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Organissasjonssaken

Landsstyret fattet 27.mai i år prinsippvedtak angående
den videre organisering av legeforeningen. Vedtaket er
tatt inn annet sted i Paraplyen. Jeg ber om at medlem-
mene leser dette vedtaket nøye. 
Det neste landsstyret vil inviteres til å vedta lovendring-
ene som blir konsekvensene av dette vedtaket.

På kommende årsmøte i Hordaland lege-
forening, 30.august 2005, gjør vi våre
valg i henhold til de gjeldene lover. Se
innkallingen til årsmøtet i dette nummer
av Paraplyen.

Lærings- og 
mestringssentre, LMS
I Helse-Bergen er vi , som et av de siste
foretak, kommet i gang med vårt
Lærings- og mestringssenter, LMS.
Allerede i våre regionale helseplaner fra
2001 var det satt på dagsorden av slike sentra skulle opp-
rettes. 
Vårt lærings- og mestringssenter er lagt under
Forsknings- og utviklingsavdelingen. Dette er fint og for-
teller oss at foretaket plasserer det der det faglig hører
hjemme. Den opplæring og veiledning som tilhører spe-
sialisthelsetjenestens ansvar skal være forankret i en til
enhver tid oppdatert kunnskap på spesialistnivå. Det kre-
ves at brukerne henvises til spesialisthelsetjenestens opp-
læringskur for å utløse betaling gjennom poliklinikk-
takstsystemet. Dette skal sikre at bruker i realiteten får
oppdatert kunnskap om sin lidelse på spesialisthelsenivå.
Her er det viktig at de medisinsk ansvarlige for behand-

ling av pasienter med kroniske og alvorlige lidelser tar
kontakt med Lærings- og mestringssenteret og  lager
opplæringskurs for sine brukere med pårørende. Dette er
nå en lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten og alle
må vi nå sette i gang. 
I Styringsdokumentet til Helse-Bergen er det presisert at
det skal være helhetlig opplæring og at brukerne skal
medvirke systematisk i planlegging, gjennomføring og

evaluering av opplæringen og ved kurs.
Man skal samarbeide med pasientforening-
ene der slike finnes og annet helseperso-
nell, men husk: faginnholdet i opplæringen
er det spesialistlegene som har ansvar for.
Spesialistlegene er ansvarlige for at faginn-
holdet kontinuerlig er oppdatert og formid-
les slik at det er minst mulig risiko for mis-
forståelser. Dette medfører at det må være
leger med på kursene for å gå rett medi-
sinsk informasjon og for å besvare oppkla-
rende spørsmål.

I Lov om Spesialisthelsetjenesten er opplæring og veiled-
ning av pasient og pårørende en likeverdig oppgave med
diagnostikk og behandling. 

I NOU 2005: 3 ”Fra stykkevis til helt” er det skrevet at
det skal opprettes LMSèr i sykehus og i kommunene.
Det er også skrevet at slike lærings- og mestringssentra
skal gis en robust finansiering. Opplæringen skal være
tverrfaglig forankret slik at de dette angår skal kunne få
nødvendig innsikt i egen lidelse og settes best mulig i
stand til å styre livene sine på en god måte. Flere kollega-
er kan gå sammen om lærings- og mestringskurs for
”sine” brukere.

Ansvarlig redaktør:
Ola Jøsendal
Bergensklinikkene, Nye sandviksvei 84
5035 Bergen Sandviken
E-post: ola.josendal@helse-bergen.no

Redaksjonskomite:
Sigrun Solberg
Tlf.: 55 31 25 65, Mob.: 934 34 818
E-post: sigrsolb@online.no

Utkommer ved månedslutt:
februar, april, juni, aug., okt., des.
Deadline for manuskripter medio
aktuell måned.

Årsabonnement  kr. 180,-
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Er smertene ute 

av kontroll?

Ta kontrollen tilbake!

Lyrica® er et helt nytt behandlingsalternativ for perifer nevro-
patisk smerte. Perifer nevropatisk smerte er et syndrom som
ofte ledsages av søvnforstyrrelser og angst.1,2 Dette syndromet
kalles Smertetriaden.2

Lyrica® har utover den primære smerteeffekten også 
dokumentert effekt på ledsagersymptomene.3,4

Lyrica® gir signifikant effekt innen en uke.3,4

Lyrica® er enkelt å administrere:
· 1 kapsel 2 ganger daglig*5

· har ingen kjente farmakokinetiske interaksjoner5

For mer informasjon se: www.pfizer.no

Referanser:

1. Meyer-Rosberg K et al. Peripheral Neuropathic pain- a multidimensional Burden for Patients. Eur J of Pain 2001;5:379-389. 2. Nicholson B. et al. Comorbidities in Neuropathic pain. Pain Medicine 2004;5:S1:9-27. 3.Sabatowski R et al.
Pregabalin reduces pain and improves sleep and mood disturbances in patients with PHN: Pain 109;2002:89-97. 4. Dworkin RH et al. Pregabalin for the treatment of PHN. A randomized, placebo-controlled trial. Neurology 2003;60:1274-
1283. 5. Felleskatalogteksten. * Lyrica kan også doseres tre ganger daglig.

Se felleskatalogteksten side xx

Lyrica®- det første preparatet med godkjent indikasjon perifer nevropatisk smerte!

For referanser og preparatomtale se side 29
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VEL BLÅST OG VEL SÅ DET

Hordaland legeforening har stått bak et prikkfritt arran-

gement for Legeforeningens landsstyre. Landsstyret er

foreningens høyeste organ, og består av valgte repre-

sentanter for de ulike organisasjonsleddene. De 125

valgte representantene, og mange aktive foreningsmed-

lemmer uten stemmerett, deltok på et godt møte.

Arrangementskomiteen fortjener all mulig honnør og

ros. Opplegget var strømlinjeformet og effektivt, det var

satt av god til til de diskusjonene som var nødvendig,

og de sosiale arrangementene var til rett tid og på rett

nivå. Begivenheten ble avviklet uten de store, pompøse

og gjerne dyre innslagene, samtidig som turen med

Statsraaden og de musikalske innslag satte inn det til-

strekkelige strøket av verdighet.

Landsstyremøtet i Bergen ble det siste for Hans

Kristian Bakke som president. Han fikk æren av å

avslutte den overmodne organisasjonssaken. Vedtaket

som ble fattet er historisk på mange måter, derfor blir

hele saken gjengitt i denne utgaven av Paraplyen.

Hans Kristian Bakke er kanskje den av

Legeforeningens Presidenter som har vært mest vellyk-

ket som forhandler. Forhandlingsresultatene både

innenfor fastlegeordningen, men også forhandlingene

med NAVO under og etter foretaksreformen, er det bare

å ta hatten av for. Vi skal selvsagt ikke glemme de ulike

forhandlingsutvalgene, og sekretariatet, men det kan

ikke herske noen som helst tvil om at sluttsvaret med to

streker under, i stor grad skyldes avtroppende President. 

Organisasjonsendringene

Selv om vi gjengir i sin helhet foreningens nye organi-

sasjonsmodell i dette nummeret, og vi ber innstendig

om at ALLE tar seg tid til å lese det, kan det kanskje

pirre nysgjerrigheten å peke på de mest sentrale

endringene:

1. Alle medlemmer av Legeforeningen skal ha obligato-

risk medlemsskap i minst en fagmedisinsk forening

(en tidligere spesialforening, som dekker en medi-

sinsk spesialitet)

2. Alle medlemmer av Legeforeningen skal ha obligato-

risk medlemsskap i en og bare en yrkesforening,

antallet yrkesforeninger er uendret.

3. Alle medlemmer av Legeforeningen skal være til-

knyttet en lokalavdeling (tidligere kalt fylkesavde-

linger)

4. Det regionale samarbeidsorganet blir lovfestet

5. Det overføres internt et betydelig antall representan-

ter fra lokalavdelingene til yrkesforeningene i lands-

styret, hovedsakelig for å bidra til en mer forståelig

demokratisk prosess, sterkt forenklet valgprosess, og

gjennomgående representasjon av tillitsvalgte

6. Lokalavdelingene skal kun velge en representant til

foreningens landsstyre, vedkommende velges både

som leder av lokalforeningen og som landsstyrere-

presentant.

7. De fagmedisinske foreningene øker vesentlig sin

representasjon til landsstyret 



For referanser og preparatomtale se side 31
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Overnatting i Bergen!

Leo Xpress RA
IB0001 

kr 555,-
enkeltrom

kr 695,-
dobbeltrom

For booking ring tlf: 55 30 87 00 
eller send mail til bryggenorion@rainbow-hotels.no 
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Tekst og foto: Regin Hjertholm

F O R S I D E F O T O
her et et glimt av mitt nye prosjekt

… mennesker som sover ….

jeg har tenkt på dette i over 10 år, skisser er laget….hvordan angri-
pe det?..
kan bildene sammen gi en opplevelse i utstillingsrommet, samtidig
som de skal fungere alene ellers? De må være sanne og troverdige
for å fungere. Derfor må søvnen være ekte.

Jeg kommer til å legge fokus på mennesket, ikke konkrete fysiske
omgivelser.
Det blir en studie i søvnens stillinger og positurer, et kroppsspråk
vi ikke ser om dagen.
Bak, over og under strømmer abstrakte former som ut av drøm-
mene vi er i.

Dette bilde er en ekstrem skisse for å se om det blir farger
Jeg tror det blir svart-hvitt

De som ønsker å bli fotografert i søvne kan ta kontakt; regin.hjer-
tholm@isf.uib.no

Når sykepleiere kommer tilbake fra hjertekurs på
Haukeland Universitetssjukehus og forteller at de har fått
vite at kransarteriene tåler et indre trykk på 30 Bar er det
noen små grå som øyeblikkelig blir aktivert. De også
hadde stusset og diskutert saken med sine menn.
Hvor mange Bar er det egentlig vi blåser inn i bildek-
kene våre? Kan dette stemme? Tåler virkelig kransarteri-
ene dette høye indre trykk på 30 Bar? 

