk Medisinstudentforeining
vil endre på. Mange av våre medlemmar er aktive i haldningsskapande arbeid blant medisinstudentar. På denne måten meiner me
at studentane som vert uteksaminera bringer med seg kunnskap
om korleis fordommar og konstruerte samfunnssyn også påverkar

B j ø rg Ba k ke

kathe.aase@sensewave.no
bjorg.bakke@student.uib.no

Lokalstyremedlem Norsk Medisinstudentforening Bergen
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E-resept
Utbredes nå over hele landet med

Infodoc Plenario
Journalsystem
Ta kontakt for en uforpliktende
demo i dag
Telefon: 815 32 020
eller send en mail: post@infodoc.no

73 87
55
59 20
9900
99

www.aleris.no/bergen
eller se alerishelse.no

NYHET!
Aleris sykehus Bergen har tilknyttet seg spesialist
i nevrokirurgi Robbie Mathisen og tilbyr:

• Ryggoperasjoner på offentlig
avtale med Helse Vest
• Nakkeoperasjoner
(privat, ikke
offentlig avtale)
Vi har ingen ventetid.

Robbie Mathisen
nevrokirurg

Marken 34, 5017 Bergen
Som Norges største kjede av private sykehus og legesentre
kan Aleris tilby et bredt tilbud, fagspesialister og rask behandlingstid.

www.infodoc.no

Norges største kjede av private

Adresse: Fredrik Stangsgt. 11-13, 0264 Oslo - Tlf: 22 54 10 00
sykehus
og Storsenter,
medisinske
sentre.
Adresse:
Strømmen
Støperiveien
5 - Tlf: 63 80 03 30

Sykmelding - til nytte og besvær?
Et kurs for fastleger - NY DATO!
Dato: 18. - 19. oktober 2011

Kontakt: john.gunnar.meland@nav.no

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg
Sandsliåsen 50, 5254 Sandsli

Påmelding: 1. oktober 2011.

I samarbeid med Hordaland legeforening inviterer
NAV Hordaland til kurs om sykemeldingspraksis.
Gjennom kurset vil du få:
bevisstgjøring på sykmeldingsvalg og hva
som styrer beslutningsprosessene dine
bakgrunnsinformasjon om sykefravær
oppdatering på regelverket
Kurset vil telle som 15 timers emnekurs for
allmennmedisinere i emnet arbeidsmedisin, og
som obligatorisk opplæring for sykemeldere.

Send e-post til: john.gunnar.meland@nav.no
med navn, telefonnummer og kontoradressser.
Kursavgift: kr 2 000
Kurset starter tirsdag 18.oktober kl. 15.00 og
avsluttes onsdag 19.oktober kl. 16.15.
Vennligst gi beskjed ved påmelding om du ønsker
overnatting på hotellet.
Pris per person i enkeltrom: kr 1 242
Velkommen til et spennende og annerledes kurs!
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LSA – en organisasjon i vekst
LSA og NORSAM (Norsk forening for samfunnsmedisin) arrangerte seminar i
Kristiansand 25.-26. august 2011. Hovedtemaet var forebyggende helsearbeid. I forbindelse med seminaret ble også LSA og NORSAM sine respektive årsmøter avholdt.
LSA vokser
LSA er en organisasjon i vekst. Før sommeren hadde LSA 835 medlemmer, en økning fra 759 bare ni måneder tidligere. Det er liten tvil
om at det er flere leger som har hjertet sitt i samfunnsmedisinen.
Smittevernhendelser de siste åra, som pandemi, legionella-utbrudd
m.v. har gjort at tradisjonelt smittevern igjen kom i mange mediers
og kommuners søkelys. Samhandlingsreformen og nye kommunale
plankrav innen folkehelse (for eksempel i kommuneplanene) har
gjort medisinskfaglig kompetanse uvurderlig, og har bidratt til et
oppsving. Flere kommuner og statlige etater har også opprettet
nye samfunnsmedisinske stillinger, både på deltid og på heltid. Det
er likevel liten tvil om at samfunnsmedisinerne, rent tyngdemessig,
er kommet noe i skyggen av våre dyktige kolleger i sykehus og
allmennpraksis. LSA utgjør nå ca 3% av medlemsmassen i legeforeningen, mot rundt 15% i de gode gamle dager…

