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Hva ”fjortjener” vi i lønn?

I sommer var jeg i helvete



Avandamet får kroppens eget
insulin til å virke bedre 
Pasienter med type 2-diabetes som ikke lenger er 

godt nok kontrollert på metformin og sulfonylurea, 

kan få Avandamet som forbedrer blodsukkerkontroll1-2,

og får flere pasienter til å nå behandlingsmålet 3

Disse refusjonskriteriene må være
oppfylt for at dine pasienter kan 
få Avandamet på blå resept etter 
§ 9 pkt. 5 d
I Avandamet refunderes til pasienter som ikke oppnår

en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon
av metformin pluss sylfonylurea, eller får uaksept-
able bivirkninger med sulfonylureapreparater
og 

II Avandamet refunderes kun til de pasienter hvor
alternativ behandling ville vært insulin
og 

III Avandamet skal kun forskrives av leger som har
utstrakt erfaring med behandling av diabetes
mellitus type 2
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Løssalg kr. 35,-

For de fleste av oss er nå sommerferie, og avveksling fra 
arbeidsdagen, over. Jeg håper vi har vært gode til å gjøre noe 
annet enn det vi driver med i det daglige, og at vi dermed har 
samlet overskudd og krefter til å ta fatt på et nytt arbeidsår. 
Leger har generelt stor glede av sitt arbeid, og stor trivsel i 
arbeidslivet, men det er ikke mindre viktig med avveksling og 
ferie av den grunn. 

Høsten byr på vanlig arbeid for foreningen. Vi starter med 
årsmøtet i HLF den 31. august, i Legenes Hus, og vi håper på 
stort fremmøte. Det er viktig for styret å få innspill og idèer til 
sitt arbeide. 
Det er en rekke saker som venter på sin løsning. 
Alle leger i privat sektor må i løpet av høsten ta stilling til oblig-
atorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Vi har frist til utgangen 
av desember med undertegning av kontrakter, men det kan 
være klokt å sette seg inn i de forskjellige tilbud som eksisterer 
utover høsten. Alle må sjekke tilbudet som legeforeningen har 
fremforhandlet gjennom Akademikerne.
 
I skrivende stund har jeg ingen opplysninger om at det er 
inngått kontrakter mellom Helse Vest om private kirurgiske 
tjenester for våre pasienter. Denne prosessen har nå gått i over 
et halvt år, og virker så fomlete og uprofesjonell at vi forutsetter 
at dette ikke gjentar seg ved neste anbudsinnbydelse.

Legeforeningen har over tid hatt noe vanskelig for å få forståelse 
for våre krav når det gjelder kvalitet og pris på Helsenettet, og 
det er fremdeles all grunn til å være tilbakeholden med innmeld-
ing. Videre ber Allmennlegeforeningen om at ingen leger starter 

med elektronisk innsending av trygdeoppgjør. Det er uenighet 
om avtaler og betaling for dette.
I deler av landet ser vi at Fagforbundet presenterer tariffavtaler 
for undertegning i private legekontor/legesentra. Legeforeningen 
har ikke inngått noen tariffavtaler, og vi fraråder sterkt å inngå 
slike avtaler. Vi ønsker at ansatte i private legekontor skal ha 
gode arbeidsvilkår, men dette kan ikke skje ved hjelp av avtaler 
vi ikke har vært med på å forhandle.

I forhandlingene mellom legeforeningen og KS om 
Rammeavtalen for fastlegeordningen ble det gjort en del 
endringer vedrørende omsetningen av praksis.  Legeforeningen 
skal etter dette utarbeide enda mer presise regler for 
omsetning, samt nemndsarbeid. 

Trygdeetaten er nå i sluttfasen i etableringen av NAV ( ny 
arbeids og velferdsforvaltning) hvor trygdeetat, arbeidsetat og 
sosialtjenesten kobles sammen til  et tjenestetilbud. Effekten av 
dette imøtesees med stor spenning, og vil kunne bety noe for 
leger i alle arbeidsfelt. 
Vi vil komme tilbake til dette i et senere nummer av Paraplyen. 

Fortsatt god ettersommer, og så håper styret å se så mange som 
mulig den på årsmøtet den 31. august.

Vennlig hilsen

Gunnar Ramstad 

Årsabonnement  kr. 180,-

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup Ellingsen
Haukeland Universitetssykehus 
Medisinsk avdeling
5021 Bergen

E-post: 
espen.rostrup.ellingsen@
helse-bergen.no

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5014 Bergen
Tlf.: 934 34 818

Leder: Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup Ellingsen

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder:  Øyvind Vatne
Psyk.klinikk, Psykisk helsevern 
6807 Førde
E-post:   owatne@online.no 

Annonser:
Cox Bergen AS
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Fax.: 55 54 08 40

Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen
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ENDELIG! Etter flere måneders opphold har pasienter på Vestlandet
igjen fått et alternativt tilbud for ortopedisk og plastisk kirurgi:

Ny operasjonsavtale med Helse Vest

I juni 2006 inngikk Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) en ny, utvidet
avtale med Helse Vest. Det innebærer at vi kan utføre dagkirurgiske
ortopediske inngrep og medisinsk indiserte brystreduksjoner og
bukplastikker for Helse Vest.

�Skulder
�Albue
�Håndledd
�Hånd

�Kne
�Ankel
�Fot

�Brystreduksjoner
�Bukplastikk

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

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

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

Skuldersenteret
Vi har spesialkompetanse på skulder og gjør flest skulderinngrep i
Norge.

Eneste med offentlig avtale på ortopedi og 
plastikkirurgi på Vestlandet
Bergen Kirurgiske Sykehus er eneste private aktør på Vestlandet
med offentlig avtale på ortopedisk og plastisk kirurgi. Vi tar i mot
henvisninger fra allmennpraktikere i Rogaland, Hordaland og
Sogn og Fjordane, og har korte ventelister. Pasientene betaler
vanlig egenandel.

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

degrafo.no
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E s p e n  R o s t r u p  E l l i n g s e n
espen.rostrup.ell ingsen@helse-bergen.no

Det blir kanskje noe paradoksalt når jeg skal skrive om tur-
nustjeneste. Jeg som har ”sneket meg inn bakveien”…

”Turnuslegevikar”
Etter endt femte studieår i Tyskland kunne jeg søke om 
midlertidig lisens og brukte denne til å gjennomføre mitt 
sjette studieår i Molde og Bergen som ”turnuslegevikar” (PJ).  
Turnuskøen var ennå et fremmed fenomen og jeg kunne 
jobbe på lik linje med andre som hadde fullført sitt studium 
i Norge. Da siste eksamen var unnagjort, etter en snarvisitt 
til Tyskland, ventet 18 mnd. som assistentlegevikar (AiP) før 
jeg stolt kunne løse ut min autorisasjon som lege i Tyskland. 
EØS-reglene ga meg dermed også rett til autorisasjon i 
Norge. 

Dette var i overgangsfasen mellom den tid PJ (Praktisches 
Jahr = sjette studieår) og turnustjeneste var sidestilt og de 
utfordringene det norske helsevesenet nå står ovenfor. 
- Kan vi i det hele tatt beholde turnustjenesten?

Autorisasjon uten praksis
Mye har skjedd siden dette. Tyskland har avskaffet de pliktige 
18 måneders jobberfaring som lege etter endt studium og 
gir nå autorisasjon som lege etter endt studium og,-  EØS-
reglenes krav til fri flyt av arbeidskraft er skjerpet. Dette 
innebærer i praksis at Norge er forpliktet til å ønske velkom-
men alle leger med autorisasjon fra EU-land til det norske 
arbeidsmarked og, - gi dem fullverdig autorisasjon på lik linje 
med dem som har gjennomført norsk turnustjeneste.  Skjer 
dette?  - Nei!  

Her hersker uklarhet og uenighet. Norske myndigheter 
opprettholder kravet om turnus før utstedelse av autorisas-
jon og start på spesialisering. Det imidlertid høyst uklart om 
dette ikke er i strid med det regleverk som gjelder for fri flyt 
av arbeidskraft innenfor EØS og ”direktivet for fremme av 

den frie bevegelighet for leger og gjensidig anerkjennelse av 
deres eksamensbeviser, sertifikater og andre kvalifikasjons-
beviser”. 

Underordnet sykehuslege
Som en panikkartet reaksjon på disse, dog forutsigbare, 
rammene fikk nyutdannede leger fra EU, som ikke hadde 
gjennomført turnustjeneste, såkalt ”Lisens som underordnet 
sykehuslege”. Disse er erstattet av ”Lisens til cand.med uten 
avtjent turnustjeneste” uten at dette har klargjort noe. Hva 
disse legene må gjøre for å få norsk autorisasjon, hvordan de 
skal kunne gjennomføre spesialisering og hvilke rettigheter 
og plikter de har er uklart. Norske helsemyndigheter krever 
fortsatt turnustjeneste for å utstede autorisasjon.
I praksis er jo dette en forskjellbehandling som jeg har liten 
tro på vil bli akseptert innenfor EØS-regelverk og legedirek-
tiv.  Det enkleste disse ”underordnede sykehuslegene” kan 
gjøre er å konvertere sin autorisasjon fra hjemlandet til en i 
EU-landene Danmark eller Sverige og deretter søke om norsk 
autorisasjon. Dette illustrerer godt den uoversiktlige situas-
jonen.

Med disse uklarhetene som bakteppe og med viten om 
lange ventelister for gjennomføring av turnustjeneste, svært 
varierende kvalitet på både tjenestested og mulighet for 
faglig veiledning, synes turnustjenestens fremtid uavklart.  
Legeforeningens forskningsinstitutt gjennomfører nå en 
lenge etterlengtet evaluering av turnustjenesten basert på 
en anonym spørreundersøkelse blant om lag 750 leger som 
for tiden er i turnus og deres veiledere. Resultatene fra denne 
evalueringen kan være svært nyttig i den videre prosessen.

Turnustjenesten for leger ble innført i 1955 etter en omfat-
tende omlegging av det medisinske studium. Spørsmålet er 
nå , etter 51 år,  om ikke en ny omlegging fremtvinges

R e d a k t ø r

Hva med turnustjenesten?