Vilhelm Frimann Koren Bjerknes (1862-1951), norsk
fysiker, innførte bar som navn på en praktisk enhet for
trykk.  1 bar = 1megadyn (10 i 6. dyn) pr.kvadratcentime-
ter = 750 millimeter kvikksølvtrykk = 75/76 atmosfære. 

Det skulle tilsi at aterosclerotiske kransarterier tåler et
indre trykk på nesten 30 atmosfære – utrolig for meg
også.
Kan noen fra hjerteavdelingen, fortrinnsvis den som er
medisinsk ansvarlig for hvilke opplysninger som går ut
av avdelingen, forklare dette for oss? Fortrinnsvis i
Paraplyen.

Det skulle vel aldri være stenten som trenger dette trykk
for å vide seg ut til rett indre omkrets? Men det er jo i
tilfelle noe helt annet.

En undrende Sigrun Solberg

Kransarteriestenting og 30 Bar

SIGRUN SOLBERG, LEDER DEN NORSKE LEGEFORENING, 

REGIONSUTVALG VEST:
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UNIVERSITETS

Nytt fra Seksjon for 
allmennmedisin (SAM), UiB

Kjære kollega  i vestlandsk allmennpraksis!

S t e i n a r  H u n s k å r   • s t e i n a r . h u n s k å r @ i s f . u i b . n o

Ei undersøking mellom fastlegane i Bergen har

nyleg vist store variasjonar i ventetid for vanleg

time og det er vist store forskjellar mellom byde-

lane. Listestorleik ser ikkje ut til å ha å særleg

vekt for kva ventetid det er hos den enkelte fastle-

ge. I Bergen kommune under eitt har 54% av

legane ventetid på under ei veke for vanleg time,

men variasjonen er frå 29-92%. 23% av legane

har ventetid på meir enn to veker, her er variasjo-

nen mellom bydelane frå 8-41%.

Ventetid hos fastlege er eit relativt begrep med

mange sider. Ventetid er nyttig for driftsplan-leg-

ging og kan faktisk også vere nyttig reint diagnos-

tisk i allmenn-praksis for ein del problemstilling-

ar. Men som fastlegar skal vi vere varsame med å

definere kva som er akseptabel ventetid på vegne

av pasientane, iallefall må ikkje forskjellen på til-

bod og forventning bli for stor.

Naboen min kommenterte saka med at han van-

legvis fekk årsservice på bilen innan 1-2 veker,

tannlegetime same veka og veterinærbesøk same

dag. Dette kan vere ein god indikasjon på kva

pasientar erfarer hos andre og kor vi bør legge

oss også når det gjeld tilgjengelighet for saker

som ikkje hastar.

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

ÅRSMØTET I HORDALAND LEGEFORENING TIRSDAG 30.august 2005 kl. 19
I LEGENES HUS, KALFARVEIEN 37, BERGEN.  

Utsettelsen skyldes at vi må unngå møtekollisjon med APLF sitt årsmøte sentralt.

Sigrun Solberg, leder 
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Akupunkturstudie får stort tilskott

Terje Alræk som disputerte i fjor ved Seksjon for all-
mennmedisin på ei avhandling om akupunktur som
forebygging av blærekatarr hos voksne kvinner, er
medarbeidar på ei ny studie av akupunktureffektar.

Studien "Effectiveness of acupuncture-care for treat-
ment of hot flushes among postmenopausal women"
har mottatt 4,5 mill i støtte fordelt over tre år frå
Norges forskningsråd. Forskergruppa er leia av
Sameline Grimsgaard og Vinjar Fønnebø ved
Universitetet i Tromsø. I tillegg til Terje Alræk er det
også med forskarar frå Storbritannia.

Prakislærerprisen til Unni Solem Bilsbak

Praksislærerprisen ble opprettet i 2001. Den er en pris
som i år ble tildelt for fjerde gang til en praksis-lærer
ved Institutt for samfunns-medisinske fag ved
Universitetet i Bergen. Prisen blir tildelt en allmennle-
ge som i kontakten med studentene har vist stor evne
til å formidle faglig entusiasme og klinisk kompetanse.
Nominasjon og kåring av vinner gjøres på grunnlag av
en utfyllende skriftlig evaluering fra studentene. Prisen
er et diplom og et utvalg klassisk musikk og jazz.

Om årets vinner har studentene spesielt fremhevet at
hun fremstår som et ypperlig forbilde i legerollen, gir
studentene ansvar samtidig som hun er en fast støtte
under hele praksisperioden. Hun tilrettelegger dag og
ukeplan slik at studenten får delta i et bredt utvalg av
kommunehelsetjenesteoppgaver. ”Jeg har lært mye og
kan ikke forestille meg at noen kan fortjene prisen
bedre enn henne”, skriver en av studentene.

Prisvinneren er cand.med fra Bergen i 1985. Hun
bor i Ulvik og har arbeidet der fra 1987, fra 1993 også
som kommunelege 1. Hun er spesialist i allmennmed-
isin og har i tillegg utdanning i samfunnsmedisin.
Tidligere vinnere:
ß 2001 Satya Sharma
ß 2002 Alf I Midtskog
ß 2003 Lars Moland

Nye allmenn-praktikerstipend til Bergen

Følgende søkere fra Seksjon for allmennmedisin i
Bergen har fått allmennpraktikerstipend for høsten
2005:

Toril Bøyum har fått 2 mnd til et prosjekt om MS-
pasientar i Ål og Hol kommunar. Steinar Hunskår er
veileder.

Knut-Arne Wensaas har fått 3 mnd til et prosjekt om
Giardiasis-utbruddet i Bergen. Guri Rørtveit er veile-
der. Beskrivelsen av utbruddet er hittil basert på pasi-
enter som har fått bekreftet diagnose gjennom avfø-
ringsprøver. I en ny studie med base ved Seksjon for
allmennmedisin vil man også inkludere pasienter som
har sykehistorie forenlig med giardia-infeksjon selv om
avføringsprøver er negative eller ikke undersøkt. I til-
legg til å registrere data fra pasientjournalene ved to
legesentre vil man også følge opp pasientene med spør-
reskjema og undersøkelse av nye avføringsprøver.
Målet er å kunne gi nyttig tilleggsinformasjon om selve
utbruddet og å se hvordan det går med pasientene i
tiden framover.

Internasjonal pris til Sverre Sandberg

Professor Sverre Sandberg ved er den første nordman-
nen som har motteke den verdsomspennande prisen
"The Westgard Quality Award". Prisen vert delt ut
kvart år til ein forskar som har utmerka seg med sitt
arbeid innan laboratoriemedisin, og blei nyleg delt ut
under ein konferanse i Belgia. Laboratoriefolk frå heile
verda var samla i Antwerpen då Sandberg tok i mot
heider og ære, statuett og ein mindre pengesum.

Sverre Sandberg er avdelingsleiar ved Laboratorium
for klinisk biokjemi på Haukeland
Universitetssjukehus, professor ved Seksjon for all-
mennmedisin og leiar for NOKLUS. Han fekk prisen
på grunn av sin innsats for å sikre at kvaliteten på labo-
ratorieprøver og tolkinga av desse i primærhelse-tenes-
ta er god nok. I tillegg har han vore leiar for eit arbeid
om evidensbasert laboratoriemedisin i International
Federation of Clinical Chemistry.

Det er ikkje nok at prøven blir analysert rett, like
viktig er det at dei rette prøvane blir tekne og at prøve-
svara vert tolka rett, seier Sandberg i ein kommentar.
Det har nemlig ikkje alltid vore like stort fokus på
dette. I 1992 vart Norsk senter for kvalitetsforbetring
av laboratorieverksemd utanfor sjukehus (NOKLUS)
stifta. Dette har ført til betring av analyse-kvaliteten på
alle laboratorieprøver. Mellom anna er talet på blod-
sukkerresultat som er blitt klassifisert som dårlege gått
ned frå 16 til 4 prosent i tidsrommet 1993-2004.
NOKLUS har fått mykje oppmerksemd internasjonalt,
både på grunn av forskinga dei driv med, og fordi det
ikkje er liknande organisasjonar i mange andre land.
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Viktig at sykmeldte kommer tidlig i aktivitet

TRYGDELEGEN

I de nye sykepengereglene som ble innført med virkning
fra 1. juli 2004 ble det innført et aktivitetskrav i § 8-4 for
å få rett til sykepenger. Med arbeidsrelatert aktivitet
menes gradert sykepenger, aktiv sykemelding, yrkesret-
tet attføring eller reisetilskudd.

Reisetilskudd/transport
Den sykmeldte kan få reisetilskudd dersom det er trans-
porten til og fra jobb som blir vanskelig på grunn av hel-
sesituasjonen. Enten i stedet for sykepenger, eller som
tilretteleggingstilskudd dersom tilrettelagt arbeid bare er
mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten
enn der den sykemeldte til daglig arbeider. Dette forut-
setter at den sykemeldte er ansatt i en IA-bedrift. I til-
legg er det svært viktig å huske på at den sykemeldte
kan begynne på yrkesrettet attføring i sykepengeperio-
den. Jo tidligere et attføringsløp starter jo større sjanse er
det for at den sykemeldte kommer tilbake i arbeid.

Over 80 prosent er passive
Statistikken viser at over 80 prosent av de som var syk-
meldt i Hordaland i 4. kvartal 2004 var helt passive. 15,8
prosent hadde fått gradert sykemelding, mens 1,5 pro-
sent gikk på aktiv sykemelding. Hordaland har satt som
mål at 35 prosent av de sykmeldte skal gå på gradert
sykmelding. Jo tidligere den sykmeldte kommer i akti-
vitet, jo større sjanse er det for at han/hun kommer i van-
lig arbeid igjen.