samfunnsmedisineren faglig alene, og har et ekstra sterkt behov for
å jevnlig kunne drøfte samfunnsmedisinske problemstillinger med
kolleger, for eksempel innen miljøretta helsevern eller planarbeid.
Kravet om tjeneste på to forvaltningsnivå har vært omdiskutert.
Samhandlingsreformen utfordrer oss dessuten på hva som egentlig
er et forvaltningsnivå. Hvordan skal for eksempel en samfunnsmedisinsk stilling i et lokalmedisinsk senter klassifiseres? Mangel på
utdanningsstillinger har også bidratt til utdanningsstopp.
LSAs årsmøte vedtok, med overveldende flertall, å be om at
kravene til tjeneste fra to forvaltningsnivå fjernes. Videre vedtok
årsmøtet enstemmig å be om endring av kursreglene. Av de 360
kurstimene bør ikke mer enn halvparten knyttes til obligatoriske
kurs. Det ble også vedtatt å be om forlenging av overgangsreglene
som utgår i 2012.

Endringer i spesialitetsreglene?

Lønn- og arbeidsvilkår

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin har lenge vært i krise.
Spesialistkomitéen har ikke akkurat vært overarbeidet med godkjenningssaker. I flere år har det vært 2-4 nye godkjenninger årlig.
Nye regler for et par år siden har foreløpig ikke båret frukter.
Imidlertid er det stor innsøkning til veiledningsgrupper, og det er
blåst liv i de samfunnsmedisinske kursene. Det er nå ca 100 kandidater under utdanning, og ca 50 på venteliste til veiledningsgruppe.
Likevel er det et uakseptabelt stort frafall i spesialistutdanningen,
også blant de som fortsetter i samfunnsmedisinske stillinger. Dette
har flere årsaker. Å være spesialist i samfunnsmedisin i en kommune eller hos fylkesmannen har gjerne ikke vært like nødvendig
som for eksempel å være spesialist for å få en overlegestilling i
sykehus. Innen allmennpraksis er det også rettigheter og takster
knyttet til spesialistgodkjenningen. Mange samfunnsmedisinere,
særlig i kombistillinger, har paradoksalt nok et annet formål med
spesialistutdanningen enn å bli spesialist. Å knytte samfunnsmedisinske nettverk gjennom for eksempel en veiledningsgruppe,
eller velge relevante tema fra kursprogrammet, har av mange vært
sett på som nyttige faglige aktiviteter for å bedre sin kompetanse
knyttet til sine konkrete arbeidsoppgaver. I mange kommuner er

Lokale forhandlinger er like rundt hjørnet. Mange steder er det
de siste par åra gitt solide lønnsløft for samfunnsmedisinere. Hos
flere fylkesmenn og i mange kommuner er det gitt lønnstillegg
som etter hvert gjør at stillingene kan konkurrere med overleger
i sykehus. Men mange steder er det også dessverre betydelige
etterslep. Nye krav til kommuneoverlegene i samhandlingsreformen
bør også kunne løftes fram som argument i de lokale forhandlingene. Relevante forhandlingstema kan også være rett til lønnet
fri for kurs og veiledningsgrupper, samt utgiftsdekning knyttet til
spesialitetsutdanningen. For at jeg skal kunne bistå med relevante
råd i forhandlinger og ved eventuelle brudd, er jeg avhengig av å
få inn data fra hvert enkelt medlem på lønnsnivå og resultat av
forhandlinger. Dette kan hver enkelt gjerne sende direkte til meg.
Dersom noen i år ser for seg spesielt vanskelige
forhandlinger, kan det være lurt å ta
kontakt med sin tillitsvalgt i god tid
før forhandlingene. Normalt skal
LSA-medlemmene forholde seg
til sin plass-/kommunetillitsvalgte.
Fylkestillitsvalgt kan gjerne rådspørres ved spesielle situasjoner.