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: Espen Rostrup Ellingsen



Ved direkte opptak gjennom neseslimhinnen, er Zomig® Nasal 5mg effektiv mot migrene og kan virke allerede etter 
10 minutter1,2. Det er inntil tre ganger så raskt som tabletten3 og det raskest rapporterte for et ikke-injiserbart triptan1.
Nesespray kan også være mer behagelig enn tabletter når pasienten opplever kvalme, eller kaster opp4.
Bestill en prøvepakning, eller les mer om Zomig® Nasal på www.zomig.no

Rask behandling av 
migreneanfall har fått et navn

Zomig® Nasal kan redusere migrenesmerten signifi kant allerede etter 10 minutter1,2.

- Rask og behagelig1,4

For referanser og preparatomtale se side 19
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Seksjon for Øre- nese- hals sykdommer / Allergi
Off. avtalepraksis Helse Vest RHF
• Utredning og behandling av øre-, nese-, bihule-, 

allergi og halssykdommer. – Operasjoner
• Snorkeutredning og behandling med laser eller radiobølger
• Mandeloperasjon med laser
• Narkose og lokal bedøvelseoperasjoner
• Tilpasning av høreapparater
Ansv. lege: Dr. med. Stein Helge Glad Nordahl

Seksjon for Kosmetisk & Plastisk kirurgi
• Brystoperasjoner, øyelokkoperasjoner
• Liposkulptur, bukplastikker
• Kosmetisk neseoperasjoner, ansiktsoperasjoner
• Rynkefjerning med injeksjons, peeling og laser
Henvisning ikke nødvendig
Ansv. lege: Overlege Øivind Borch Bugge

Seksjon for Hudterapi og Hudpleie
• Ansiktsbehandlinger, MD-forte, Obagi, Blue Peel
• Behandling av Acne, Rynker
• Cellulitt behandling – LPG
• Hår- og kar- fjerning med laser

Kort ventetid! Vå
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ggh
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Ditt spesialistsenter
for Kosmetisk kirurgi
Øre-Nese-Hals-kirurgi
Hudpleie

Bergen Røntgeninstitutt med
komplett diagnostisk tilbud

Vårt tilbud:
Vi har alle modaliteter inkludert helkropps MR
(1,5 Tesla).
Vi har dessuten:
– intergrert spesialistpraksis i gastroenterologi.
– intergrert mamma og thyreoida-diagnostikk med

biopsi.
– integrert konsultasjon med spesialist i endokrin

kirurgi.
Avdelingen har to radiologer:
Knut Korsbrekke og Anne Margrethe Bassøe.

Rask rapportering
Vi sender radiologirapporten samme dag som
undersøkelsen utføres – senest dagen etter. Kan
sendes elektronisk direkte inn i ditt journalsystem.

Betaling
Henviste pasientene betaler bare vanlig egen-
andel for alle undersøkelser som på sykehus.

Timebestilling
Telefon: 55 59 49 00  

Adresse
Bergen Storsenter, Vincens Lungesgt. 3, 5. etg.,
5015 Bergen.
NB: Egen inngang vis-a-vis jernbanestasjonen må benyttes.
E-post: bergen@sri.no

Mer informasjon:
www.serinn.no

Sentrum Røntgeninstitutt har også avdelinger i Oslo (2), Gjøvik, Lillestrøm, Stavanger og Trondheim



Cipralex® "Lundbeck"
Antidepressivum ATC-nr.: N06A B10
Tabletter, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Escitalopramoksalat tilsv. escitalopram 5 mg, resp. 10 mg,
hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Tabletter 10 mg med delestrek.
Dråper, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml (20 dråper) inneh.: Escitalopramoksalat tilsv. escitalopram 10 mg,natriumhydroksid,
renset vann.
Indikasjoner: Behandling av depressive episoder. Behandling av panikklidelse med eller uten agorafobi. Behandling av sosial
fobi. Behandling av generalisert angstlidelse.
Dosering: Sikkerheten av doser på over 20 mg daglig er ikke undersøkt. Administreres som 1 enkelt dose daglig og kan tas med
eller uten mat. Dråper kan blandes med vann, appelsinjuice eller eplejuice. Depressive episoder: Normal dosering er 10 mg 
1 gang daglig. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Vanligvis er 2-4 ukers behandling nød-
vendig for å oppnå antidepressiv respons. Etter bedring av symptomene bør behandlingen fortsette i minst 6 måneder for å
vedlikeholde  effekten. Panikklidelse med eller uten agorafobi: Anbefalt startdose er 5 mg daglig den første uken, før dosen økes
til 10 mg daglig. Dosen kan økes til maks. 20 mg daglig avhengig av individuell respons. Maks. effekt nås etter ca. 3 måneder.
Behandlingen varer i flere måneder. Sosial fobi: Anbefalt dose er 10 mg daglig. Symptomlindring oppnås vanligvis først etter
2-4 ukers behandling. Avhengig av individuell respons, kan dosen deretter reduseres til 5 mg eller økes til maks. 20 mg daglig.
Sosial fobi er en sykdom med et kronisk forløp og 12 ukers behandling anbefales for å vedlikeholde respons.
Langtidsbehandling av respondere er undersøkt i 6 måneder, og har vist seg på individuell basis å hindre tilbakefall. Effekt av
behandlingen bør vurderes regelmessig. Generalisert angstlidelse: Startdose er 10 mg 1 gang daglig. Avhengig av individuell
respons kan dosen økes til maks. 20 mg daglig. Langtidsbehandling av respondere er undersøkt hos pasienter som fikk 20 mg
daglig i minst 6 måneder. Behandlingseffekt og dosering bør revurderes med jevne mellomrom. Eldre >65 år: Halvparten av
normalt anbefalt startdose og en lavere maksimal dose bør vurderes. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. For pasienter
med mild eller moderat nedsatt leverfunksjon anbefales en startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene. Avhengig
av individuell respons kan dosen økes til 10 mg daglig. Forsiktighet og ekstra omhyggelig dosetitrering anbefales til pasienter
med alvorlig nedsatt leverfunksjon. En startdose på 5 mg daglig de første 2 behandlingsukene anbefales for pasienter som er
kjent som sakte metaboliserere av CYP 2C19. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til 10 mg daglig. Når behand-
lingen avsluttes bør dosen gradvis reduseres over 1-2 uker for å unngå mulige seponeringsreaksjoner.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor escitalopram eller et eller flere av hjelpestoffene. Samtidig bruk av ikke-selektive
MAO-hemmere.
Forsiktighetsregler: Bruk hos barn og ungdom under 18 år: Bør ikke brukes. Suicidrelatert oppførsel (suicidforsøk og suicida-
le tanker), og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne), er sett oftere hos barn og ungdom behandlet med
antidepressiva. Dersom en ut fra et klinisk behov likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye med
hensyn til suicidale symptomer. I tillegg foreligger det ikke langtids sikkerhetsdata hos barn og unge med hensyn til vekst,
modning samt kognitiv- og adferdsutvikling. En ev. økning i angstsymptomer avtar vanligvis innen de 2 første behandlings-
ukene. Lav startdose kan redusere symptomene. Escitalopram bør unngås hos pasienter med ustabil epilepsi. Preparatet bør
brukes med forsiktighet hos pasienter med mani/hypomani i anamnesen, og bør seponeres dersom en pasient går inn i en
manisk fase. Escitalopram kan påvirke glukosekontrollen hos diabetikere. Det kan være nødvendig å justere dosen med insu-
lin og/eller perorale antidiabetika. Depresjon assosieres med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord.
Risikoen vedvarer til signifikant bedring inntrer. Siden bedring kanskje ikke inntrer de første ukene med behandling, bør
pasienten følges opp nøye i denne perioden. Det er en generell klinisk erfaring ved behandling med alle antidepressiva at risi-
koen for selvmord kan øke i tidlig behandlingsfase. Det kan også være en økt risiko for selvmordsadferd ved andre psykiske
sykdommer hvor escitalopram brukes. Disse tilstandene kan være komorbide med depressiv lidelse. De samme forsiktighets-
reglene som følges ved behandling av pasienter med depressive lidelser bør derfor følges når en behandler pasienter med
andre psykiske sykdommer. Pasienter som tidligere har hatt selvmordsadferd eller selvmordstanker, eller som uttrykker sterk
grad av selvmordsadferd før behandlingsstart, har en høyere risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøk, og bør følges opp
nøye under behandlingen. Det er utilstrekkelige data angående risiko for selvmordsrelatert adferd ved behandling av tidligere
ubehandlede pasienter, men nøye oppfølging bør sikres. Pasienter (og pårørende) bør informeres om at det er viktig å obser-
vere om det oppstår selvmordstanker/adferd eller tanker om selvskading, og at de må søke medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis
slike symptomer oppstår. Forsiktighet anbefales hos pasienter med risiko for hyponatremi, som eldre, cirrhotiske pasienter eller
pasienter som samtidig behandles med legemidler som kan gi hyponatremi. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av orale
antikoagulantia og legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. atypiske antipsykotika og fenotiaziner, de fleste
trisykliske antidepressiva, acetylsalisylsyre og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), tiklopidin og dipyridamol),
og hos pasienter med kjent blødningstendens. Pga. begrenset klinisk erfaring anbefales forsiktighet ved samtidig bruk av
escitalopram og ECT. Kombinasjonen av escitalopram med MAO-A-hemmere anbefales generelt ikke pga. risikoen for seroto-
nergt syndrom. Forsiktighet anbefales hvis escitalopram brukes samtidig med legemidler med  serotonerge effekter slik som
sumatriptan eller andre triptaner, tramadol og tryptofan. Samtidig bruk av escitalopram og urtepreparater som inneholder
johannesurt (Hypericum perforatum) kan gi økt insidens av uønskede effekter. Forsiktighet anbefales hos pasienter med alvor-
lig nedsatt nyrefunksjon (CLCR <30 ml/minutt). Escitalopram påvirker ikke intellektuelle funksjoner og psykomotoriske evner.
Pasienten bør likevel informeres om den mulige risikoen for at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan påvirkes.
Interaksjoner: Tilfeller av alvorlige reaksjoner er rapportert hos pasienter behandlet med SSRI i kombinasjon med en ikke-
selektiv monaminoksidasehemmer (MAOH), og hos pasienter som nylig har avsluttet SSRI-behandling og påbegynt MAOH-
behandling. I noen tilfeller utviklet pasienten serotonergt syndrom. Behandling med escitalopram kan starte 
14 dager etter avsluttet behandling med irreversible MAOH (selegilin) og minst 1 dag etter avsluttet behandling med den
reversible MAOH (RIMA) moklobemid. Det bør gå minst 7 dager etter avsluttet escitaloprambehandling før behandling med
ikke-selektiv MAOH påbegynnes. Pga. risiko for serotonergt syndrom er kombinasjonen med MAO-A-hemmer ikke anbefalt,
og kombinasjon med selegilin (irreversibel MAO-B-hemmer) krever forsiktighet. Samtidig administrering med serotonerge
legemidler (f.eks. tramadol, sumatriptan og andre triptaner) kan føre til serotonergt syndrom. Forsiktighet anbefales ved
samtidig bruk av andre legemidler som kan senke krampeterskelen (f.eks. andre antidepressiva (tricykliske, SSRI), neuroleptika
(fentiaziner, tioxantener og butyrofenoner), meflokin og bupropion. Det foreligger rapporter på forsterkede effekter når SSRI
har vært gitt samtidig med litium eller tryptofan. Forsiktighet bør derfor utvises når escitalopram kombineres med disse lege-
midlene. Kombinasjon med alkohol anbefales ikke. Forsiktighet anbefales ved samtidig administrering av legemidler som
metaboliseres via CYP 2C19. Samtidig administrering med omeprazol 30 mg daglig (CYP-2C19 hemmer) ga moderat 
(ca. 50%) økning i plasmakonsentrasjonen av escitalopram. Samtidig administrering av escitalopram med cimetidin 400 mg
2 ganger daglig (moderat potent generell enzymhemmer) ga en moderat (ca.70%) økning i plasmakonsentrasjonen av
escitalopram. Forsiktighet bør derfor utvises når escitalopram tas samtidig med CYP 2C19-hemmere (f.eks. omeprazol, eso-
meprazol, fluvoksamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin. Det kan bli nødvendig å redusere dosen av escitalopram basert
på klinisk monitorering av bivirkninger ved samtidig behandling. Escitalopram er en hemmer av CYP 2D6. Forsiktighet
anbefales når escitalopram gis samtidig med legemidler som i hovedsak metaboliseres via dette enzymet, og som har smal
terapeutisk indeks, som f.eks. flekainid, propafenon og metoprolol (ved hjertesvikt) eller enkelte CNS-virkende legemidler som
i hovedsak metaboliseres via CYP 2D6, f.eks. antidepressiva som desipramin, klomipramin og nortriptylin, eller antipsykotika
som risperidon, tioridazin og haloperidol. Justering av dosen kan være nødvendig. Samtidig administrering med CYP 2D6-sub-
stratene desipramin eller metoprolol ga en dobling av plasmanivåene for disse to.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger bare begrensede kliniske data for escitalopram brukt under graviditet.
I reproduksjonstoksikologiske studier hos rotter viste escitalopram embryo-føtotoksiske effekter, men ingen økt insidens av
misdannelser. Bør derfor ikke brukes under graviditet uten at det er helt nødvendig og etter nøye vurdering av nytte/risiko.
Bruk av SSRI i tredje trimester kan føre til seponeringssymptomer, inkludert organisk betingede adferdsforstyrrelser hos den
nyfødte. Følgende var rapportert hos nyfødte når gravide brukte SSRI helt fram til fødselen: Irritabilitet, tremor, hypertoni, økt
muskeltonus, vedvarende gråt, die- og søvnvansker. Dette kan enten være tegn på serotonerge effekter eller seponerings-
syndrom. Den nyfødte bør observeres hvis moren har brukt escitalopram sent i svangerskapet. Behandlingen må aldri 
avsluttes brått hvis SSRI brukes under svangerskap.Overgang i morsmelk: Det forventes at escitalopram går over i morsmelk.
Amming anbefales derfor ikke under behandling.
Bivirkninger: Bivirkninger er vanligst i første eller andre uke av behandlingen og avtar vanligvis i intensitet og frekvens ved
fortsatt behandling. Svimmelhet, hodepine og kvalme er observert hos noen pasienter etter brå seponering av escitalopram.
De fleste symptomene var milde og forbigående. For å unngå seponeringsproblemer anbefales en gradvis nedtrapping over 
1-2 uker. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme forekommer svært hyppig. Diaré, forstoppelse. Hud: Økt svette.
Luftveier: Sinusitt, gjesping. Metabolske: Redusert appetitt. Psykiske: Nedsatt libido hos kvinner og menn, anorgasme hos
kvinner. Sentralnervesystemet: Søvnløshet, somnolens, svimmelhet. Urogenitale: Ejakulasjonsforstyrrelser, impotens. Øvrige:
Tretthet, feber. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast, munntørrhet, anoreksi. Hud: Utslett, ekkymoser, kløe, angioødem,
svette. Lever: Avvikende leverfunksjonsprøver. Metabolske: Hyponatremi, utilstrekkelig ADH-sekresjon. Muskel-skjelett-
systemet: Leddsmerter, muskelsmerter. Neurologiske: Kramper, tremor, koordinasjonsproblemer, serotonergt syndrom.
Psykiske: Hallusinasjoner, mani, forvirring, agitasjon, angst, depersonalisering, panikkanfall, nervøsitet. Sentralnervesystemet:
Smaksforandringer, søvnforstyrrelser. Sirkulatoriske: Postural hypotensjon. Syn: Synsforstyrrelser. Urogenitale: Urinretensjon.
Galaktoré, seksuelle bivirkninger inkl. impotens, ejakulasjonsproblemer, anorgasmi. Øvrige: Insomnia, svimmelhet, utmattelse,
tretthet, anafylaktisk reaksjon.
Overdosering/Forgiftning: Doser på 190 mg escitalopram er tatt uten at alvorlige symptomer er rapportert. Symptomer:
Symptomer på overdose med racemisk citalopram (>600 mg): Svimmelhet, tremor, agitasjon, somnolens, bevisstløshet,
kramper, takykardi, EKG-endringer med ST-T-endringer, utvidet QRS-kompleks, forlenget QT-intervall, arytmier,
respirasjonsdepresjon, oppkast, rabdomyolyse, metabolsk acidose, hypokalemi. Det antas at overdose med escitalopram vil gi
lignende symptomer. Behandling: Ingen spesifikk motgift. Etabler og oppretthold frie luftveier, adekvat oksygenering og
ventilering. Maveskylling bør utføres så raskt som mulig etter tablettinntak. Bruk av medisinsk kull bør vurderes. Overvåkning
av hjertefunksjonen og vitale funksjoner sammen med generell symptomatisk behandling anbefales.
Oppbevaring og holdbarhet: Flasken oppbevares ved høyst 25 °C etter at den er åpnet. Oppbevares i ytteremballasjen for å
beskytte mot lys. Dråpene brukes innen 16 uker etter at flasken er åpnet.