Aktiv sykemelding må målrettes
Det er fortsatt mulig å bruke aktiv sykemelding for pasi-
entene, og aktiv sykemelding er å foretrekke framfor
passivitet. Men bruken av aktiv sykemelding skal mål-
rettes bedre, blant annet ved at legen skal vurdere gra-
dert sykemelding før aktiv sykemelding. Det skal ytes
gradert sykemelding dersom den sykemeldte kan utføre

en del av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å
arbeide redusert tid, eller ved å bruke lenger tid for å
utføre oppgavene. I de tilfeller der den sykemeldte ikke
kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver kan  aktiv syk-
melding være det rette virkemiddelet. Dette er særlig
aktuelt ved utprøving av arbeidsevne i startfasen av
tilbakeføringen til arbeid. Det kan i en oppstartfase være
usikkert hva den sykemeldte kan klare av arbeidsoppga-
ver, og da kan det være riktig med aktiv sykemelding for
å klargjøre hvilke arbeidsoppgaver den sykemeldte kan
greie og i hvor stor grad. Det trenger ikke dreie seg om
en periode på 4 uker, men slik avklaring kan gjerne gjø-
res i en 1- 2 ukers periode. Ett av formålene med loven-
dringen har vært at det skulle komme tydelig frem at
medlemmets plikt til å medvirke også omfatter utprø-
ving av funksjonsevnen. Aktiv sykemelding skal uansett
evalueres etter fire uker, og kan forlenges dersom rehabi-
litering eller tilrettelegging tar lengre tid eller det er
behov for varig tilrettelegging. Aktiv sykmelding gis
aldri for mer enn fire uker av gangen og skal evalueres
mellom hver gang det innvilges.  

Kan tilrettelegging hjelpe?
Arbeidsgivere har plikt til å legge til rette slik at medar-
beiderne greier å utføre sine oppgaver til tross for ned-
satt funksjonsevne. Legen bør påpeke muligheter for at
tilrettelegging kan avhjelpe sykmeldingsårsaken i funk-
sjonsvurderingen i attesten ” Medisinsk vurdering av
arbeidsmuligheter ved sykdom”. Det gjør det langt let-
tere for den sykmeldte og trygdekontoret å få gjennom-
slag for at arbeidsplassen skal tilrettelegges. Dette kan
også være et insitament for arbeidsgiver for å få den
sykemeldte tidligere tilbake i arbeid. Det kan også være
aktuelt å søke Trygdeetaten om arbeidsplasstilretteleg-
ging. Mer om tilrettelegging av arbeidsplassen finner du
på www.trygdeetaten.no.

Undersøkelser viser at 50 prosent av dem som er sykemeldt etter 8 uker, fortsatt er det
etter 52 uker. Etter enda et år har 47 prosent av disse fått innvilget uføreytelse. Dette viser
hvor viktig det er å få den sykmeldte tidlig i aktivitet. Gradert sykemelding er et svært vik-
tig virkemiddel i denne sammenheng, og det er fortsatt lov til å bruke aktiv sykemelding.
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Slutt på bruk av prefrankerte konvolutter

TRYGDELEGEN

Trygdeetaten gir ikke lenger ut prefrankerte konvolutter
til innsending av sykmeldingsattester og lignende.
Trygdeetaten i Hordaland ber om at legene kaster de
svarkonvoluttene de har på lager og ikke bruker disse til
videre innsending.

Insentivordningen for bruk av elektronisk innsending av

sykmeldingsattester fortsetter ut 2005. Det vil si at legen
får en ekstra godtgjørelse på kr. 2,- pr innsendt elektro-
nisk melding.

Les mer om elektronisk innsending av sykmeldingsattes-
ter på www.trygdeetaten.no

Sykepenger ved ferieopphold i utlandet

Ferietiden nærmer seg raskt. På trygdekontorene merkes
det ved at mengden søknader om å få sykepenger i en
begrenset periode under opphold i utlandet øker kraftig. 
For at den enkelte skal kunne få sykepenger under uten-
landsopphold er det en forutsetning at:
– oppholdet er begrenset i varighet (sykepenger kan

også gis under lengre opphold, men da er retningsline-
ne for innvilgelse strengere enn det som skisseres her)

– den sykemeldte må godtgjøre at helsetilstanden ikke
vil bli forverret og føre til forlenget arbeidsuførhet

– og den sykmeldte må også godtgjøre at oppholdet

heller ikke vil føre til at trygdekontorets kontroll og
oppfølging blir forhindret

Utenlandsoppholdet må altså ikke føre til opphold/utset-
telse av behandling og andre aktiviteter igangsatt med
tanke på tilbakeføring til arbeid . Det kreves også doku-
mentert at medlemmet er for syk til å arbeide/være på til-
tak, men samtidig frisk nok til å reise på ferie
Det er imidlertid viktig  å være oppmerksomme på at
man kan ta ut ordinær ferie selv om man er sykmeldt,
men da har man ikke rett på sykepenger.

Forbyttet bunadscape i Legenes hus 17. mai i år

En fortvilet kollegakone, den lengste av alle, fant ikke igjen sin nye egensydde, side bunadscape da hun skulle
gå fra Legenes Hus den 17.mai. Igjen henger en annens bunadscape, også denne sid, men ikke så sid som den
forsvundne.
Det er ikke kjekt for en lang dame å gå i en for kort cape og det kan heller ikke være noe morsomt å snuble
rundt i en annens for lange cape. 
Det var bedre vær da man forlot huset enn da man kom og det er fort gjort å gripe feil i garderoben.

Jeg ber om at alle som var i Legenes Hus den 17.mai  sjekker familiens bunadscaper og forsikrer seg om at de
ikke i farten har fått med seg en fremmed cape.

Capen kan byttes tilbake til egen i Legenes Hus etter avtale med 
Ellingsen tlf. 97508587 eller 41120706

Dersom det skulle være vanskelig å nå disse kan jeg kontaktes. 

Med hilsen Sigrun Solberg, leder, telefon 934 34 818
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STYRET HLF 01.09.2003 – 31.08.2005

Leder: Sigrun Solberg sigrsolb@online.no

LSA (nestleder): Rolf Martin Tande rolmar@online.no

OF: Erling Mjanger erling.mjanger@haukeland.no

APLF: Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 

YLF: Christian Busch christian.busch@helse-bergen.no

Namf: Trond Skaflestad troska@online.no

LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no

PSL (vara): Harald Miljeteig hara-mi@online.no

Årsmøtevalgt: Bent Folkvord bfolkvor@online.no

Årsmøtevalgt: Jone Trovik jone.trovik@helse-bergen.no

ÅRSMØTEVALGTE VARAREPRESENTANTER:

Vara: Niels Saaby Hansen fanabond@online.no 

Vara: Karin Stand Volden

OBSERVATØRER:

YLF tillitsv. Helse Bergen: Eirik Vikane Eirik.Vikane@helse-bergen.no

Nmf, Stud med: Per Øystein Opdal popdal@hotmail.com

Ansatterepr Helse Bergen: Håvard  Skeidsvoll hske@haukeland.no

Landsstyrerepr DNLF: Tone Skeie Jensen t.s.jensen@klinmed.uio.no

Landsstyrerepr DNLF: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no

Legenes Hus, leder styret: Steinar Fosse stfosse@broadpark.no 

Paraplyen, redaktør: Ola Jøsendal ola.josendal@helse-bergen.no

H O R D A L A N D  L E G E F O R E N I N G  2 0 0 3 - 2 0 0 5



S O G N  O G  F J O R D A N E  L E G E F O R E N I N G

STØTTEKOLLEGER I 
SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Øystein Melbø Christiansen, Psykiatrisk Klinikk, 
6800 Førde  -  Tlf.kontor: 57 83 91 75    
Fax: 57 83 94 95  -  Privat: 57 83 22 90

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 02 77  -  Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, Kommunelegekontoret, 5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 41 82  -  Privat: 57 78 42 80

Leder Halvard Wannag Sele , 
Legesenteret 6823 Sandane 
Privat: 57 86 63 08 - Mobil: 95 03 24 94 
40 - Fax Arb 57 88 44 41 
hw.sele@online

Styremdl. Arne Sunde. 
Fylkeslegekontoret 6863 Leikanger 
Arbeid 57 65 55 00 - Privat 57 65 37 76 
Fax: 57 65 35 11
arne.sunde@fl-sf.stat.no

Styremdl. Bjørg Ladehaug. Gyn. avd. SSSF 6800 Førde 
bjorg.ladehaug@helse-forde.no

Aplf: Audun Hammer. Legekontoret 6700 Måløy 
Arbeid: 57 84 52 30 - Privat: 57 85 03 84  
audunham@frisurf.no

OLL Trond Inselseth. Legekontoret. 6700 Måløy 
Arbeid: 57 84 52 30 - Privat: 57 85 11 36 
insels@frisurf.no

OF Øivind Watne Psyk avd SSSF 6800 Førde 
Arbeid: 57 83 94 70 - Privat: 57 72 04 67 
Fax: 57 72 04 69
owatne@online.no

YLF Torgeir Finjord SSSF 6800 Førde 
torgeir.finjord@c2i.net

PSL Ingvar Holtan. P.boks 456. 6801 Førde
ingvar.holtan@c2i.net

Namf Alf Bjørnar Heggelund 6993 Høyanger
alv.bjornar.heggelund@hydro.com

Varamedlemmer:

Bjørn Noren. Helsesenteret. 6971 Sande 
Jan Nordeide. SSSF. 68090 Førdeo

STYRET I SOGN OG FJORDANE 
LEGEFORENIG 

ÅRENE 2002 - 2003:

Lege-for lege

I Sogn og  Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å

starte ”lege-for-lege” ordningen.

I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar

og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert

etter Normaltariffen med vanleg eigenandel.

Dei 4 er:

• Kari Fagerheim, Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid  -  tlf 57 86 30 20

• Berit Kaarstad. Legekontoret, 

6847 Vassenden  -  tlf 57 72 81 00

• Hans Hvidsten, Legekontoret, 

6817 Naustdal  -  tlf 57 81 60 20

• Kjell Kjørlaug, Legekontoret, 

6856 Sogndal 

tlf 57 62 97 00 fax 57 62 97 01 og  

e-post:kjell@kjorlaug.com

Alle kollegaer på alle nivå er ved behov      

velkomne til å ta kontakt med ein av oss.
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ALLMENNMEDISIN

John Leer
Legesenteret i Florvåg, 5305 Florvåg 
56 14 06 61 (arb.) 56 14 11 13 (priv.) 