To rd Mo l t u my r
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tordmolt@online.no

Ferskinger på jobb
I skrivende stund er vi fortsatt i august, og dette betyr innrykk av nye turnusleger rundt
omkring på sykehus og legekontorer over det ganske land. Hvilke tanker og forventninger har egentlig de yngste kollegene til sin start på det ordentlige yrkeslivet. Vi tok en
prat med et par av de ferske turnuslegene i kantinen på Haukeland.
Både Cecilia E Kvamme fra Radøy og Roger Kobbevik fra
Vanylven på Sunnmøre er godt kjent i byen. Begge to har
studert i Bergen, og dette var nok også hovedgrunnen til at
Haukeland ble valgt som turnussykehus. Robert kunne egentlig
aller helst tenkt seg turnustjeneste på et litt mindre sykehus i
Bergen (!), mens for Cecilia var Haukeland førstevalget. Begge
to tilhører det lille mindretallet av heldige som faktisk har fått
turnustjeneste rett etter studiene, uten den snart obligatoriske
ventetiden. Langt på vei de fleste må nå belage seg på minst
seks måneders ventetid, og det er jo også på denne bakgrunn at
turnustjenesten nå er til revisjon.
Ingen av de to skal gjennomgå den tradisjonelle tjenesten, med
seks måneder hver på medisin og kirurgi. Cecilia skal ha tredelt
tjeneste med fire måneder medisin, kirurgi og psykiatri, mens
Roger skal ha hele 8 måneder medisin og resten på kirurgen.
Ingen av de to ser på dette som noen dårlig ordning. Roger forteller at han har jobbet som legevikar på i psykiatri i sommer,
derved har også han skaffet seg et ørlite innblikk i feltet.
De er begge to svært fornøyde med sine første to uker i
tjenesten, Robert på OT og Cecilia på Hjerte. De opplever
Haukeland fra en helt annen side nå enn det de har sett gjennom mange år som studenter her. ”Endelig føler man seg litt
nyttig”, sier Cecilia og fortsetter: ”Som student føler man seg
i veien og blir ignorert, men som turnuslege er man en del av
kollegiet”. Begge to synes de har blitt tatt godt imot på jobb,
og de opplever ikke at det er noe problem å spørre om hjelp,
enten det er overleger eller leger i spesialisering.
På spørsmål om hva de ser mest frem til i turnus, kommer svaret fra Roger kjapt: ”Lønn!” Han må jo forsvare sin bakgrunn
som sunnmøring… Mer seriøst er begge enige om at de gleder
seg til å bli tryggere og flinkere i jobben. Det å være effektiv i
de vanlige arbeidsoppgavene, både på vakt og i postarbeidet er
viktig, og de innrømmer at de går med litt dårlig samvittighet
for at de nå ikke føler seg raske eller flinke nok! De fremholder også at den praktiske læringen og håndverket er noe de
ser frem til i tjenesten. For en arytmolog som meg, gleder det
spesielt at EKG-tolkning nevnes blant det de ønsker å lære seg
godt! Både Cecilia, som kunne tenkt seg å bli kirurg og Roger
som vurderer allmennmedisin, har tro på at de skal få et spennende og lærerikt første år i yrket her på Haukeland.

Cecilia og Roger føler seg godt mottatt som ferske turnusleger på
Haukeland. Arbeidet er spennende og begge er betydelig mer ivrige på
å komme seg tilbake til pasientene enn å bli intervjuet av undertegnede
i kantinen…