Pakninger og priser:, Tabletter: 5 mg: Enpac: 28 stk. kr. 133,10, 10 mg: Enpac: 28 stk. kr. 201,00,
98 stk. kr. 626,80, 200 stk. kr. 1243,40, Endose: 49 stk. kr. 330,60, Dråper: 28 ml kr. 283,60.
T: 18b).

Refusjon: Behandlingen bør være instituert i psykiatrisk sykehusavdeling eller poliklinikk eller av spesialist i psykiatri,
og for den videre forskrivning bør det foreligge erklæring fra slik instans om at det er indisert å fortsette behandlingen
ambulant. For fortsatt forskrivning utover 1 år bør det foreligge årlig fornyet erklæring fra instans som nevnt.

Sist endret: Januar 2006

T

T

H. Lundbeck AS, postboks 361, 1326 Lysaker. Telefon: 67 52 90 70. Telefax: 67 53 77 07.
E-post: lundbeck-norge@lundbeck.com  -  www.lundbeck.no

Referanser:
1. Montgomery SA et al. Escitalopram (S-Enantiomer of Citalopram): Clinical Efficacy and Onset of Action

Predicted from a Rat Model. Pharmacology & Toxicology 2001; 88: 282-286
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C Avandamet "GlaxoSmithKline"
Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B D03

T TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg/500 mg og 2 mg/500 mg: Hver tablett inneh.: Rosiglitazonmaleat tilsv. rosiglitazon 1 mg, resp.
2 mg, metforminhydroklorid 500 mg, laktosemonohydrat 5,7 mg, resp. 11,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).

T TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg/1000 mg og 4 mg/1000 mg: Hver tablett inneh.: Rosiglitazonmaleat tilsv. rosiglitazon 2 mg, resp.
4 mg, metforminhydroklorid 1000 mg, laktosemonohydrat 11,4 mg, resp. 22,7 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Indisert til behandling av pasienter med diabetes mellitus type 2, spesielt overvektige pasienter: Som ikke oppnår
tilstrekkelig glykemisk kontroll ved maks. tolererbar peroral dose av metformin som monoterapi. Som peroral trippelterapi i
kombinasjon med sulfonylurea hos pasienter som har utilstrekkelig glykemisk kontroll tross peroral dualterapi med maksimalt
tolererbar dose metformin og sulfonylurea.
Dosering: Vanlig startdose er rosiglitazon 4 mg/dag pluss metforminhydroklorid 2000 mg/dag (2 tabletter 1 mg/500 mg 2 ganger
daglig, eller 1 tablett 2 mg/1000 mg 2 ganger daglig). Rosiglitazon kan økes til 8 mg/dag etter 8 uker om nødvendig. Maks. anbefalt
daglig dose er 8 mg rosiglitazon pluss 2000 mg metforminhydroklorid (2 tabletter 2 mg/500 mg 2 ganger daglig, eller 1 tablett 4
mg/1000 mg 2 ganger daglig). Opptitrering med rosiglitazon som tillegg til optimal metformindose kan vurderes før kombina-
sjonspreparatet gis. Dersom det er klinisk hensiktsmessig kan bytte fra metformin monoterapi direkte til Avandamet vurderes.
Inntak sammen med eller like etter mat kan redusere gastrointestinale symptomer forbundet med metformin. Peroral trippelterapi
(rosiglitazon, metformin og sulfonylurea): Pasienter som bruker metformin og sulfonylurera: Ved oppstart gis det tabletter som
tilsv. rosiglitazon 4 mg/dag, og som samtidig substituerer den metformindosen som allerede brukes. Preparatet kan erstatte
rosiglitazon- og metformindosene som allerede brukes i dual- og trippelterapi. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for rosiglitazon, metforminhydroklorid eller noen av hjelpestoffene. Hjertesvikt eller tidligere
kjent hjertesvikt (NYHA klasse I-IV), redusert leverfunksjon, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme, diabetisk ketoacidose, diabetisk
prekoma eller akutt eller kronisk sykdom som kan føre til vevshypoksi, f.eks. hjerte- eller lungesvikt, nylig gjennomgått hjerteinfarkt
eller sjokk. Nyresvikt eller redusert nyrefunksjon, f.eks. serumkreatininnivåer >135 µmol/liter hos menn og >110 µmol/liter hos
kvinner og/eller kreatininclearance <70 ml/minutt. Akutte tilstander som kan endre nyrefunksjonen, f.eks. dehydrering, alvorlig
infeksjon, sjokk eller intravaskulær injeksjon av jodholdige kontrastmidler. Amming. Kombinasjon med insulin.
Forsiktighetsregler: Laktacidose kan forekomme meget sjelden, primært hos pasienter med betydelig nyresvikt. Dersom det er
mistanke om metabolsk acidose bør behandling seponeres og pasienten legges inn på sykehus umiddelbart. Unngå inntak av
alkohol og legemidler som inneholder alkohol. Serumkreatinin bør måles regelmessig: Minst 1 gang pr. år ved normal nyre-
funksjon og minst 2-4 ganger i året ved serumkreatininivåer i øvre grense av normalområdet og hos eldre pasienter. Særskilt
forsiktighet bør utvises i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan svekkes, f.eks. ved oppstart av behandling med antihypertensiva,
diuretika eller NSAIDs. Kan forårsake doseavhengig væskeretensjon som i sin tur kan forverre eller fremskynde hjertesvikt.
Symptomer på væskeretensjon, inkl. vektøkning, bør overvåkes. Pasienter, særlig de med redusert hjertekapasitet, bør observeres
for symptomer på hjertesvikt. Behandlingen skal seponeres dersom hjertestatus forverres. Rosiglitazon i kombinasjon med insulin
har gitt økt forekomst av hjertesvikt. Hjertesvikt er rapportert hyppigere hos pasienter med kjent hjertesviktanamnese, hos eldre
pasienter og hos pasienter med mild til moderat nyresvikt. Samtidig bruk av NSAIDs og rosiglitazon kan øke risikoen for ødem.
Enkelte tilfeller av hepatocellulær dysfunksjon er rapportert ved bruk av rosiglitazon. Leverenzymverdier bør sjekkes før behand-
lingen initieres, ved symptomer på redusert leverfunksjon og ellers periodisk. Behandlingen bør ikke initieres ved økte
leverenzymnivåer (ALAT >2,5 × øvre normalgrense) eller ved andre tegn på leversykdom. Dersom ALAT-verdiene øker til >3 × øvre
normalgrense i løpet av behandlingen, skal disse verdiene verifiseres så raskt som mulig. Dersom verdiene fremdeles er >3 × øvre
normalgrense avbrytes behandlingen. Beslutning om å fortsette eller avslutte behandlingen bør tas etter klinisk vurdering av
laboratoriefunnene. Ved ikterus skal behandlingen avsluttes. Doseavhengig vektøkning er sett og det anbefales at pasientens vekt
følges nøye. Doseavhengig reduksjon i hemoglobinnivået er sett. Hos pasienter med lave hemoglobinverdier før behandlingsstart,
vil det derfor være økt risiko for anemi. Pasienter på peroral trippelterapi kan være i risikogruppen for å få doserelatert
hypoglykemi. En reduksjon i sulfonylureadosen kan derfor være nødvendig. Behandlingen bør seponeres 48 timer før kirurgi med
full narkose, og bør vanligvis ikke startes opp igjen før 48 timer etter inngrepet. Behandlingen bør seponeres før eller ved start av
radiologisk undersøkelse som involverer intravaskulær injeksjon av jodholdig kontrastmiddel. Behandling bør ikke påbegynnes
igjen før 48 timer etter undersøkelsen, og bare etter at nyrefunksjonen er reevaluert og funnet normal. Trippelterapi kan være
assosiert med økt fare for væskeretensjon og hjertesvikt, og justering av sulfonylureadosen kan være nødvendig. Når peroral
trippelterapi initieres skal også insulinbehandling vurderes som et alternativ. Det er observert gjenopptakelse av ovulasjon hos
pasienter som har vært anovulatoriske pga. insulinresistens. Pasientene må informeres om muligheten for at de kan bli gravide,
og dersom en pasient ønsker å bli gravid, eller blir det mens hun står på behandling, skal behandlingen seponeres. Anbefales ikke
til pasienter under 18 år. Alle pasienter bør fortsette på diett med regelmessig inntak av karbohydrater i løpet av dagen. Overvektige
pasienter bør fortsette på diett med begrenset energiinntak. Vanlige laboratorieprøver for monitorering av diabetes bør utføres
regelmessig. Bør ikke gis til pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, pasienter med en spesiell form for hereditær
laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller pasienter med glukose-/galaktosemalabsorpsjon da tablettene inneholder laktose.
Interaksjoner: Ved bruk av legemidler med hyperglykemisk aktivitet som glukokortikoider (systemisk og lokalt), beta-2 agonister
og diuretika skal blodsukkermonitorering utføres oftere, spesielt i starten av behandlingen. Om nødvendig skal dosen av det
antihyperglykemiske legemidlet justeres. Det samme gjelder for ACE hemmere. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av CYP
2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) eller indusere (f.eks. rifampicin). Samtidig bruk av gemfibrozil har doblet
plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon. En reduksjon av rosiglitazondosen kan være nødvendig. Samtidig bruk av rosiglitazon og
rifampicin har redusert plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon med 66 %. Det kan ikke utelukkes at andre indusere (f.eks. fenytoin,
karbamazepin, fenobarbital, johannesurt) også kan påvirke plasmakonsentrasjonen av rosiglitazon. En økning av rosiglitazondosen
kan være nødvendig.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes ved graviditet.  Overgang i morsmelk: Skal ikke brukes ved amming.
Bivirkninger: Kombinasjonspreparatet: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Flatulens, kvalme, gastritt, oppkast,
diaré, abdominal smerte og tap av appetitt. Metabolske: Hypoglykemi. Øvrige: Ødem, metallsmak. Mindre hyppige: Gastro-
intestinale: Forstoppelse. Metabolske: Hyperlipidemi, forverret diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, vektøkning, anoreksi.
Sirkulatoriske: Hjertesvikt. Kombinasjonspreparatet i peroral trippelterapi: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale:
Kvalme. Metabolske: Hypoglykemi, hyperkolesterolemi, vektøkning, hyperlipidemi. Øvrige: Ødem. Mindre hyppige: Blod: Granul-
ocytopeni. Gastrointestinale: Dyspepsi. Metabolske: Anoreksi. Sirkulatoriske: Hjertesvikt. Øvrige: Hodepine, svimmelhet, myalgi.
Sjeldne tilfeller av forhøyede leverenzymverdier og hepatocellulær dysfunksjon er observert. Svært sjeldent er fatalt forløp
rapportert, og kausal sammenheng med behandling er ikke vist. Sjeldne tilfeller av hjertesvikt og lungeødem. Svært sjeldne tilfeller
av angioødem, urticaria og rask og betydelig vektøkning. Mildt erytem er rapportert meget sjelden hos overfølsomme individer.
Laktacidose forekommer meget sjelden.
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser på opptil 20 mg rosiglitazon er godt tolerert. Behandling ut fra pasientens kliniske status
anbefales. Rosiglitazon er sterkt proteinbundet og utskilles ikke ved hemodialyse. En stor overdose metformin eller risikofaktorer
for laktacidose kan føre til laktacidose som må behandles på sykehus. Hemodialyse er den mest effektive metoden for fjerning av
laktat og metformin. 
Egenskaper: Klassifisering: Rosiglitazon er et tiazolidindion. Metformin er et biguanid. Virkningsmekanisme: Rosiglitazon: En
selektiv agonist på peroksisomal proliferatoraktivert gammakjernereseptor (PPARγ). Senker blodsukkernivået ved å redusere
insulinresistens i fettvev, skjelettmuskulatur og lever. Den glukosereduserende effekten kommer gradvis, med tilnærmet maks.
effekt på fastende plasmaglukose etter ca. 8 uker. Den forbedrede glykemiske kontrollen er forbundet med reduksjon av både
fastende og post-prandial glukose. Metformin: Senker basal og postprandial plasmaglukose. Stimulerer ikke insulinsekresjon og
gir derfor ikke hypoglykemi. Metformin reduserer hepatisk glukoseproduksjon ved å hemme glukoneogenese og glykogenolyse,
øker insulinfølsomheten i muskler, forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelse av glukose og forsinker intestinal
glukoseabsorpsjon. Metformin stimulerer intracellulær glykogensyntese. Metformin har gunstig effekt på lipidmetabolismen.
Kombinasjonspreparatet reduserer insulinresistensen og forbedrer betacellefunksjonen i pankreas og gir additive effekter på
glykemisk kontroll. Absorpsjon: Rosiglitazon: Absolutt biotilgjengelighet er ca. 99 %. Maks. plasmakonsentrasjon nås etter ca. 1
time. Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. Metformin: Absolutt biotilgjengelighet av metformin 500 mg er 50-60%. Etter en oral
dose er den ikke absorberte fraksjonen gjenfunnet i fæces 20-30 %. Maks. plasmakonsentrasjon nås i løpet av 2,5 timer.
Proteinbinding: Rosiglitazon: Ca. 99,8 %, hovedmetabolitten (parahydroksysulfat) ca. 100 %. Metformin: Ubetydelig. Fordeling:
Rosiglitazon: Distribusjonsvolum ca. 14 liter. Metformin: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum 63-276 liter. Metformin fordeles i
erytrocytter. Røde blodlegemer utgjør sannsynligvis et sekundært distribusjonskammer.  Halveringstid: Rosiglitazon: Ca. 3-4
timer. Total plasmaclearance er ca. 3 liter/time. Halveringstiden til metabolittene er ca. 130 timer. Metformin: Ca. 6,5 timer.
Metabolisme: Rosiglitazon: I utstrakt grad til parahydroksysulfat. Hovedsakelig via CYP 2C8, og noe via CYP 2C9. Det kan ikke
utelates at metabolitten bidrar til aktiviteten. Utskillelse: Rosiglitazon: Utskilles som metabolitter, ca. 75 % via urin og ca. 25 % via
fæces. Metformin: Utskilles uendret i urin. 
Pakninger og priser: 1 mg/500 mg: Enpac: 56 stk.  kr 200,10, 112 stk.  kr 371,10, 2 mg/500 mg: Enpac: 56 stk.  kr 318,70, 112
stk.  kr 615,70, 2 mg/1000 mg: Enpac: 56 stk.  kr 404,30, 112 stk.  kr 774,20, 4 mg/1000 mg: Enpac: 56 stk.  kr 637,30, 112 stk.
kr 1274,70. T: 5d).