Ellen Nummedal
Fana legekontor, Krokeideveien 5, 
5047 FANA,  55 11 71 55 

Dag Pedersen
Rogne legesenter, Sverresbakken 2, 
5700 VOSS,  56 31 30 85

Dag H. Søvik
Kringsjåveien 33, 5031 LAKSEVÅG, 
55 34 20 44

Odd Winge
Leirvik MT, Storhaugvegen 1130, 
P.B. 352, 5402 STORD,  53 41 24 51

ARBEIDSMEDISIN

Arnhild Hjelmen, Bedriftshelsetjenesten, 
DnB ASA, Helse-/Miljøavd. Lars Hillesgt. 30,
5020 BERGEN,  55 21 17 19/55 21 14 59

INDREMEDISIN

Jostein Asmervik
Spesialistsenteret på Straume, 
5353 STRAUME, 56 33 37 60/Dir: 56 32 62 32

Knut Brinchmann-Hansen
5200 OS,  56 30 26 43 

Kjell Gisholt
Østre Nesttunvei 10, 5050 NESTTUN, 
55 13 42 19/55 13 83 66 

Bertil Kjell Øie
Spesialistsenteret på Straume, 5353 STRAUME, 
56 33 37 60/Dir: 56 32 62 31

K U N N G J Ø R I N G E R

Stein Nilsen (avdelingskoordinator)
Georgenes Verft 18, 5011 BERGEN,
55 23 08 00 (priv.)
Legesenteret i Florvåg, 5305 FLORVÅG, 
56 15 74 00 (arb.)

Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 5232 Paradis,
55 92 44 77 (priv.)
Loddefjord legesenter, postboks 85, 5881 Bergen
55 51 33 77 (arb.)

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 56 58 66 77 (priv.)
Øyrane legesenter, 5260 INDRE ARNA, 
55 39 55 62 (arb.)

Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ, 
56 14 13 55 (priv.)
Institutt for psykiatri og psykoterapi, 
Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5, 5085 MORVIK,55 18 55 61 (priv.)
Kir. avd., urologisk seksjon, 
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 Bergen 
55 97 50 99 eller 55 97 29 07 (arb.)

Støttelegenes oppgave er å være rådgiver og støtte for
kolleger som opplever kriser eller problemer som truer
arbeidsevnen. Støttegruppen er åpen for henvendelser
fra alle leger i Hordaland, kolleger, pårørende, offentli-
ge myndigheter eller andre som er bekymret for en leges
helse og/eller atferd. Dessuten kan støttegruppens med-
lemmer selv ta kontakt når det er grunn til å tro at en
lege har det vanskelig eller kan ha kommet i en situa-
sjon som medfører at utøvelsen av legeyrket lider.

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE

LEGETJENESTE FOR LEGER
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GYNEKOLOGI

Kristina H. Johannessen
Nygårdsgaten 4, 5015 BERGEN, 
55 32 68 90/55 32 63 61

Britt Nyland
Nygårdsgaten 4, 5015 BERGEN, 55 31 95 57 

NEVROLOGI/NEVROFYSIOLOGI

Bjørn Karlsen
Nevrologisk avd., HAUKELAND SYKEHUS,
5021 BERGEN,  55 97 40 36/55 97 40 00 

Helge Riisøen
Nevrologisk avd., HAUKELAND SYKEHUS, 
5021 BERGEN,  55 97 39 72/55 97 40 00 

PSYKIATRI

Juel Kristiansen, Psykiatrisk poliklinikk,  
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN,  
55 97 43 00/03 

Mildrid Pedersen
Rogne legesenter, Sverresbakken 2, 
5700 VOSS,  56 51 07 66

Atle Roness, Psykiatrisk klinikk, 
HAUKELAND SYKEHUS, 5021 BERGEN,  
55 97 45 98
Helleveien 170, 5035 SANDVIKEN, 
55 25 63 02 (priv.)

Jan Wimpelmann
Institutt for psykiatri og psykoterapi
Starvhusgaten 2A, 5016 BERGEN, 
55 55 04 24/41 69 30 29

Liv Ørbeck
Østre Nesttunveien 6, 
5050 NESTTUN, 55 13 69 40

BARNEPSYKIATRI, kontaktperson

Guri Haaland
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Fana 
Postboks 254, 5050 NESTTUN, 55 11 25 42/40
Besøksadresse: Nefagården, Fax: 55 11 25 41
2. etasje, Nesttun.

ØRE-NESE-HALS SYKDOMMER

Harald Miljeteig
Spesialistsenteret på Straume,
5353 Straume, 56 31 37 66 / 68

ØYESYKDOMMER

Erling Strand
Bergen øyelegesenter, Nedre Ole Bullsplass 3, 
5012 BERGEN, 55 31 71 88

Sissel Holmen
Legesenteret i Kommunehuset Nesttun,
Hardanervn. 6, 5223 Nesttun, 55 56 12 00

Per Høie
Bønes legekontor, Bøneslia 1, 
5062 BØNES, 55 12 02 96

Jon Schjelderup
Idrettsveien almenpraksis
Idrettsveien 47, Brann stadion, Postboks 188, 
5032 MINDE, 55 29 58 47

LEGETJENESTE FOR MEDISINSKE STUDENTER



18

PARAPLYEN  

1)
Landsstyret i Den norske lægeforening vil åpne for at forening-
ens lover ikke skal hindre endringer i foreningens inndeling i
fylkesavdelinger (lokalforeninger) og yrkesforeninger når dette
er ønsket av fylkesavdelingene og yrkesforeningene selv, eller
når ønsket er fremkommet ved avstemning blant berørte med-
lemmer. 

Dette kan skje ved at lovene gis nye bestemmelser som medfø-
rer at:
a) Legeforeningens legemedlemmer fordeles på godkjente

lokalforeninger etter arbeidsstedets lokalisering. 

Lokalforeningenes geografiske utstrekning og ansvarsområ-
der bør ikke være mindre enn et helseforetaksområde i spe-
sialisthelsetjenesten og bør så langt det er mulig falle sam-
men med ett eller flere opptaksområder for helseforetak.
Lokalforeningenes geografiske område og navn skal være
godkjent av sentralstyret. 

Overgangsregel:
Lokalforening som per 31. august 2006 er lovfestet som fyl-
kesavdeling, består inntil videre. 

Lokalforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet
med foreningenes oppgaver, kan med sentralstyrets samtyk-
ke justere sine grenser eller slutte seg sammen til større for-
eninger. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal
forholdes med foreningenes aktiva ved sammenslåing.

Dersom 1/5 av samtlige medlemmer i et område krever det,
kan et spørsmål om endring i inndelingen av lokalforeninger
kreves avgjort ved avstemning blant medlemmene av berørte
lokalforeninger. Vedkommende regionsutvalg har ansvar for
å arrangere avstemningen. 

b) Legeforeningenes legemedlemmer fordeles etter arten av
yrkesutøvelse på den godkjente yrkesforening som i hoved-
sak representerer medlemmets fagforeningsinteresser. 

Sentralstyret fastsetter nærmere retningslinjer for medlems-
fordelingen.

Overgangsregler:
Per 26. mai 2005 har Den norske lægeforening følgende
yrkesforeninger:
Alment praktiserende lægers forening (Aplf) 

Foreningen for leger i vitenskapelig stilling (LVS)
Foreningen for leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)
Norsk overlegeforening (OF)
Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)
Yngre legers forening (Ylf)

Landsstyret merker seg den uttalte vilje til samarbeid
mellom LSA og NAMF om å arbeide for en sammenslut-
ning til en yrkesforening for medlemmer med hovedsaklig
grupperettet forebyggende medisinsk arbeid.  Inntil en får
praktisk erfaring med funksjonsfordeling mellom yrkesfor-
eninger, lokalforeninger og fagmedisinske foreninger opp-
rettholdes status for LSA og NAMF som separate yrkesfor-
eninger for ikke å redusere disse gruppenes status internt i
Legeforeningen i en periode hvor forebyggende medisinsk
arbeid har dårlig rekruttering og står overfor store utfor-
dringer.

Landsstyret viser til avtale av 18. okt. 2004 mellom styrene i
Aplf og NSAM og forutsetter at foreningene innen neste
ordinære landsstyremøte selv 
det skal opprettes en ren yrkesforening og en ren fagmedi-
sinsk forening for allmennmedisin eller om Aplfs nåværende
funksjon som kombinert yrkesforening og faglig forening
for allmennmedisin, skal bestå. 

Yrkesforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet
med foreningens oppgaver, kan med sentralstyrets samtykke
justere reglene for hvem som kan være medlemmer eller
slutte seg sammen til større foreninger og om nødvendig
opprette interne seksjoner for medlemmer i spesielle stilling-
er/posisjoner. Det skal påses at slike endringer ikke medfører
konkurranse om medlemmer.

2)
Landsstyret konstaterer at oppslutning og engasjement i lokal-
foreningenes aktiviteter som felles forum for medlemmer av
alle kategorier i et område, i en del tilfeller har et klart forbe-
dringspotensial. Landsstyret ønsker å utløse dette potensial
gjennom å vedtektsfeste en klarere rolle- og funksjonsfordeling
mellom lokalforeningene som organ og de yrkesforeninger som
danner lokalforeningenes styre. 