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

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

– nøkkelen til fedme?
Av: Espen Rostrup

Leptin er et hormon som tilskrives en stadig større rolle innen metabolsk forskning.
Navnet stammer fra gresk leptos som betyr tynn og det kan nærmest virke som hele
nøkkelen til overvekt og vektreduksjon ligger i primære og sekundære effekter til leptin.
Hormonet produseres i fettvevet og har vist seg å ha en grunnleggende effekt på adferd, forbrenning, hormonell balanse og regulering
av glukose i kroppen.
Leptinmangel fører til sykelig fedme, diabetes og hormonforstyrrelser og hos mennesker som har leptinmangel vil substitusjon føre
til redusert matinntak, normalisert blodsukker og økt forbrenning/
energiforbruk (1), men de samme uheldige effektene kan også oppstå
dersom man blir resistent mot Leptin.
Leptinkonsentrasjonen i blod gjenspeiler mengden av energi lagret
som fett i kroppen, er direkte proporsjonalt med mengden kroppsfett
og reduseres ved negativ kaloribalanse. Etter 2-3 dager med faste,
faller verdiene betraktelig og mens noen studier viser like stor
reduksjon av leptin uavhengig av type vektreduserende diett (2)
viser andre en mer effektiv reduksjon med restriksjon av karbohydrater (3). Dette avhenger trolig av mengden fettreduksjon.
Leptin nivåene er pulsatile og følger en såkalt cirkadian rytme med
naturlige svingninger gjennom døgnet. De høyeste verdiene ser man
mellom midnatt og morgen og de laveste verdiene på ettermiddagen.
Disse pulsatile nivåene er like hos normalvektige og overvektige,
men hos overvektige blir nivåene høyere (høyere amplitude) (4).
Kvinner tenderer til høyere nivåer av leptin enn menn, men får et fall
i verdiene etter overgangsalderen. Denne kjønnsmessige forskjellen
er i hovedsak forårsaket av forskjeller i fettmengde, fettfordeling
og kjønnshormoner samt at underhudsfett produserer mer leptin
enn indre bukfett (visceralt fett).
Faktorer som øker leptin (4):
• Energioverskudd lagret som fett (fedme)
• Stor matinntak
• Glukose
• Insulin
• Cortisol
• Østrogen
• Inflammasjon (akutt effekt)
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Faktorer som senker leptin
• Energiunderskudd og tap av kroppsfett
• Faste
• Katekolaminer (Adrenalin etc)
• Stoffskifte (Thyroideahormoner)
• Mannlige kjønnshormoner
• Inflammasjon (kronisk effekt)
Leptin opprettholder energibalansen, primært i situasjoner med
energiunderskudd ved at lave verdier øker appetitt/matinntak og
energiforbruk. Effekten utfoldes gjennom en rekke systemer i og
utenfor hypotalamus via nevropeptider som enten virker apetitthemmende eller apetittfremmende.
Leptin synes videre å virke inn på hjernens belønningssystem som
avgjør om en handling skal knyttes til behagelige eller ubehagelige
følelser. Dopaminstyrte systemer i dypere hjernestrukturer påvirker
humør, opphisselse, humør og belønning og flere dyrestudier og
noen menneskestudier tyder på at leptin også virker inn på disse
mesolimbiske systemene ved å senke drivkraften til matinntak.
En uhyre spennende studie på dette området ble utført av Farooqi
et al. og publisert i Science i 2007(5). Her tok de for seg personer
(n=2) som hadde en medfødt og genetisk mangel på leptin og
undersøkte hjernen deres med funksjonell MR, en metode som
kan avdekke aktivitet de forskjellige delene av hjernen. Denne
undersøkelsen ble gjort før og etter syv dager med tilskudd av
leptin. Før behandlingen fant man stor aktivitet i disse mesolimbiske
strukturene når personene ble eksponert for bilder av mat. Etter
syv dagers leptinbehandling, fant man ingen forskjell i aktivitet før
og under billedeksponering.Videre var behandlingen assosiert med
mindre matinntak, større metthetsfølelse etter måltid og mindre
intenst sultfølelse.
I motsetning til overvektige med en medfødt leptinmangel, har de
fleste overvektige høyere leptinnivåer enn normalvektige og blir
etter hvert resistente mot leptineffektene som beskrevet ovenfor.
Mindre leptin passerer blod-hjerne-barrieren og kan dermed finne
veien fra fettvevet og utfolde sin effekt i sentralnervesystemet og

hjernen responderer heller ikke lite effektivt på signalene fra Leptin.
Dette er trolig også årsaken til at studier hvor man har gitt leptin
til overvektige i håp om at dette skulle virke vektreduserende har
vist skuffende resultater.
Med andre ord fører overvekt til hyperleptinemi som
igjen fører til leptinresistens og økende overvekt. På
denne måten er leptinresistens både en konsekvens
av og en årsak til fedme.