Sist endret 08.12.2005.

Referanser:
1. Fonseca V et al. JAMA 2000; 283: 1695-1702. 2. Jones TA et al. Diab Obes Metab 2003; 5: 163-170. 3. Rosak C et al. International
Journal of Clinical Practice; Rosiglitazone plus metformin is effective and well-tolerated in clinical practice: results from large observational
studies in people with type 2-diabetes; in press. 

Refusjonskriterier:
I Avandamet refunderes til pasienter som ikke oppnår en tilstrekkelig sykdomskontroll med en kombinasjon av metformin

pluss sylfonylurea, eller får uakseptable bivirkninger med sulfonylureapreparater
II og  Avandamet refunderes kun til de pasienter hvor alternativ behandling ville vært insulin
III og Avandamet skal kun foreskrives av leger som har utstrakt erfaring med behandling av diabetes mellitus type 2 
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Allmennlegeforeningen

Ø i v i n d  We s n e s , avdelingsi l l itsvalgt Allmennlegeforeningen
owesnes@broadpark.no

1) Styreverv i Hordaland legeforening:

 Den avdelingstillitsvalgte og Bent Folkvord, 
 Årsmøtevalgt, har vært Allmennlegeforeningens rep
 resentanter i styret ved Hordaland legeforening siden 
 august 2003. Dessuten ble Gunnar Ramstad valgt til 
 HLFs leder i aug 2005, slik at Allmennlegene nå har 3 
 representanter i styret. 

2) Representant for Hordaland i    
 Allmennlegeforeningens Landsråd

 Har deltatt ved alle Landsrådsmøter i perioden; i 
 Fredrikstad 24. aug 2005, på Gardermoen 14. – 15. 
 febr 2006 og på Soria Moria 2. mai 2006. Der møtes 
 Allmennlegerepresentanter fra alle landets 
 fylker, samt styret og fagutvalget i 
 Allmennlegeforeningen. Hovedsakene denne perioden 
 har vært Legeforeningen og Allmennlegeforeningens 
 nye organisasjonsstruktur, herunder de nye lover/
 vedtekter, samt problemene forbundet med legevakt, 
 inkl interkommunal legevakt.
    
3) Representant for APLF i samarbeidsmøter med  
 Hordaland fylkestrygdekontor.

 I tillegg til APLFs representant, har leder i HLF, Gunnar 
 Ramstad, samt PSLs tillitsvalgte plass i denne samarbeids
 gruppen. Det har vært avholdt ett møte i perioden. 

4) Møterett i Samarbeidsutvalget i Bergen kommune. 

 Der har jeg kun observatørstatus. De tillitsvalgte for
 Allmennlegene Bergen har stemmerett i dette utvalget

5) Diverse saker:

 a) Den avdelingstillitsvalgte har avgitt skriftlig uttalelse
  i flere saker angående prioritering av private 
 spesialisthjelmer innen Helse Vests område. I siste 
 periode innen Generell indremedisin og Gynekologi.

 b) Oversikt over alle kommunetillitsvalgte innen 
 Allmennlegeforeningen er blitt kontinuerlig oppdatert 
 etter hvert som vi har fått tilbakemeldinger fra de 
 tillitsvalgte. Dette arbeidet fortsetter. 

 c) Interkommunal og kommunal legevakt. Jeg har fått 
 orientering fra mange kommunetillitsvalgte om 
 hvordan legevakt er organisert, og hvor godt el dårlig 
 ordningene fungerer rundt om i fylket. Jeg har fått 
 mange interessante innspill, og problemer vedrørende 
 legevakt er tatt opp i HLFs styre ved flere anledninger. 

 d) Jeg har, etter beste evne, gitt råd og veiledning 
 i enkeltsaker fra kolleger. Flere saker har også blitt 
 tatt opp til behandling i styret for Hordaland lege
 forening, samt ved Allmennlegeforeningens landsråd.

 e) Jeg har via e-post videreformidlet en rekke anmod
 ninger, forslag, orienteringer mv fra APLFs ledelse til 
 de tillitsvalgte i fylkets kommuner.

6) Tanker og ønsker om fremtiden:

 Jeg ønsker at den gode kommunikasjon mellom de 
 kommunetillitsvalgte og undertegnede må fortsette, 
 og fortsatt forbedres. Jeg ønsker å være et best 
 mulig bindeledd mellom de kommunetillits
 valgte og styret i Hordaland legeforening og ledelsen i 
 Allmennlegeforeningen.
 Legevaktspørsmålet er fortsatt ett smertensbarn 
 innen allmennmedisinen, og vi må fortsette å jobbe 
 for bedring av forholdene på legevakt. For mange vil 
 interkommunale legevakter være en god løsning, men 
 også andre løsninger må vurderes, ut fra lokale og 
 geografiske forhold. Legeforeningen jobber også med
  dette, både sentralt og i lokalforeningene.

Alle innspill til Allmennlegenes Hordalandsrepresentant bes 
sendt til: owesnes@broadpark.no 

ÅRSMELDING ALLMENNLEGEFORENINGEN HORDALAND 

AUGUST 2005 – JULI 2006

PARAPLyEN

�



Tyskerne valset over Polen i løpet av et par uker i september 
1939, uten å ødelegge byene noe særlig. De store ødeleggelser 
kom under den tyske tilbaketrekning senhøstes 1944 og utover 
vinteren 1945.  Grenseområdene mot Tyskland og Tsjekkia, av 
tyskerne kalt Schlesien, hadde store konsentrasjoner av tyske 
borgere og ble gjenstand for innbitt tysk forsvarskamp foran 
den fremrykkende røde arme. Byen Wroclaw (ty. Breslau) ble 
knust gjennom 4 måneders beleiring, men sentrum er nå bygget 
vakkert opp igjen. Krakow, som omtales i alle reisebøker om 

Polen, er en praktby, som slapp mye lettere unna krigshandlin-
gene. Denne byen alene er verdt et besøk til Polen.
For alle som ønsker å lese om denne perioden, er boken om 
Berlins fall av Antony Beevor obligatorisk. 

Under krigsårene etablerte tyskerne et terrorvelde i Polen. 
Man slo hardt ned på polske motstandskjempere, intellektuelle, 
politikere og militære. Titusener ble drept, og dette kommer i 
tillegg til myrderiene av jødene.

I sommer var jeg i helvete.
Sommerens ferietur gikk med bil gjennom Bayern, Tsjekkia og inn i søndre del av Polen. 
Stort sett en reise gjennom vakre jordbrukslandskaper og til dels svært vakre byer. 
Mange byer var i forbausende grad restaurert etter krigen, og enkelte hadde sluppet  
lettere unna kampene mot slutten av krigen, og var nærmest urørte. For de som er 
interessert i vår nære historie er Polen et svært interessant land å reise i.

Gunnar Ramstad
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Bildet til venstre: : Leirens galge, hvor for øvrig leirens  
kommandant ble hengt 2 år etter krigen

PARAPLyEN

35 kilometer vest for Krakow ligger kon-
sentrasjonsleiren/dødsleiren Auschwitz-
Birkenau, og der tilbrakte jeg en varm 
sommerdag i juli.  Inntrykkene fra disse 
leirene er så voldsomme at de ikke lar 
seg gjengi. Lidelsene må ha vært ufat-
telige. Sommeren 1944 ble det drept 
flere mennesker pr dag i disse 2 leire 
enn det samlede antall nordmenn som 
døde under hele krigen. Hvis noe sted 
har vært helvete på jord, så må det ha 
vært her.
Polske myndigheter har lagt opp til en 
verdig og respektfull måte å vise leirene 
på, og man har forsøkt å fremstille hva 
som skjedde i leirene ved hjelp doku-
mentasjon av enkeltskjebner.

Den dokumenterte systematikk i drif-
ten av disse leire er nesten ubegripelig, 
og her støter vi hele tiden på leger i 
forskjellige roller. Min guide fortale at 
man fra 1942 til januar 1945 (leirene ble 
befridd av den røde arme) hadde over 
100 leger i arbeid i leirene. Alle har hørt 
om dr. Mengele, og noen få andre som 
utførte eksperimenter på fanger, men 
det var altså et stort antall leger som 
utførte sorteringsarbeidet mellom liv 
og død i alle faser av leirlivet. Leger på 
jernbaneperrongen, sendte svake direkte 
til gasskamrene, andre til arbeid. Svake 
slavearbeidere ble hele tiden plukket 
ut av leger, sendt i døden når man ikke 
lenger var nyttig som arbeider. Leger var 
med på utviklingen av Cyklon-B, og leger 
var med nå man åpnet dørene etter hver 
gassing i gasskamrene. Legegjerning, slik 
vi forventer at den skal utøves, ble kun 
utført på lasarettet for tyske soldater.

Leger  hadde også slike sentrale roller 
i alle de andre konsentrasjonsleirene i 
Tyskland og Polen. Til sammen må det 
ha dreid seg om et betydelig antall leger, 
som gikk over fra normale jobber i 
helsevesenet til denne ekstreme virk-
somhet. Dette må ha vært leger som var 
utdannet ved de samme universiteter 
som har utdannet minst 3000 norske 
leger etter krigen, leger som har hatt 
normale studier, normale jobber og som 
sikkert har utført normalt godt legear-
beid ved sine tidligere arbeidsplasser. 

Men som andre grupper( offiserer, sol-
dater, arkitekter, ingeniører, forskere osv.) 
i det tyske samfunn, har man latt seg rive 
med i deltagelse i en virksomhet som var 
i voldsom kontrast til all legeetisk adferd.

Jeg har aldri lest noe om oppgjøret med 
tyske leger etter krigen, men det kan 
være rikelig med litteratur om dette. Det 
er vel naivt å tro at dette ikke kunne 
skje under spesielle omstendigheter med 
skandinaviske leger også, men jeg velger 
å leve i troen. Man så noen triste tilfel-
ler av legers opptreden også under bal-
kankrigen på 90-tallet, og leger går vel 
totalitære makthavere til hende også i 
fremtiden.

Dette kan virke helt fjernt for oss leger i 
dagens fredelige Norge, men det er nyttig 
å være seg bevisst vår egen nære fortid. 
Vår egen etikkdebatt dreier seg stort 
sett om enklere forhold, men debatten 
om hva som er riktig og gal legeadferd, er 
aldri overflødig. 