Landsstyret vil at lokalforeninger skal ha ansvar for følgende:

Lokalforeningen skal fremme Legeforeningens formål i området

Legeforeningens organisasjon
Vedtak av landsstyret 27. mai 2005
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ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles
interesser ved bl a:

a) Å engasjere seg i den samlede helsetjeneste i området og
helseregionen og virke for hensiktsmessig organisering og
funksjonsfordeling. Lokalforeningen skal virke for god sam-
handling mellom medlemmer i primærhelsetjenesten og i de
ulike nivåene for spesialisthelsetjenester. Lokalforeningen
skal organisere fag- og helsepolitisk debatt blant sine med-
lemmer og gi statlige og kommunale myndigheter premisser
og råd mht preferanser og prioriteringer innenfor planleg-
ging, utbygging og drift av helsetjenester i området.
Lokalforeningen kan virke som kontakt mellom lokale helse-
myndigheter og faglige kompetansemiljøer i
Legeforeningens fagmedisinske foreninger og spesialfor-
eninger.

b) Å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inn-
tekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i sam-
arbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi
praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalg-
te, holde jevnlig kontakt med de tillitsvalgte og skal etter
retningslinjer fastsatt av sentralstyret, gi tilstrekkelig økono-
misk og annen støtte til de tillitsvalgtes arbeid i kommuner,
helseforetak og andre arbeidssteder i området.
Lokalforeningen skal i nødvendig utstrekning bidra til opp-
læringen av tillitsvalgte.

c) Å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer som har
behov for det, gjennom å sørge for organisering av kolle-
gastøtte og drift av helsetiltak for leger. 

d) Å drive relevante faglige kurs og annen utdanningsvirksom-
het.

e) Å løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og
mellom medlemmer.

f) Å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer i
området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt
samvær.

g) Lokalforeningens budsjett skal ha poster til punktene a-f.

Lokalforeninger innen én og samme region kan avtale samar-
beid om oppgaver som nevnt.

Hvor helseforetaksområder i spesialisthelsetjenesten fordeler
seg på flere lokalforeninger, har lokalforeningene plikt til å
samarbeide med hverandre om økonomisk og praktisk støtte til
tillitsvalgte i berørte foretak. Ansvaret skal reguleres av gjensi-
dig avtale, som godkjennes av sentralstyret. 

Landsstyret vil at yrkesforeninger skal ha ansvaret for føl-
gende:

Yrkesforeningen skal fremme Legeforeningens formål og særlig
arbeide for tilfredsstillende rammevilkår for medlemmenes
yrkesutøvelse bl a ved: 

a) å arbeide for kollektive avtaler eller offentlig-rettslige
bestemmelser som sikrer utviklingen av medlemmenes inn-
tekts- og arbeidsvilkår, pensjonsvilkår mv. samt deres rettsli-
ge stilling som yrkesutøvere i helsetjenesten.

b) å arbeide for tilfredsstillende muligheter og vilkår for
videre- og etterutdanning for medlemsgruppen.

c) å arbeide for at medlemmenes erfaringer og innsikt gir pre-
misser for beslutninger om rammebetingelser for medisinsk
virksomhet og om nasjonale fag- og helsepolitiske spørs-
mål.

Yrkesforeningen har rett til å representere sine medlemmer i
Legeforeningens organer og ad hoc-utvalg for forhandlinger
og annet økonomisk interessearbeid og til om mulig å være
representert når Legeforeningen deltar i partssammensatte
eller nasjonale organer som arbeider med spørsmål som særlig
vedrører yrkesforeningens medlemmer.

Yrkesforeningene har ansvar for rekruttering og valg av tillit-
svalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeids-
givere og kontraktsmotparter. For leger med ansettelsesforhold
velges tillitsvalgte på arbeidsplassene i hht hovedavtalene på
de ulike tariffområder, jfr også egen instruks for tillitsvalgte,
fastsatt av sentralstyret. For næringsdrivende leger som ikke er
omfattet av hovedavtale eller tilsvarende, velges tillitsvalgte i
kommuner og foretaksområder i hht til sentralstyrets instruks.
Yrkesforeningene kan be om  praktisk bistand fra lokalfor-
eningenes til gjennomføring av slike valg.

Styret i yrkesforening kan for å sikre mulighet for gjennomgå-
ende representasjon i tillitsverv i lokalforening, regionsutvalg,
eget landsråd og Legeforeningens landsstyre, beslutte at tillit-
svalgt som ikke uttrykkelig har reservert seg, også stiller til
valg eller utpekes som organisasjonstillitsvalgt i yrkesforening-
en.

Lokalt/regionalt skal yrkesforeningen ved sine organisasjonstil-
litsvalgte inngå i dannelsen av styrene i Legeforeningens lokal-
foreninger og regionsutvalg. 

Yrkesforeningen har ansvar for at de lokale tillitsvalgte holder
styret i lokalforening orientert om alle viktige spørsmål innen
de tillitsvalgtes ansvarsområde og sørger for at de tillitsvalgtes
behov for dekning av utgifter knyttet til vervet blir meddelt
lokalforeningen.

3)
Landsstyret vil at medlemmenes faglige engasjement, som i de
fleste fag har ufoldet seg i godkjente spesialforeninger med fri-
villig medlemskap, skal bli nærmere integrert i Den norske
lægeforening for å styrke foreningens faglige profil og virk-
somhet.  Landsstyret vil derfor omdanne Legeforeningen slik
at medlemskapet i tillegg til å være betinget av legemedlem-
menes arbeid geografisk og yrkesmessig også skal være beting-
et av deres faglige tilhørighet eller interesse.  

Landsstyret vil at dette skal skje ved følgende tiltak: 

a) Alle legemedlemmer med autorisasjon ilegges et tillegg for
faglig medlemskap i kontingenten til Den norske lægefor-
ening. Kontingenten gjøres høyere for leger som ved forfall
av kontingent er godkjent spesialist enn for medlemmer
som ikke er det.

b) Nåværende spesialforeninger som representerer de faglige
interesser knyttet til en godkjent spesialitet, endrer for-
eningsmessig status per 1.1.2007 og betegnes fagmedisin-
ske foreninger. Legemedlemmer som er godkjente spesialis-
ter fordeles automatisk til de foreninger som representerer
den enkeltes spesialitet som ordinære, obligatoriske med-
lemmer. Andre leger velger selv om og hvilken fagmedi-
sinsk forening de vil tilmelde seg for sin kontingent for fag-
lig medlemskap.
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Intensjonene i avtalen av 18. okt 2004 mellom styrene i
Aplf og NSAM støttes av landsstyret. Landsstyret vil samti-
dig presisere at hvis avtalen ikke skulle bli realisert, må all-
mennleger ha adgang til å være tilmeldt Aplf som fagmedi-
sinsk forening.

Medlemmer med fastlegeavtale (også ikke-spesialister) til-
meldes den fagmedisinske forening for allmennmedisin.
Unntatt er leger i kombistilling (allmennmedisinsk og sam-
funnsmedisinsk arbeid), som kan velge mellom den fagme-
disinske forening for allmennmedisin eller samfunnsmed-
isin.

c) Medlemmer som er godkjent spesialist i en eller flere gren-
spesialiteter tildeles automatisk både forening for hovedspe-
sialiteten og den grenspesialitet hvor de ft har sitt virke. 

d) De fagmedisinske foreninger opphører med å kreve egen
kontingent overfor ordinære medlemmer og tilføres i stedet
økonomisk tilskudd til drift av foreningen over Den norske
lægeforenings budsjett, fastsatt av landsstyret. Landsstyret
forutsetter å fastsette tilskuddet slik at
• de fagmedisinske foreninger samlet får en trygg 

økonomi for drift og faglige aktiviteter på minst 
samme nivå som tidligere. 

• tilførslene til de kirurgiske og indremedisinske 
fagfelter fordeles mellom foreninger for hoved-
spesialitetene og grenspesialitets-foreningene på en 
måte som avspeiler oppgavefordelingen.

• det skjer en utjevning mellom større og mindre fag. 

De nåværende spesialforeninger som ikke dekker en spesialitet,
og således ikke omfattes av utvidelsen av det obligatoriske
medlemskap, forutsettes å bli videreført som frivillige forening-
er innen Legeforeningen, etter sine nåværende lover så langt de
passer, inntil evt oppdatering finner sted.

4)
Landsstyret vil at det som en del av Legeforeningens organisa-
sjon skal lovfestes et regionsutvalg i hver av landets helseregio-
ner. Utvalget skal være et kontakt- og samarbeidsorgan for
lokalforeningene i regionen og representativt organ for Den
norske lægeforening overfor regionale helsemyndigheter og
eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter som måtte opptre
på et regionalt nivå. Utvalget skal særlig ha sin oppmerksomhet
på organisering og funksjonsdeling og den helsepolitiske utvik-
ling i regionen.

Regionsutvalget skal bestå av lederen for hver av lokalfor-
eningene i regionen og én lokal representant for alle yrkesfor-
eninger som ikke er representert gjennom lokalforeningsleder-
ne samt en representant for Nmf fra nærmeste medisinske
fakultet.

Regionsutvalget skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å
representere yrkesforening. Om nødvendig oppnevnes annen
yrkesforeningsrepresentant.

Regionsutvalget skal i størst mulig grad opptre i samråd og
samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillit-
svalgte i regionen. Det kan vedta å samordne synspunkter og
interesser og avgjøre uenighet og forplikte lokalforeningene og
deres medlemmer i regionen spørsmål der enhetlig opptreden
er viktig. 
I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionsutvalget fatter

vedtak i samråd med sentralstyret.

Regionsutvalget skal periodisk holde sentralstyret orientert om
sin virksomhet.

Regionsutvalget avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets
virksomhet neste år og har rett til å motta tilskudd til driften i
samsvar med vedtak av landsstyret. 

Landsstyret pålegger sentralstyret å evaluere regionsutvalgene. 

5)
Landsstyret vil endre egen sammensetning. Endringene skal
reflektere to forhold:  

• Den omdannelse av foreningen som vil følge av vedtaket
under pkt 3, foran må gi de fagmedisinske foreningene noe
større representasjon for å sikre god faglig bredde i represen-
tasjonen. 

• Forholdet mellom yrkesforeningenes og lokalforeningenes
representasjon bør endres til fordel for yrkesforeningene slik
at de sikres gjennomgående representasjon i den utstrekning
de ønsker det. 

Landsstyret bør ved dette ikke bli særlig mye større enn det
allerede er, dvs ca 125 representanter. Det begrenser inntil
videre mulighetene for større rokader mht de fagmedisinske
foreningene, som gis 10 nye representanter.