Data fra mennesker viser basale verdier av leptin og insulin er parallelle til hverandre og at økt leptin er assosiert med hyperinsulinemi
og insulinresistens uavhengig av vekt/BMI (6). Effekten av leptin på
insulin og insulin på leptin er kompleks og ennå ikke fullstendig
kartlagt og forstått. På den ene siden er det data som tyder på at
leptinresistens fører til insulinresistens og at leptin utgjør selve
koblingen mellom fedme og diabetes (7). På den andre siden fører
økt blodsukker og økte nivåer av insulin til økt leptin-konsentrasjon.
Svulster i bukspyttkjertelen som produserer store mengder insulin
(insulinom) fører eksempelvis til økte verdier av leptin.
Som man ser er samspillet mellom insulin og leptin
del av et system med gjensidig påvirkning (bidireksjonal adipoinsulinær akse) som kan spinne inn i en ond
sirkel av høye verdier og resistens i begge systemer.
Resultat : Overvekt og diabetes/insulinresistens
Referanser:
1. Gautron L, Elmquist JK. Sixteen years and counting: an update on
leptin in energy balance. J Clin Invest. 2011 Jun. 1;121(6):2087–2093.
2. Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, Shahar DR,Witkow S, Greenberg
I, et al. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or
low-fat diet. N Engl J Med. 2008 Jul. 17;359(3):229–241.
3. Volek JS, Phinney SD, Forsythe CE, Quann EE, Wood RJ, Puglisi
MJ, et al. Carbohydrate restriction has a more favorable impact

Foto: ScanStockPhoto

Diabetes og insulinresistens er betydelige risikofaktorer for hjertekarsykdom. Når man ser de omfattende reguleringsmekanismene
leptin forårsaker, er kanskje ikke overraskende at leptin også interagerer med andre hormonelle reguleringsmekanismer. Mennesker
med leptinmangel viser mange av de samme karakteristika som personer med diabetes og disse korrigeres dersom man gir dem leptin.

on the metabolic syndrome than a low fat diet. Lipids. 2009
Apr.;44(4):297–309.
4. Tina A Dardeno SHCH-SMJPCCGFCSM. Leptin in Human
Physiology and Therapeutics. Frontiers in neuroendocrinology.
2010 Jul. 1;31(3):377.
5. Farooqi IS, Bullmore E, Keogh J, Gillard J, O’Rahilly S, Fletcher
PC. Leptin regulates striatal regions and human eating behavior.
Science. 2007 Sep. 7;317(5843):1355.
6. Martin SS, Qasim A, Reilly MP. Leptin resistance: a possible interface
of inflammation and metabolism in obesity-related cardiovascular
disease. J Am Coll Cardiol. 2008 Oct. 7;52(15):1201–1210.
7. Yildiz BO, Haznedaroglu IC. Rethinking leptin and insulin action:
therapeutic opportunities for diabetes. Int. J. Biochem. Cell Biol.
2006;38(5-6):820–830.
Der hvor ikke andre referanser er oppført, er informasjonen hentet
fra en omfattende oppsummeringsartikkel fra Harvard publisert i
juli 2010 (4.)
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Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

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

16

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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Indikasjon: Behandling av pasienter med moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom.
Refusjonsberettiget bruk: Se vilkår!
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Effekten kan måles
allerede etter 4 uker1

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

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. 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 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. 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. 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 side d. EGENSKAPER: Klassifisering:
Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist 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: Oppløsning: Åpnet flaske 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 (glassflaske 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