Så kan jo vi i høst markere vår støtte 
til de leger som i dag står for den abso-
lutte motsetning til det omtalte, gjennom 
sitt humanitære arbeid i ”Leger uten 
grenser.”
”Leger uten grenser” har i år fått tildelt 
TV aksjonen, og Legeforeningen oppfor-
drer alle leger til å stille aktivt opp med 
sin støtte og sin arbeidsinnsats under 
aksjonen.  
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Barn i Auschwitz

Forskjellige stoffer ble testet på hud

Injeksjonsforsøk

Leger i Auschwitz   



VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat 
som tåles bra 

er ikke lenger et spørsmål 
om flaks…

NIFEREX®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A A03

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

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

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

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysin-
sulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.

Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50
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H a r a l d  M i l j e t e i g
harmil@online .no

I skrivende stund er vi kommet midtsommers, og mange nyter en velfortjent ferie. 
Forhandlingene om normaltariffen gikk strålende, og for første gang på flere år er det 
kommet en reell styrking av inntektssiden for praktiserende avtalespesialister. Dette er vi 
fornøyde med, og en takk sendes til våre forhandlere som har bidradd sterkt til det gode 
resultatet. 

FORHANDLINGER

Bergen kommune inviterer til kurs 
Kursserie i 3 samlinger: 
Mandag 11.9., mandag 9.10. og mandag 6.11 kl 17-20
Sted: Bergen Kongressenter, Håkonsgaten 3, 5015 Bergen. 
Tlf. 55 30 90 90

Godkjenninger: Kurset er i sin helhet godkjent som valgfritt 
kurs med 8 timer for alle spesialiteter. Påmelding forutsetter 
deltakelse på alle samlingene i kursserien. En kan melde seg 
på til enkeltsamlinger, men da vil ikke godkjenningene være 
gjeldende.

Kurskomité: Kjellaug Enoksen: Eldreomsorgsoverlege i Bergen 
Kommune og prosjektansvarlig. Eli Trefall: fastlege og lege 
ved Sunniva Hospice HDS og prosjektleder. Bjørg Aamot: lege 
ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Elena Selvåg: sykehjemslege 
ved  Sykehuset Florida  og Øvsttunheimen. Christian von 
Plessen , lege ved HUS, Lungeavdelingen

Pris: kr 2 700,- per person for hele kursserien. Kontonr: 
5210.05.39187. Beløpet skal merkes med Asted 036022
Antall deltakere: 30.

Påmelding sendes til: Bergen Kommune Byrådsavdeling 
helse og omsorg, v/Margun Christiansen, Postboks 7000, 
5020 Bergen. Tlf. 55 56 74 44. Fax 55 56 74 98
E-post: margun.christiansen@bergen.kommune.no 
Alle meldinger om endringer skjer til samme adresse
Påmeldingsfrist: Innen 20.08. 2006.

Mandag 11.9, (Kveld 1) - Den døende pasient.

Mandag 9.10, (Kveld 2) – Symptomlindring og anvendelig 
verktøy 

Mandag 6.11, (Kveld 3) – Trygderettigheter og 
kommunikasjon.

Kveldskurs for leger: LINDRING VED LIVETS SLUTT
(fastleger, sykehjemsleger og sykehusleger) i og rundt Bergen

PSL

For anbudskirurgien er prosessen nå i havn med underteg-
nede avtaler for en del spesialiteter, og det forventes at kiru-
rgisk aktivitet kommer i gang like etter sommeravviklingen. 
Imidlertid må man vel regne med en viss forsinkelse grunnet 
den lange prosessen med klagebehandling.  Det ser ikke ut for 
at Helse Vest har en heldig hånd med slike prosesser, andre 
steder i landet har dette gått atskillige glattere. Kanskje en 
meglingsmann kunne fått anbudene i havn med tilfredshet for 
flere parter. Bevisst har jeg etter kontakt med PSL sentralt 
valgt å ikke engasjere PSL i diskusjonene omkring avtalekirurgi.

Senioravtaler er et aktuelt tema som flere har kontakter meg 
om, og Helse Vest har flere saker i vurdering, men bruker alt 
for lang tid til vurderingene, og vet tilsynelatende ikke hva de 
vil. Dette er et problem for eldre kolleger som ønsker å inngå 
slike avtaler. Jeg har hatt mange kontakter og påminnelse til 
Helse Vest om dette. For øvrig er det ikke de store sakene 
medlemmene kontakter meg om.

Høstmøtet i Bergen 25. og 26. august er viktig å møte opp på, 
kfr. Medlemsbrev fra PSL sentralt. Nøkkelord er klasseplasser-
ing og beskrivelse av optimal praksis for hvert felt. Meld dere 
på! Ingen forening kan være pådriver uten oppslutning fra med-
lemmene.

Vi ønsker hverandre vel møtt til 
både høstmøtet i PSL i Bergen 
25. og 26. august og til årsmøtet 
i Hordaland legeforening den 
31. august kl. 1900, og ”vårt” 
årsmøte i forkant av dette, 
annonsert separat i dette nummer 
av Paraplyen. 
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E s p e n  R o s t r u p  E l l i n g s e n , 
F o r e t a k s t i l l i t s v a l g t  H e l s e  B e r g e n
espen.rostrup.ell ingsen@helse-bergen.no

Forhandlinger, forhandlinger og 
nye forhandlinger

Erfaringen fra dette lønnsoppgjøret endret strategien til 
Akademikerne Helse (hvor Dnlf er den desidert største fore-
ningen) foran vårens mellomoppgjør. Man ville ikke lenger la 
seg utsette for taktikken til et konfliktsøkende og lite kon-
struktivt NAVO og, etter at kravene fra Akademikerne ble 
avvist av NAVO, valgte man derfor å bryte forhandlingene. 
Oppgjøret endte derfor igjen på bordet til Riksmeglingsmannen 
med truende streik som bakteppe. Vi vet alle hvordan det gikk. 
Det ble ingen streik og vi fikk et lønnsoppgjør som for første 
gang siden primo 2003 ga en økning i basislønn og dermed 
også satser for overtid og uforutsette vakter.

Det ble gitt et generelt tillegg for alle leger i spesialisering på 
19.000,- per år med virkning fra 1/5-2006. Lønnsøkningen skal 
inngå i basislønn og gis i tillegg til individuelle og kollektive 
tillegg og fører dermed ikke til noen reduksjon av tilleggene vi 
oppnådde lokalt ved forrige lønnsoppgjør. Dette er et svært 
viktig prinsipp som også bør ivaretas ved fremtidige forhan-
dlinger. Et forhandlingssystem hvor tillegg fra det ene året skal 
spises opp av resultatet av neste års forhandlinger er uoversik-
tlig og ikke med på å sikre en anstendig lønnsutvikling.

Oppgjøret for 2006 var et mellomoppgjør. Det vil si at 
partene, dersom ikke annet var avtalt, kun forhandlet om 
lønn. Lønnsoppgjøret for 2007 er imidlertid et hovedop-
pgjør hvor det skal forhandles om lønn, men også innhol-
det i Overenskomsten. Overenskomsten er, ved siden av 
Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven, den viktigste delen av 
dette avtaleverket. Denne inneholder blant annet bestem-
melser om arbeidstid, vaktordninger, spesialisering og anset-
telser. 

I skissen fra Riksmeglingsmannen forplikter partene seg til 
å utarbeide en framdriftsplan for gjennomføringen av det 
forestående hovedoppgjøret slik at oppgjøret kan være slutt-
ført innen 1. Januar 2007. Dette stiller krav til begge parter om 
forhandlingsvilje, fleksibilitet og vilje til samarbeid. Man burde 
kunne forvente et langt mer konstruktiv NAVO når vi nå igjen 
skal til forhandlingsbordet, men dersom taktikken fortsatt er 
uthaling og uthuling, vil vi denne gangen ikke akseptere å vente 
to år på resultatet.

Etter 18 måneder med forhandlinger, hemmelige protokoller, saker i arbeidsretten og til 
slutt, løsning hos Riksmeglingsmannen, ble lønnsoppgjøret for 2004 (!)  

avsluttet høsten 2005.  
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Mannen som skulle stelle hjemme…

C h r i s t i a n  B u s c h . 
busch.christian@gmail .com
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Hun ville ha kortest mulig avbrekk fra sin jobb og mente også 
at et lengre samvær med den nyfødte ville gi far og sønn bedre 
kontakt. Så i hele vår har forskningen ligget nede og tiden vært 
viet bleieskift og barnepass. Jeg hadde i utgangspunktet store 
planer om eksamenslesing og daglige besøk på forskningsla-
boratoriet, men det viste seg ganske fort å være helt umulig. 
Det å passe små barn er en tidkrevende affære. Heldigvis var 
det andre fedre og kollegaer i samme situasjon, og vi etablerte 
etter hvert et fast mønster med turgåing og kafébesøk. Vi ble 
også hyppige gjester ved et virkelig flott offentlig tilbud, nemlig 
åpen barnehage. Der kunne foreldre og spedbarn møtes til 
en sangstund, leking og felles lunsj. Ellers ble byfjellene besøkt, 
men fedrene gjorde ymse erfaringer vedrørende soving i stå-
ende stilling i bæremeis. Noen barn behersket kunsten og sov 
uforstyrret i alt annet enn behagelige stillinger, mens andre 
ble sjøsyke og dårlige av bæringen og gråt kontinuerlig. Nå 
er pappapermisjonen over, poden går ustøtt og skal til dag-
mamma. Verken Bergen kommune, Universitetet i Bergen eller 
Helse-Bergen har klart å skaffe ham en barnehageplass. I hvert 
fall hadde jeg den fineste våren jeg kan huske. Jeg savnet ikke 
jobben et sekund, og pappaen er minst like god som mammaen 

i forbindelse med trøsting. Til andre nybakte pappaer vil jeg 
anbefale å ta så mye permisjon dere kan, man beholder alle 
faste tillegg…

Christian Busch

Om artikkelfOrfatter:
Christian er årsmøtevalgt styre-representant i Hordaland  
legeforening og fungerer der som nestleder og kasserer. Han har 
bakgrunn som ylf-tillitsvalgt med flere lokale verv og forhandlings- 
erfaring. Han er nå spesialist i Plastikkirurgi 
og for tiden PhD kandidat. Hans 
kunnskap om utdannings- og 
forskerkandidatenes arbeids-
situasjon preger hans 
engasjement.

red.
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Hva ”fjortjener” vi i lønn?