Lokalforeningenes representasjon begrenses til lederen, dog
slik at det innføres en regel om 1 tilleggsrepresentant for lokal-
foreninger per påbegynt 2000 medlemmer ut over 2000 med-
lemmer.  

Yrkesforeningene skal ha én representant per påbegynte 1000
medlemmer. Dessuten får yrkesforeningene ytterligere 50 geo-
grafiske representanter. Krav om geografisk spredning kan
realiseres ved at det i lovbestemmelsene om yrkesforeningene
inntas regel om at deres geografiske representasjon så langt
mulig skal representere alle helseregioner. Yrkesforeninger
med flere enn 5 geografiske representanter fordeler disse regi-
onsvis etter antall medlemmer i de ulike regioner.  Hvor lokal-
forening er delt på to helseregioner, plikter yrkesforeningene å
avpasse sin representasjon slik at god geografisk spredning
oppnås. Representantene velges av yrkesforeningens landsråd
eller tilsvarende blant organisasjonstillitsvalgte som etter prin-
sippet om gjennomgående representasjon er valgt til styreverv i
lokalforeningen. Hvis vedkommende har reservert seg mot å
være landsstyremedlem, velges subsidiært denne fra yrkesfor-
eningens landsråd. Representantene skal inneha verv som
hovedtillitsvalgt eller tilsvarende i kommuner og helseforetak
mv. 

Landsstyret får da slik sammensetning:

Enheter Delegater I dag

Lokalforeninger 19 21 75
Yrkesforeninger m/geografiske repr. 6 73 23
Fagmedisinske foreninger 43 20 10
Eldre lægers forening 2 2
Studentforening 6 6
Sentralstyret 9 9
Sum 131 125
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Fordelingen på yrkesforeningene blir slik:

Medl Styre Geograf. Sum
1.2.05 repr repr repr

Aplf 4 191 5 11 16
LSA 781 1 2 3
LVS 567 1 2 3
Namf 396 1 1 2
Of 6 229 7 16 23
PSL 1 163 2 3 5
Ylf 5 728 6 15 21
Sum 23 50 73

Fordelingen på de fagmedisinske foreningene blir slik:

Valggruppe 1 Allmennmedisin 3
Valggruppe 2 Grupperettede medisinske fag 3
Valggruppe 3 Kirurgiske fag 4
Valggruppe 4 (Indre)Medisinske fag 4

Valggruppe 5 Medisinske servicefag 3
Valggruppe 6 Psykiatriske fag 3
Sum 20

Valggrupper som omfatter flere enn to fagmedisinske forening-
er nedsetter en valgkomité med ansvar for å organisere nomi-
nering av kandidater og valg av representanter med personlig
vararepresentant.

6)
Landsstyret mener at Legeforeningen fortsatt bør ha en total-
kontingent som i prinsippet dekker medlemskapet i hovedfor-
eningen og de obligatoriske aksene for medlemskap i underav-
delinger – lokalforening og yrkesforening og fagmedisinsk for-
ening, eventuelt to fagmedisinske foreninger for grenspesialis-
ter innen kirurgiske og indremedisinske fag.

Aktivitetsnivået kan variere fra år til år i alle organisasjonsledd,
som derfor bør ha en fri egenkapital som tåler svingninger i
utgiftene. Utgiftsnivået antas å kunne variere mest blant yrkes-
foreningene og fagmedisinske foreninger. Landsstyret mener at
yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene bør ha
adgang til å utskrive en tilleggskontingent begrenset til 10 % av
fastsatt kontingent til Den norske lægeforening. Bare godkjente
spesialister kan ilegges tilleggskontingent til fagmedisinsk for-
ening. Vedtak om tilleggskontingent må fattes av
landsråd/generalforsamling.

7)
De realitetsendringer i Legeforeningens organisasjon som
landsstyret ønsker, skal skje ved lovendringer som iverksettes
senest per 1.1.2007. Landsstyret forutsetter at den endelige
behandling av disse lovendringene, foretas på det ordinære
landsstyremøte 2006. Sentralstyret pålegges å forberede lovre-
visjonen.

Landsstyret viser til vedlagte utkast fra sentralstyret til tentativ
bestemmelse i Legeforeningens lover for å regulere de fagme-
disinske foreningenes stilling. Det forutsettes at det samtidig
skjer nødvendige endringer og tilpasninger i de lovene som
fagmedisinske foreningene har i dag i egenskap av å være god-
kjente spesialforeninger.

Ettersom de lovendringer som ønskes, sammen med de redak-

sjonelle endringer som blir nødvendige, til sammen utgjør en
betydelig del av lovene, antar landsstyret at sentralstyret bør
legge opp til en alminnelig lovrevisjon, der det også tilstrebes
forenklinger og oppdatering i tekst og redaksjon og større klar-
het i foreningsrettslige relasjoner mellom foreningens organer. I
forhold til de formalkrav som stilles til foreninger fra myndig-
hetenes side på det økonomiske området, kan det også være
ønskelig å supplere lovene på en del punkter, bl a spørsmål om
hva som skjer ved en teoretisk oppløsning av foreningen og
betydningen dette kan ha for foreningens stilling i forhold til
skattelovgivningen. 

8)
Landsstyret har merket seg at det er behov for en lovregel for
det tilfelle at visepresidenten får varig forfall i løpet av valgpe-
rioden. Landsstyret er enig i at sentralstyret da får adgang til å
velge ny visepresident blant sentralstyrets medlemmer. 

9)
Ved landsstyrets vedtak i sak nr 12/2003 ble regionsutvalgenes
sammensetning endret, mandatforståelsen ble bekreftet og
funksjonstiden forlenget til 31. august 2005. Ut fra det tidsskje-
ma som er lagt til grunn i foranstående punkter, forlenges regi-
onsutvalgenes funksjonstid til utgangen av år 2006.

10)
Landsstyret forutsetter at sentralstyret på bakgrunn av disse
prinsippvedtakene om foreningens organisasjon, og i samråd
med yrkesforeningene, igangsetter et arbeid med oppdatering
av instruks og valgregler for Legeforeningens tillitsvalgte.

11)
Sentralstyret vurderer behovet for og fremlegger evt. forslag til
hvordan foreningens organisasjonsledd skal markere dette på
brevpapir, mail, materiell osv. i form av logo m.v. og regler for
bruk av slike kjennetegn.

Vedlegg
Tentativ lovregulering av de fagmedisinske foreninger

Den norske lægeforening
Sentralstyret

Tentativ innredigering av regler 
for fagmedisinske foreninger i 
Den norske lægeforenings lover.
§ FAGMEDISINSKE FORENINGER 

Medlemskap
Kontingent for medlemskap i Den norske lægeforening omfat-
ter også medlemskap i fagmedisinsk forening. Medlemmer av
Legeforeningen som har 
• autorisasjon som norsk lege og
• godkjenning som spesialist i en eller flere godkjente medi-

sinske spesialiteter
fordeles obligatorisk av Legeforeningen til fagmedisinsk for-
ening. Medlemmer med godkjenning i grenspesialitet(er) for-
deles også til fagmedisinsk forening for den grenspesialitet
som er mest relevant vedkommendes arbeid.



22

PARAPLYEN  

Medlemmer som ikke er spesialist, står fritt til uten særskilt
kostnad, å tilmelde seg en fagmedisinsk forening som er rele-
vant for medlemmets arbeid. Medlemmer som uten å være spe-
sialist, arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, kan til-
melde seg den fagmedisinske foreningen for hovedspesialiteten
samt foreningen for vedkommende grenspesialitet.

Mot fastsatt kontingent kan også medlemmer av
Legeforeningen som ønsker medlemskap i annen fagmedisinsk
forening enn den/de som primært følger av plikten/retten til
faglig medlemskap, opptas som assosiert medlem. Det samme
gjelder personer med arbeid/interesser som er knyttet til for-
eningens fagområde, men som har annen, ikke-medisinsk
utdanningsbakgrunn.

Det skal være etablert en godkjent fagmedisinsk forening for
hver enkelt av de godkjente spesialiteter. Godkjenning foretas
av sentralstyret.

For godkjenning som fagmedisinsk forening kreves at for-
eningens vedtekter ikke strider mot Den norske lægeforenings
vedtekter og at foreningens formål må være rent faglig/viten-
skapelig. Bare medlemmer av Legeforeningen er valgbare til
styret og har stemmerett i medisinskfaglige spørsmål og spørs-
mål som måtte vedrøre Legeforeningens virksomhet. Det kre-
ves videre at foreningens organer minst består av årsmøte/
generalforsamling med vanlige årsmøtefunksjoner, herunder
fastsettelse av kontingent for assosierte medlemmer, og styre
med eget valg av leder. Styret skal så langt det er mulig ha
medlemmer fra samtlige helseregioner.

Hensynet til geografisk spredning skal likevel i nødvendig grad
vike for hensynet til faglig bredde ved valg av styrene i for-
eningene for hovedspesialitetene i generell kirurgi og indreme-
disin. Disse styrene forutsettes sammensatt slik at grenspesiali-
tetsforeningene i størst mulig grad er representert.

Valgregler fremgår av disse vedtekters § …..

Formål og oppgaver
De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medi-
sinske, faglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne fag-
lige og vitenskapelige oppgaver skal de medisinske forening-
ene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdan-
ningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid
baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig
konsensus om faglige prioriteringer. 

De medisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver:
a) Overvåkning av den medisinske grunnutdanning i forhold

til den medisinske utvikling i faget
b) Spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært samar-

beid med aktuell(e) spesialitetskomiteer og andre relevante
fagmedisinske foreninger mht.

- utvikling av innhold, kvalitet og nivå i tråd med internasjo-
nal medisin

- kapasitet gjennom utdanningssystem, -institusjoner og -stil-
linger

c) Etterutdanning/kursvirksomhet
d) Fagutvikling
e) Forskning innen faget

f) Nasjonale registre
g) Kvalitetsindikatorer og -utvikling innen faget
h) Samarbeidsrelasjoner og grenseoppgang mellom fagområ-

der
i) Faglige prioriteringer
j) Organisering i og utenfor sykehus, lokalisering og utbyg-

ging av faget
k) Arbeid for hensiktsmessig funksjonsfordeling 
l) Informasjonsvirksomhet

Løpende oppdatering av faget mht. trender og faglig utvikling
skal sikres ved regelmessig kontakt med akademisk medisin og
medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.