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

1) Winblad B et al. Int J Geriat Psychiatry 1999; Vol 14: 135-146
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Kjære kollega
Det er i dag store forskjellar mellom vilkår for legar i
spesialisering i sjukehus og i kommunane. Både regjeringa,
legeforeininga og akademiet har meint at for å betre rekrutteringa treng vi eit strukturert og fast løp for spesialistutdanning også i allmennmedisin.Vi har fått 5 mill. kroner på
Statsbudsjettet for 2011 til utprøving av ei ordning med
fastlønte utdanningsstillingar. Regjeringa trur at tiltaket også
kan ha ein gunstig effekt på legevakt ved at vikarleger blir
erstatta av utdanningskandidatar med røter i distriktet.
I mindre grad har vi diskutert om innhaldet
i utdanninga vår bør endrast samstundes. Eg
meiner vi bør auke læringstrykket vesentleg i

Steinar Hunskår

høve til i dag.Vår modell er sterkt prega av oppmøte til
aktivitetar og kor ein har vore i fem år, ikkje kva ein har
lært eller kan. Det er tankevekkande for meg å oppleve
vekta på dokumentasjon av oppnådde resultat som pregar
utdanninga i mange andre land. Evalueringar, eigenrapportar
og klinisk og teoretisk eksamen og andre dokumenterte
evalueringsformer er viktig i desse systema. Eg opplever at
mange land utdannar meir kompetente spesialistar enn oss,
på kortare tid og på bakgrunn av færre pasientkontaktar.
Eg meiner det kliniske læringstrykket må opp, den kliniske effektiviteten ned og fokus rettast mot å oppnå
ein definert og dokumentert kompetanse. Slik får vi
gode og nyttige fastlegar i framtida.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Psykolog • Endokrinolog • Kiropraktor • Fysioterapeut • Ernæringsfysiolog • Jordmor • Muskelterapeut
• Fotterapeut • Skjønnhetspleier • Egen klinikk for barn med sengevæting • Allergivaksinering • Aclasta infusjoner
• Kreft screening for hudkreft, blærekreft, brystkreft, prostatakreft • Fjerning av uønsket hårvekst med laser
• Restylane og Botox, utføres av sykepleier Rebecca Bergetun, mange års erfaring.
25% rabatt for leger på kosmetiske behandlinger i september/oktober.

Inviterer flere spesialister og allmennleger, markedets beste betingelser.
Fjellsdalen 1 (1 etg.) 5155 Bønes • Tlf. 55 98 20 60 • www.unimed.no
olga.andresen@unimed.no – For administrative spørsmål tlf. 926 93 615
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Paraplyen

Les 2 x BMJ frå allmennmedisin!
I løpet av juli 2011 hadde Forskingsgruppe for allmennmedisin
to artiklar på trykk i det anerkjente tidsskriftet BMJ.
Postdoktorstipendiat Bettina Husebø og medarbeidarar var
førsteoppslag på BMJs nettside da denne artikkelen vart publisert: Husebo BS, Ballard C, Sandvik R et al. Efficacy of treating
pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: cluster randomised clinical trial.
BMJ 2011;343:d4065. Artikkelen gjev eit viktig perspektiv for
å forstå uro og agitasjon blant demente eldre, som tidlegare i
stor utstrekning er blitt behandla med psykotrope medisinar
som for eksempel neuroleptika. Smertebehandling etter ein
definert protokoll reduserte i denne studien agitasjon og
andre neuropsykiatriske symptom.
Professor Ole F Norheim og mellom anna professor i allmennmedisin Eivind Meland og allmennlege Bjørn Gjelsvik
presenterer bakgrunnen for dei nye norske retningslinene
for førebygging av hjarte-og karsjukdommar: Norheim OF,
Gjelsvik B, Klemsdal TO et al. Norway’s new principles for primary prevention of cardiovascular disease: age differentiated
risk thresholds. BMJ 2011; 343:d3626. Norge har lagt seg på ei
anna tilnærming enn mange andre land ved å bruke aldersbestemte kriterier for risikogrenser.