Jeg har nå hatt et par flotte ferieuker på hytta og tankene har stort sett vært fjernt fra det 
daglige strev på sykehuset. Imidlertid nærmer høstens forhandlinger seg med raske skritt, 
og i den forbindelse har jeg reflektert litt over hva vi som overleger ”fortjener” i lønn. 

K j e l l  V i k e n e s , FTV Overlegeforeningen/Dnlf
vike@haukeland.no

Spørsmålet vil selvfølgelig besvares svært ulikt avhengig av hvem du spør. 

Tradisjonelt bygger vårt samfunn på likhetstanken, og det er begrensninger 

i hvor store forskjeller som aksepteres, spesielt i det offentlige. Mange 

mennesker synes imidlertid å ha følelsesorienterte og lite rasjonelle 

meninger om vår lønn. Journalister og politikere, representanter med stor 

innflytelse på samfunnsutviklingen, ser kanskje aller mest rødt når det blir 

snakk om legelønn. Det farger selvfølgelig også den generelle holdning i 

befolkningen.  Imidlertid er ikke bildet entydig, for eksempel ytrer mange 

pasienter at leger og annet helsepersonell fortjener hver krone de får 

(ofte sagt etter et eller annet negativt mediautspill).   

Historisk sett så var nok legelønner høyere før, spesielt hvis vi sam-

menligner med f. eks. en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Hva er så 

realitetene når det gjelder overlegers lønn i dag?  I følge NAVO’s lønnssta-

tistikk tjener overleger inkludert tillegg og overtid vel 300 kroner pr. time 

og med et gjennomsnittlig årsverk rundt 2400 timer gir det i manges øyne 

en god årslønn.  Imidlertid er det en lønn basert på halvannet årsverk, 

og mange andre arbeidstakere vil da selvfølgelig også få en god totallønn.  

Timelønnen derimot nok vil mange jurister, konsulenter, håndverkere fnyse 

av.  Våre private kollegaer vil vel heller ikke imponeres av timelønnen.

Lønn knyttes ofte til utdannelsesnivå, ansvar, resultater, kompetanse og 

dyktighet. På alle disse punkter tror jeg nok det er allmenn enighet om 

at overleger scorer høyt – likevel gir ikke det seg utslag i en spesielt høy 

grunnlønn. Den alltid frittalende Trygve Hegnar har uttalt seg om at f. eks. 

sykepleierne og lærerne er alt for mange til å kunne få en særlig høy lønn 

– det blir for dyrt.  Kanskje er det litt tilfelle for overlegegruppen også. 

Når reservelegene forsvant og ble overleger (med den store fordelen at 

en rekke leger da fikk fast stilling), ble antallet overleger økt betydelig. 

Muligens har det bidratt til å gjøre det enda vanskeligere for overlegegrup-

pen lønnsmessig. På den andre siden, i USA hvor legelønningene er av et 

helt annet format for spesialister enn her, fant sykehusene at de kunne 

lønne seg å ansette overleger fordi inntjeningen/inntektene først og fremst 

var avhengig av denne gruppen. 

Vi har sett at enkelte grupper innenfor NAVO systemet (flygelederne) fikk 

store tillegg ved siste lønnsoppgjør begrunnet i mangel på flygeledere og 

behov for stabilitet – en situasjon som ikke er ulik den spesialistmangel 

vi ser mange steder på legesiden. Er problemet så at vi ikke er tøffe nok, 

har vi noe å lære av flygeledere og kanskje også sykepleierne? Jeg hadde 

nær sagt heldigvis så har de fleste av oss valgt medisin ikke for å bli rik, 

men for å gjøre meningsfylt og viktig arbeid.  Leger flest er svært opptatt 

av faget og med et ikke lite innslag av idealisme. Men vi er ikke ueffen bak 

forhandlingsbordet heller.  Legeforeningen er kjent som en ryddig og kre-

vende forhandlingsmotpart, og lønnen for legene vil nok ha vært en helt 

annen uten engasjerte tillitsvalgte. 

Hva er så mitt syn på saken?  Jeg mener at for en typisk overlege 

med noe fartstid og vel 45 timers arbeidsuke med vakter og ubekvem 

arbeidstid eller lignende, så bør lønnen nærme seg et syvsifret nivå.  En 

størst mulig andel av lønnen bør være knyttet til grunnlønn/basislønn. 

Lønnen vil nok ikke være den avgjørende faktor for de fleste legers trivsel 

og arbeidsmiljø, men kan bidra til at mange 

kollegaer vil føle seg mer verdsatt av arbeidsgiver enn tilfellet er i dag.

Fortsatt god sommer!

Kjell Vikenes

Overlege dr. med.



Laguneparken
Fanaveien 98
Man-fre 08-22
Lør 10-15
Tlf: 55 11 20 00

Åreknuteoperasjon?
Allmennleger
Spesialister
ReisemedisinVi har kort ventetid på åreknuteoperasjon.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.
Ansvarlig lege: Gustav Pedersen

Operasjon
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www.volvat.no

K j e l l  V i k e n e s , FTV Overlegeforeningen/Dnlf
vike@haukeland.no

Dessverre føler vi ofte at det er mye større fokus på rapportering og tell-

ing av det vi gjør, enn på innholdet i det vi virkelig gjør. Kampen om kom-

petansen blir vår viktigste kamp. Når ting gjøres rett tjener vi pasientene, 

og vi bruker minst mulig ressurser

Utdanningen av leger skjer på universitetene. Heldigvis har vi fått ord-

ninger der noen studenter får litt praktisk undervisning ute på mindre 

sykehus. Forhåpentligvis vil noen av disse søke seg tilbake som turnuskan-

didater. Det er derfor viktig at Helse Førde i fremtiden tar bedre vare på 

turnuskandidatene. Dette må taes hensyn til både i forhold til struktur og 

funksjonsfordeling. Turnuskandidatene er viktigste rekrutteringsbasis for 

leger både til foretaket og kommunene.  

Kortsiktige driftshensyn må derfor  

ikke få ødelegge våre  

”settepoteter”. 

Å spise settepoteter

R u n e  A r i l d  L a r s e n ,  FTV OF Helse Førde
rune.larsen@helse-forde.no

Helse Førde er en kompetansebedrift. Dersom ikke vi har god kompetanse på alle nivå 
gjør vi ikke jobben vår ovenfor pasientene. 

LSA

Trenger flere leger. Fast honorar 
á kr. 300,- pr. time i tillegg til 

stykkpris i henhold til 
Normaltariffen. 

Arbeidstid: 
kveld 16-20, helg 12-18. 

Mer informasjon? kontakt 
legevaktsjef Frank van Betten 

55568740 eller 95043866.
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LSA Hordaland vil i forbindelse med årsmøte i Hordaland  
legeforening avholde medlemsmøte.
Årsmøtet holdes i Legenes Hus torsdag 31.august kl.19.00.

Medlemsmøtet i LSA holdes kl.18.00 på samme sted.

Kommunelege Ernst Horgen, som er medlem av legefore-
ningens sentralstyre og styret i LSA, vil delta på møtet. 
Han vil kunne gi oss informasjon om hva de aktuelle  

styrene arbeider med i samfunns- 
medisinsk sammenheng.

Vel  møtt !

Med hilsen 
Rolf Martin Tande

Vel overstått ferie til dere alle !

R o l f  M a r i n  Ta n d e
rolmar@online .no



Sopp på Haukeland!

Sideblikk

1�

Neida, slapp av, det skal ikke 
handle om muggsoppen i den 
gamle bygningsmassen eller 
om fotsopp blant sykehusets 
ansatte – selv om i hvert fall 
ett av disse to temaene ville 
vært en epistel verdig, i følge 
sikre sykehusinterne kilder. 
Det skal derimot handle om 
noe så fint og hyggelig som 
ekte matsopp. Og ikke en 
hvilken som helst matsopp 
heller. Vi skal snakke om den 
ubestridte delikatessen spiss-
morkel – påfunnet i store 
mengder midt inne på  
området til et av landets 
største sykehus. Jeg vil nesten 
kalle det en solskinnshistorie, 
om det ikke var for at den 
handler mest om mold og fukt 
og mørke.

La oss ta selve soppen 
først. Spissmorkel – morchella 
conica – er en direkte sjelden-
het i Norge, og du finner den 
normalt aldri på våre kanter av 
landet. Den må ikke forveksles 
med sandmorkelen – Gyromitra 
esculenta – som det er lettere å komme over, men  
som til gjengjeld er giftig. Først etter forvelling kan sand-
morkelen spises, og heller ikke da regnes den som noen 
utsøkt delikatesse.

Men det er nettopp hva spissmorkelen er. Med en smak et 
sted på halvveien mellom alminnelig matsopp og den legen-
dariske trøffelen – en smak av skogbunn, mold og nøtter 
– er det mange som holder morkelen for å være en mat-
soppens Rolls Royce, ikke minst nedover på Kontinentet. 

Prisen er dessverre der-
etter. Jeg har en gang kjøpt 
tørkede morkler i byens 
fremste delikatessebutikk, 
noe som kostet det hvite ut 
av øyet. Fersk er den ikke 
en gang å oppdrive i Bergen, 
så vidt meg bekjent. 

Bortsett altså fra på 
Haukeland. For det har seg 
nemlig slik at et medlem av 
familien – lege på en av syke-
husets avdelinger og mer  
enn alminnelig botanisk  
interessert – i blant går og 
snoker litt i sykehusparken, 
sånn av ren interesse. Den 
snokingen forløper seg til 
vanlig nokså prosaisk, og har 
begrenset botanisk interesse. 
Inntil sent i vår, da hobby-
botanikeren plutselig fikk 
et syn han sent vil glemme: 
Store mengder spissmorkel 
tett i tett i flere av parkens 
bed!

Historiens helt var selvsagt 
ikke sen om å plukke  

med seg de dyrebare delikatessene. Kort etter var vi 
tilbake på åstedet i tospann, med flere kilo ferskplukkede 
morkler som resultat. Jeg skal aldri glemme den lørdags-
frokosten sent i mai, da vi stekte  
dionysiske mengder morkler i smør og åt dem med  
fettdryppende loff til – og ingenting annet. Følelsen var litt 
som å spise russisk kaviar med grautsleiv – det rev og slet 
i våre protestantiske røtter. Men den rivingen og slitingen 
var egentlig fint til å leve med akkurat der og da, om jeg 
skal være helt ærlig.