Hovedspesialitetsforeningene i generell kirurgi og indremedisin
forutsettes å ha en koordinerende rolle i forhold til grenspesiali-
tetsforeningene og ved sin virksomhet særlig fremme de fagli-
ge fellesinteresser og de overordnede faglige spørsmål innen
spesialiteten.

Fullmakter og rettigheter  
En fagmedisinsk forening arbeider og beslutter selvstendig
innen sitt arbeidsområde og tar hensyn til andre organer som
har tilgrensende arbeidsområder.

Styret i en fagmedisinsk forening skal fra Legeforeningen få til
behandling alle viktige saker som berører fagområdet, og har
etter eget valg rett til å uttale seg skriftlig og/eller muntlig over-
for lokalforeninger, regionsutvalg, sentralstyre og landsstyre i
det møtet der saken behandles. Styret har på anmodning plikt
til å bistå Legeforeningen med opplysninger og vurderinger
innen sitt arbeidsområde. Styret har også plikt til uoppfordret å
ta initiativ overfor Legeforeningen på områder der den fagme-
disinske forening kan gi premisser for og yte bidrag til
Legeforeningens alminnelige arbeid.

En fagmedisinsk forening har overfor Legeforeningen forslags-
retten på sammensetning av spesialitetskomiteen i faget, jf.
spesialistreglene.

Fagmedisinske foreninger kan opptre og uttale seg utad i fagli-
ge spørsmål innenfor sitt arbeidsområde. Så vidt mulig skal
utspill være drøftet med Legeforeningen sentralt, spesielt om
det kan antas at utadrettet virksomhet kan komme i konflikt
foreningens offisielle politikk eller eventuelle bindende vedtak i
annet foreningsorgan.

Administrasjon og økonomi
Den norske lægeforening fører medlemsregister for de fagme-
disinske foreningene og yter etter vedtak av landsstyret årlig
tilskudd til driften, beregnet på grunnlag av medlemstallet pr 1.
februar. Generalforsamlingen/årsmøtet i en fagmedisinsk for-
ening fastsetter kontingent for assosierte medlemmer og kan
for å finansiere spesielle faglige prosjekter, unntaksvis vedta å
utskrive en tilleggskontingent til ordinære og assosierte med-
lemmer som er godkjente spesialister, på inntil 10 % av kon-
tingenten til Den norske lægeforening.

Det kan sluttes avtale mellom fagmedisinske foreninger og
sekretariatet om bistand til faglig prosjektarbeid og merkantile
tjenester.
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1. Åpning av årsmøtet.            
Innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referenter.    
3. Årsberetning HLF – Skal årsmøtegodkjennes                            
4. Regnskap for Hordaland legeforening 2004 v/leder Sigrun Solberg          

Skal årsmøtegodkjennes 
Revisjonsberetning og desisorberetning til informasjon                              

5. Budsjett for HLF 2006. Årsmøtevedtak    
6. Regnskap 2004/rapport fra Kurskomiteen, ved dens leder 
7. Regnskap for Legenes Hus 2004, til info v/ Steinar Fosse                        
8. Landsstyremøtet 2005 i Bergen. Orientering om landssyrets vedtak mht Dnlf`s frem-

tidige organisering    
9. Valgene: *)

Leder
2 Styremedlemmer og 2 varamedlemmer
6 Landsstyrerepresentanter (hvorav minst 1 etter forslag fra Ylf)
6 Landsstyrevararepresentanter (hvorav minst 1 etter forslag fra Ylf)
2 medlemmer av lokal Kurskomite (4) med 2 varamedlemmer, for 4 år
2 desisorer 
Valgkomiteens 3 medlemmer

*)For å komme i havn tidsmessig, må avvikling av valgene startes og videreføres
mens man gjennomfører post 8 på sakslisten.

Ny avdelingstillitsvalgt (tillitsvalgt for Hordaland)  for hver YF skal være valg før års-
møtet.

Funksjonstiden for alle tillitsvalgte er fra 01.09.05. 

Sigrun Solberg 
Leder    

OBS:  Noen YF er har valgmøte kl. 18 i Legenes Hus den 21.august.

Hordaland legeforenings 

ÅRSMØTE
Tirsdag 30.august 2005  kl. 19.00

LEGENES HUS Auditoriet, Kalfarveien 37, Bergen

OBS: INNKALLINGEN TIL ÅRSMØTE KOMMER KUN I PARAPLYEN!!
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K O M M E N T A R
Halvard Wannag Sele

Formann Sogn og Fjordane

Den norske lægeforening har fått ny president. Det
var to gode kandidater å velge mellom og en klar
vinner. I slike sammenhenger er det bra, og bør for-
tolkes som et ønske om at vi nå trenger en forening
som står sammen om en helhetlig helsepolitisk linje.

Vi har fått et sentralstyre som vurdert utenfra, ser ut
til å kunne bli et godt team. 

Dessuten en ny organisasjonsmodell som det ikke
skal sies annet om nå enn at den etter mitt skjønn
dessverre legger til rette og delvis stimulerer til en
utvikling der yrkesforeningene vil kunne kjøre et
uanstrengt parallelløp uansett hvor i organisasjonen
man befinner seg.
Det blir en indrepolitisk utfordring for sentralstyre
og president å insistere på at legeforeningen er en
organisasjon basert på individuelt medlemskap uav-
hengig av hvilken yrkesforening du tilhører. Det er
altså fortsatt slik at du er medlem av Den norske
lægeforening med plikter og retter som favner alle
legelige aktiviteter. Foreningens eksistens er avheng-
ig av at alle medlemmene har dette grunnleggende
perspektivet med seg. Vi må samarbeide i stort og
smått på tvers av alle slags skillelinjer.

Vår nye president Torunn Janbu, vektla i sin tale til
landsstyret at den norske lægeforenings hovedoppga-
ve var å understreke og bidra til at befolkningen i
hele landet skal ha en likeverdig og godt fungerende
helsetjeneste. 
Det var et klokt utgangspunkt. Samtidig et meget
ambisiøst utsagn på foreningens vegne. Slikt liker

jeg, først og fremst fordi jeg tror hun mener det hun
sier.
Hun bør få all støtte i dette fra alle medlemmene og
definitivt fra alle organisasjonsledd.. Det er ikke en
selvfølge i en forening som i større grad enn andre
rommer individer (altså oss) som i tillegg til et etter
måten velutviklet intellekt, også kan fremvise egoer
mer på linje med framfusne nesehorn, overjeg som
klapperslanger og samfunnskunnskap av det ringere
slaget.
Det er en utfordring i alle sammenhenger og absolutt
i vår, at vi må balansere hensynet til personlige og
faglige ambisjoner og overordnede samfunnshensyn.

Vi Sogn og Fjordane vil om kort tid ikke lenger være
fylkesavdeling, men lokalavdeling av den norske
lægeforening. Jeg håper ikke at det vil gjøre noe med
oss. Det er når vi er få og avstandene er store at alt
som skaper identitet blir viktig. I den sammenhengen
håper jeg dere alle ser hvor verdifulle dere er og hvor
viktig det er at vi som kolleger har legeforeningen å
samles om. Uten den er vi ”next to nothing” 
Vi blir hørt, til dels uforholdsmessig mye. Det mer-
kes bare ikke så godt i hverdagen. De vet hvem vi er
i byen. Det må fortsette.
Vi er representanter for Den norske lægeforening. Vi
er den daglige bekreftelsen på at legens organisasjon
vil at hele landet skal ha en helsetjeneste. Vi må hjel-
pe hverandre for å få det til. I kommunehelsetjenes-
ten, på sykehusene og i legeforeningen – lokalt og
nasjonalt. Det krever innsats.
God sommer til alle. Husk valg av tillitsvalgte rundt
omkring. Vi sees på Alex i september!

Endrede erspektiver?



For referanser og preparatomtale se side 30
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Bekymring for framtidig utdanning av
nevrokirurgar i Helse Vest RHF

EIRIK VIKANE, FØRETAKSTILLITSVALD, YNGRE LEGERS FORENING HELSE BERGEN HF

Til orientering reduserte spesialistkomiteen i nevroki-
rurgi antall utdanningsstillingar ved Haukeland
Universitetssjukehus i frå fem til fire legar i spesiali-
sering 22.01.2004. 

Årsaka var at antall operasjonar ved avdelinga bør til-
seie fire legar i spesialisering. Komiteen anså fem
utdanningsstillingar som for mange i forhold til utdan-
ningspotensialet.

Ved å fordele den nevrokirurgiske
verksemd ytterlegare, vil dette redu-
sere operasjonsgrunnlaget for utdan-
ning av spesialistar innan nevrokirur-
gi.

Yngre Legers forening er opptekne av
forsvarlege tenesteplanar. For å ha ein
forsvarleg tenesteplan som føl våre
vernebestemmelsar, bør det være
minimum 6 legar i vaktlaget dersom
lege skal være tilstades på sjukehuset
under heile vakta. Ved å fordele den
nevrokirurgiske verksemd på fleire
stader, vært det vanskelegare og over-

halde dagens vernebestemmelsar som regulerer vår
arbeidstid.

For å oppretthalde den utdanningskapasitet som me
har i dag og kunne drive forsvarleg legeverksemd etter
gjeldande og framtidige vernebestemmelsar,
ber eg styret i Helse vest revurdere sitt vedtak vedrø-
rande nevrokirurgi.

Medisinsk dokumentasjon og administrasjon

www.infodoc.no

Infodoc as, telefon Bergen 55 52 63 00, Oslo 67 59 27 60



27

Å holde orden på 30 ivrige elever er en spennende oppgave. Men det kan være dager som er mer 
utfordrende enn andre. Spesielt hvis man har migrene. 