Pris til Kristina Iden
Stipendiat Kristina Riis Iden ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen har fått Rogaland legeforenings pris for primærmedisinsk forsking for 2011. Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege i Stavanger. Hun har jobbet
fulltid og deltid som sykehjemslege i mange år.
I 2009/2010 gjennomførte hun en kvalitativ studie rundt
beslutningsfaktorer om behandling med antidepressiva i
sykehjem. Nå gjennomfører hun en kvantitativ studie rundt
forekomst og behandling av depresjon hos nyinnlagte pasienter med langtidsplass i sykehjem i Stavanger, Sandnes og Sola.
Hun registrerer diagnoser, medisinlister, tidligere og aktuell
behandling opp mot enkle tester og intervju av pasienten.

å øke kvaliteten på tjenestene.
Komiteen har merket seg at miljøet ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB driver sykehjemsforskning i
samarbeid med mange andre, med tema som alderspsykiatri,
smerte, demens, legemiddelbehandling, palliativ omsorg og
metodeutvikling, og at det eksisterer betydelig kompetanse
på utnyttelse av helseregistre for medisinsk forskning ved
instituttet. Komiteen har merket seg planene med å opprette et nasjonalt senter for sykehjemsmedisin, og at instituttet gjør et viktig arbeid med forskningsbasert undervisning av medisinstudenter og videreutdanning av leger innen
fagene allmennmedisin og sykehjemsmedisin.
FrP, Høyre og KrF mener det er viktig å videreutvikle og stimulere det miljøet som er etablert, slik at det kan fremstå
som et akademisk fyrtårn innenfor fagfeltet sykehjemsmedisin. Men bare FrP og KrF anmodet regjeringen om å komme
tilbake i statsbudsjettet for 2012 med en bevilgning som legger til rette for en slik satsing.

Bjørn Bjorvatn fikk
formidlingspris
Fastlege i Bergen og professor i allmennmedisin Bjørn
Bjorvatn har fått Det medisinsk-odontologiske fakultet sin
pris for fremragende forskningsformidling for 2010. Han
har henvendt seg til både fagfolk og til allmennheten, og ble
hedret for sin aktive og engasjerte formidling av forskning
på søvnforstyrrelser på en enkel og forståelig måte, slik at
publikum kan kjenne seg igjen.
Bjorvatn har vært en aktiv formidler i mange år, og bare
i 2010 har han opptrådt i radio og fjernsyn, riksdekkende
aviser, ukeblader og nettsider hele 32 ganger. I juryens uttalelse heter det at Bjorvatn har hatt ”en fabelaktig evne til
å kunne popularisere og knytte behovet for vitenskapelig
kunnskap til dagsaktuelle tema, der aktuelle eksempler på
dette er ”Lite søvn under OL” og ”Søvnproblemer hos ungdom og dagens multimediasamfunn”.

Planer for Senter for
sykehjemsmedisin
I Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om den nye
helse- og omsorgstjenesteloven blir det omtalt et forslag om
et eget senter for sykehjemsmedisin. Komiteen viser til at
det eksisterer lite forskning i og på den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og at forskning er en viktig forutsetning for
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LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

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?

Seksjon for off pl.kirurgi.
Ledet av overlege Bjørn E.
Rosenberg, spesialist i
plastikkirurgi.

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

Seksjon for immunisering og allergiutredning.
Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun.
Offentlige takster.

Seksjon for kosmetisk kirurgi.
Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge,
spesialist i plastikkirurgi.

• Utredning og behandling av snorking og pustestopp

• Allergi utredning

• Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

• Prikktesting og spirometri reversering

• Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat

• Hyposensibilisering av timotei og bjørk

•
•
•
•
•
•
•
•

• Utredning og behandling av vertigo og øresus

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun

|

www.fanamedisinske.no

|

Brystforstørrelse
Brystløft
Bukplastikk
Facelift
Øyelokkskirurgi
Panneløft
Fettsuging
Fetttransplantasjon

mail@fanamedisinske.no

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling
• Mindre kirurgiske inngrep:
• Hudinngrep
• Håndkirurgi
• Arrkorreksjon

|

55 92 22 22