Relpax gir migrenepasientene kontroll over dagen. I en studie1,2  der man sammenlignet Relpax 
40mg med Imigran 100mg så man følgende:

• Relpax gir signifi kant fl ere pasienter rask innsettende effekt etter 1 time
• Relpax gjør signifi kant fl ere pasienter smertefrie etter 2 timer 
• Relpax gjør at signifi kant færre pasienter får tilbakefall

Relpax vil gi Ingrid og mange andre pasienter rask innsettende smertelindring og høy responsrate.
Flere pasienter vil ha nytte av å bruke Relpax, fordi Relpax er effektiv mot migrene. 

Relpax gir signifi kant bedre effekt enn Imigran til en helseøkonomisk gunstig pris*.

www.phizer.no/relpax

Ingrid har alt. Utfordrende jobb, engasjerte elever                og migrene

Effektivt mot migrene

For referanser og preparatomtale se side 29
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PARAPLYEN  Lyrica "Pfizer"

Antiepileptikum. ATC-nr.: N03A
KAPSLER, harde 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg: Hver kapsel inneh.: Pregabalin 25 mg,
resp. 75 mg, 150 mg og 300 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E172),
titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Perifer nevropatisk smerte hos voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos
voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.
Dosering: Doseområdet er 150-600 mg daglig fordelt på 2 eller 3 doser. Tas med eller uten
mat. Nevropatisk smerte: Startdose er 150 mg pr. dag. Basert på pasientens individuelle
respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg pr. dag etter 3-7 dager. Etter ytterligere en
uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg pr. dag. Epilepsi: Startdose er 150 mg pr.
dag. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg pr.
dag etter en uke. Etter ytterligere en uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg pr.
dag. Ved seponering anbefales gradvis nedtrapping over minst 1 uke. Pasienter med nedsatt
nyrefunksjon/hemodialysepasienter: Dosejustering er nødvendig. Dosereduksjon individualise-
res i henhold til kreatininclearance (Clcr), som angitt i tabellen

* Total daglig dose (mg/dag) skal deles opp som indikert for doseringsregimet for å gi mg/dose
** Supplerende dose gis som enkeltdose
Barn og ungdom (12 til 17 år): Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. Bruk til barn anbefales ikke. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet av pasienter med sjeldne arvelige lidelser
som galaktoseintoleranse, glukose-galaktose-malabsorpsjon eller med en spesiell form for
hereditær laktasemangel (lappisk laktasemangel). Justering av hypoglykemisk behandling kan
være nødvendig hos diabetespasienter som får vektøkning under pregabalinbehandling. Kan
gi svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos eldre,
og påvirke reaksjonsevnen. Pasienter bør utvise forsiktighet ved bl.a. bilkjøring. Pregabalin
som monoterapi ved partiell epilepsi etter oppnådd anfallskontroll er ikke tilstrekkelig doku-
mentert. 
Interaksjoner:Additiv påvirkning av kognitive funksjoner og funksjoner på store bevegelser for-
årsaket av oksykodon, kan potensere effekten av etanol og lorazepam, men gir ingen effekt på
respirasjonen. Det er ikke sett noen farmakokinetiske interaksjoner mellom pregabalin og feny-
toin, karbamazepin, valproinsyre, lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksykodon eller etanol.
Kan tas sammen med perorale antikonsepsjonsmidler.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Da erfaring fra gravide er begrenset, skal pregaba-
lin bare gis til gravide hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for fosteret. Resultater
fra dyreforsøk har vist reproduksjonstoksiske effekter ved eksponering over anbefalt human
eksponering, dette indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Adekvat prevensjon må
brukes av kvinner i fertil alder. Overgang i morsmelk: Ukjent. Pregabalin skilles imidlertid ut i
melk hos rotter. Det kan ikke utelukkes at barn som ammes påvirkes. Skal derfor ikke brukes
under amming.
Bivirkninger: Bivirkningene er oftest milde til moderate. Svært hyppige: Søvnighet og svim-
melhet. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Økt appetitt, munntørrhet, forstoppelse, oppkast,
flatulens. Hørsel: Vertigo. Psykiske: Eufori, forvirring, redusert libido, irritabilitet.
Sentralnervesystemet: Ataksi, oppmerksomhetsproblemer, koordinasjonsproblemer, hukom-
melsesvansker, tremor, dysartri, parestesi. Syn: Dobbeltsyn, sløret syn. Urogenitale: Erektil
dysfunksjon. Øvrige: Utmattelse, perifert ødem, følelse av å være full, ødem, unormal gange,
vektøkning. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Anoreksi. Abdominal distensjon, hypersekre-
sjon av spytt, gastro-øsofageal reflukssykdom, oral hypoestesi. Hud: Svette, papuløst hudut-
slett. Luftveier: Dyspné, tørrhet i nesen. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsammentrekninger,
hevelse i ledd, muskelkramper, myalgi, artralgi, ryggsmerter, smerter i lemmene, muskelstiv-
het. Psykiske: Depersonalisering, anorgasmi, rastløshet, depresjon, agitasjon, humørsving-
ninger, forverring av søvnløshet, redusert stemningsleie, problemer med å finne ord, hallusi-
nasjoner, unormale drømmer, økt libido, panikkanfall, apati. Sentralnervesystemet: Kognitive
forstyrrelser, hypestesi, synsforstyrrelser, nystagmus, problemer med å snakke, myoklonus,
hyporefleksi, dyskinesi, psykomotorisk hyperaktivitet, postural svimmelhet, hyperestesi, ageu-
si, brennende følelse, intensjonstremor, stupor, synkope. Sirkulatoriske: Takykardi, rødme,
hetetokter. Syn: Synsforstyrrelser, tørre øyne, hovne øyne, tåkesyn, øyesmerter, synstretthet,
økt tåreproduksjon. Urogenitale: Dysuri, urininkontinens, forsinket ejakulasjon, seksuell dys-
funksjon. Øvrige: Asteni, fall, tørste, tett bryst, forhøyet alaninaminotransferase, forhøyet kre-
atinfosfokinase i blod, forhøyet aspartataminotransferase, redusert platetall. Sjeldne(<1/1000):
Blod: Nøytropeni. Gastrointestinale: Hypoglykemi. Ascites, dysfagi, pankreatitt. Hud: Kaldsvette,
urticaria. Muskel-skjelettsystemet: Cervikalspasmer, nakkesmerter, rabdomyolyse. Hørsel:
Hyperakusi. Luftveier: Nasofaryngitt, hoste, nesetetthet, neseblødning, rhinitt, snorking, tett
hals. Psykiske: Manglende hemninger, økt stemningsleie. Sentralnervesystemet: Hypokinesi,
parosmi, dysgrafi. Syn: Fotopsi, øyeirritasjon, mydriasis, oscillopsi, endret dybdesyn, perifert
synstap, skjeling, synsklarhet. Sirkulatoriske: 1. grads atrioventrikulært blokk, sinustakykardi,
sinusarytmi, sinusbradykardi, hypotensjon, kalde hender og føtter, hypertensjon. Urogenital:
Oliguri, nyresvikt, amenoré, brystsmerter, utskillelse av væske fra brystene, dysmenoré, brys-
thypertrofi. Øvrige: Smertefulle ødemer, pyreksi, rigor, forhøyet blodglukose, forhøyet kreatinin i
blodet, redusert kalium i blodet, vektreduksjon, redusert antall hvite blodlegemer.  
Overdosering/Forgiftning: Ved overdoser opp til 15 g ble det ikke rapportert uventede bivirk-
ninger. Behandling av pregabalinoverdose bør omfatte generell støttende behandling og kan
omfatte hemodialyse om nødvendig.
Egenskaper: Klassifisering: Pregabalin (S-aminometyl-5-metylheksaninsyre) har strukturell
likhet med neurotransmittoren GABA (gamma-aminosmørsyre). Virkningsmekanisme:
Pregabalin bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i sen-

tralnervesystemet. Absorpsjon: Rask i fastende tilstand, maks. plasmakonsentrasjon innen 1
time etter administrering av enkel eller gjentatt dose. Administrering av pregabalin med mat
reduserer Cmax med omtrent 25-30% og forsinker tmax med omtrent 2,5 timer, men mat har like-

vel ingen klinisk signifikant effekt på graden av pregabalinabsorpsjon. Biotilgjengelighet: Ca.
≥90%, uavhengig av dose. "Steady state" oppnås innen 24-48 timer. Proteinbinding:
Pregabalin bindes ikke til plasmaproteiner. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum etter
peroral administrering: Ca. 0,56 liter/kg. Halveringstid: 6,3 timer, men sikkerhet og effekt er lik
for dosering 2 eller 3 ganger daglig. Plasmaclearance og renal clearance er direkte proporsjo-
nal med kreatininclearance. Metabolisme: Ubetydelig. Ingen indikasjon på racemisering av pre-
gabalin S-enantiomer til R-enantiomeren. Utskillelse: Uforandret via nyrene. Hos eldre pasien-
ter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon avtar utskillelseshastigheten direkte proporsjonalt
med kreatininclearance. 
Pakninger og priser: Kapsler: 25 mg: 56 stk. 83,30. 75 mg: Enpac: 14 stk. 162,00. 56 stk.
400,30. 150 mg: Enpac: 14 stk. 150,50. 56 stk. 818,00. 300 mg: 56 stk. 1103,50.

Sist endret: 26.08.2004 

Kreatinin- 
clearance
(CLcr)(ml/min)

Total daglig dose pregabali *

> 60

30 - 60

15 - 30

< 15

Supplerende dose etter hemodialyse (mg)

Startdose

(mg/dag)

150

75

25 - 50

25

25

Maksimaldose

(mg/dag)

600

300

150

75

100

2 eller 3 ganger daglig

2 eller 3 ganger daglig

1 eller 2 ganger daglig

1 gang daglig

Enkeltdose**

Doseringsregime

www.pfizer.no
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BLAD B - Økonomi
Returadresse: 
Media Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

For referanser og preparatomtale se side 31