Zomig Nasal «AstraZeneca»
C T: 36  
Migrenemiddel  ATC-nr.: N 02C C03
NESESPRAY 5 mg/dose: Hver dose nesepray inneh: zolmitriptan 5 mg, sitronsyre, dinatriumfos-
fat (dihydrat eller dodekahydrat), renset vann. Indikasjoner: Akutt behandling av hodepinefasen ved 
migrene med eller uten aura. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet overfor zolmitriptan eller noen av de 
andre innholdsstoffene i produktet. Moderat eller alvorlig hypertensjon eller ved ukontrollert mild hyperten-
sjon. Pasienter som har hatt hjerteinfarkt, har eller viser tegn på iskemisk hjertesykdom, har koronar 
vasospasme (Prinzmetals angina) eller perifer karsykdom. Samtidig bruk av ergotamin, derivater av 
ergotamin (inklusive metysergid), sumatriptan, naratriptan og andre 5-HT

IB/1D
 reseptoragonister. Pasienter 

med cerebrovaskulær sykdom eller transitoriske iskemiske anfall (TIA) i anamnesen. Pasienter med 
kreatininclearance under 15 ml/min. Bivirkninger: Bivirkningene er vanligvis milde til moderate, av 
forbigående og ikke alvorlig natur og opphører oftest spontant uten spesielle tiltak. Eventuelle bivirkninger 
kommer vanligvis i løpet av de 4 første timene etter at dosen er inntatt, og forekommer ikke hyppigere ved 
gjentatt dosering. Svært vanlige: Generelle: Smaksforstyrrelser. Vanlige (> 1/100): Gastrointestinale 
sykdommer: Kvalme, munntørrhet, Generelle: Asteni, tyngdefølelse i ekstremiteter, tranghetsfølelse i strupe, 
hals, ekstremiteter og bryst. Smak. Irritasjon og økt følsomhet i nesen. Nevrologiske sykdommer: Svimmelhet, 
trøtthet, varmefølelse, parestesier, dysestesi. Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett: Muskelsvakhet, m
yalgi. Mindre vanlige (< 1/1000, <1/100): Generelle: Tyngdefølelse i bryst og hals, smerter eller trykkende 
følelse i strupe, kjeve, hals og bryst. Karsykdommer: Lett blodtrykksstigning. I sjeldne tilfeller har forbigående 
stigninger i det systemiske blodtrykket med zolmitriptan vært forbundet med signifi kante kliniske 
hendelser. Hjertesykdommer: Takykardi, palpitasjoner. Sjeldne (>1/10.000, <1/1000): Forstyrrelser i 
immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkludert urtikaria og angioødem og anafylaktiske reaksjoner. 
Nevrologiske sykdommer: Hodepine. Svært sjeldne (<1/10.000): Hjertesykdommer: Angina pectoris og 
hjerteinfarkt. Karsykdommer: Koronar vasospasme. Gastrointestinale sykdommer: Iskemi eller infarkt (f.eks. 
intestinal iskemi, intestinal infarkt, miltinfarkt), som kan ses i form av blodig diaré eller abdominale smerter. 
Sykdommer i nyre- og urinveier: Polyuri, hyppig og trengende vannlating. Noen av symptomene kan være 
relatert til selve migreneanfallet. ΔForsiktighetsregler: Preparatet skal kun gis til pasienter hvor en klar 
migrenediagnose er stillet. Andre alvorlige nevrologiske lidelser bør utelukkes før man behandler pasienter 
med nydiagnostisert migrene eller migrenepasienter med atypiske symptomer. Zolmitriptan bør ikke bru-
kes ved hemiplegisk, basilaris- eller oftalmoplegisk migrene. Migrenepasienter kan ha risiko for visse 
cerebrovaskulære hendelser. Hjerneblødning, subaraknoidalblødning, slag og andre cerebrovaskulære 
hendelser er rapportert hos pasienter som behandles med 5HT

1B/1D
 reseptoragonister. Bør ikke administreres 

til pasienter med symptomgivende Wolff-Parkinson-White syndrom eller arytmier forårsaket av andre 
ledningsforstyrrelser. 5-HT

1B/ID
 reseptoragonister har i meget sjeldne tilfeller vært assosiert med koronar 

vasospasme, angina pectoris og hjerteinfarkt. Pasienter med risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom bør 
utredes før behandling med zolmitriptan startes. Som for andre 5-HT

1B/ID
 reseptoragonister, er tunghets-

,  spennings- eller trykkfølelse i bryst og halsregionen observert med zolmitriptan. I kliniske studier er disse 
funnene ikke assosiert med arytmier eller iskemiske EKG-forandringer. Pasienten bør utredes dersom 
symptomer på iskemisk hjertesykdom opptrer. Zolmitriptan kan forårsake en mild, forbigående forhøyelse av 
blodtrykket, som kan være mer uttalt hos eldre. Denne effekten har imidlertid ikke vært årsak til problemer i 
kliniske studier. Den anbefalte dosen skal ikke overstiges. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: 
Sikkerhet for zolmitriptan hos gravide kvinner er ikke klarlagt. Dyreforsøk viser ikke tegn på direkte teratogen 
effekt. Imidlertid har visse funn i embryotoksisitetsstudier antydet en effekt på overlevelsesevnen til embryet. 
Preparatet bør kun benyttes hos gravide, dersom nytte av behandlingen anses å rettferdiggjøre mulig risiko 
for fosteret. Overgang i morsmelk: Studier viser at zolmitriptan passerer over i morsmelk hos diegivende dyr. 
Opplysninger om overgang i human melk foreligger ikke. Forsiktighet må utvises ved eventuell bruk av 
zolmitriptan hos ammende. Amming bør unngås de første 24 timer etter inntak, for å minimere eksponerin-
gen av barnet. Interaksjoner: Kliniske interaksjonsstudier har vært gjort med koffein, ergotamin, dihydroer-
gotamin, paracetamol, metoklopramid, pizotifen, fl uoksetin, rifampicin og propranolol. Det ble ikke funnet 
klinisk relevante forskjeller i de farmakokinetiske parametre for zolmitriptan eller den aktive metabolitten. 
Data fra friske frivillige tyder ikke på klinisk signifi kant interaksjon mellom zolmitriptan og ergotamin. Imidlertid 
er det teoretisk en økt risiko for spasmer i koronarkar. Samtidig tilførsel er derfor kontraindisert. Det bør gå 
minst 24 timer etter tilførsel av legemiddel inneholdende ergotamin før zolmitriptan administreres. Omvendt 
bør det gå minst 6 timer etter tilførsel av zolmitriptan før legemiddel inneholdende ergotamin administreres. 
Administrering av moklobemid, en spesifi kk MAO-A hemmer, ga en liten økning  (26 %) i AUC for zolmitriptan, 
og en 3-foldig økning i AUC for den aktive metabolitten. Som en følge av dette, anbefales en maksimaldose 
på 5 mg zolmitriptan i døgnet til pasienter som bruker MAO-A hemmer. Preparatene bør ikke brukes samtidig 
hvis moklobemid gis i høyere doser enn 300 mg pr. døgn. Etter administrering av cimetidin (en generell 
cytokrom P450-hemmer)  ble halveringstiden og AUC for zolmitriptan og dens aktive metabolitt omtrent 
doblet. For pasienter som står på behandling med cimetidin anbefales en maksimaldose av zolmitriptan på 
5 mg i døgnet. Basert på den totale interaksjonsprofi len, kan interaksjon med spesifi kke hemmere av CYP 
1A2 ikke utelukkes. Derfor anbefales samme dosereduksjon for zolmitriptan ved samtidig behandling med 
preparater i denne gruppen, slik som fl uvoksamin og kinoloner (f. eks. ciprofl oksacin). Selegilin (MAO-B 
hemmer) og fl uoksetin (selektiv serotoninreopptakshemmer, SSRI) ga ingen farmakokinetiske interaksjoner 
med zolmitriptan. Som for andre 5-HT

IB/1D
 reseptoragonister, kan zolmitriptan forsinke absorpsjonen av andre 

legemidler. Absorpsjon og farmakokinetikk for nesesprayen endres ikke ved forutgående bruk av xylometa-
zolin. Uønskede effekter kan opptre hyppigere ved samtidig bruk av triptaner og urtepreparater som innehol-
der Johannesurt (Hypericum perforatum). Dosering: Anbefalt dosering med nesespray ved behandling av 
akutt migreneanfall er 5 mg. Bør tas ved første tegn på migrenehodepine, men er effektivt også når den tas 
senere i forløpet. Zomig nesespray gis som en enkeltdose i ett nesebor. Nesesprayen er et alternativ til 
vanlige tabletter og smeltetabletter. Nesesprayen har rask innsettende effekt med signifi kant lindrende effekt 
innen 15 minutter. Dersom symptomene kommer tilbake i løpet av 24 timer etter initial respons, kan en andre 
dose tas. Ved behov for en andre dose, bør man vente minst 2 timer etter første dose. Hvis pasienten ikke 
responderer på den første dosen, er det lite sannsynlig at en andre dose vil gi effekt ved det samme 
migreneanfallet. Preparatet skal ikke doseres mer enn 2 ganger i døgnet, og den totale døgndosen skal ikke 
overstige 10 mg. Barn (under 12 år): Sikkerhet og klinisk effekt er ikke vurdert, og preparatet anbefales 
derfor ikke til denne aldersgruppen. Ungdommer (12-17 år): Sikkerhet og klinisk effekt er ikke dokumentert 
hos ungdommer, og preparatet anbefales derfor ikke til denne aldersgruppen. Eldre (> 65 år): Sikkerhet og 
klinisk effekt er ikke dokumentert hos personer over 65 år, og preparatet anbefales derfor ikke til denne 
aldersgruppen. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig for pasienter med lett til moderat 
nedsatt leverfunksjon. For pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad C) anbefales en 
maksimaldose på 5 mg i døgnet. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved kreatinincle-
arance over 15 ml/min. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Døsighet. Behandling: Halveringstiden er 
2 ½ - 3 timer. Det er derfor nødvendig å holde pasienter med overdose av zolmitriptan under observasjon i 
minst 15 timer, eller til symptomer på overdosering opphører. Det fi nnes ingen spesifi kk antidot til zolmitriptan. 
I tilfelle alvorlig forgiftning, anbefales intensiv medisinsk overvåkning, inkludert sikring av frie luftveier, tilfreds-
stillende ventilering og oksygenering, samt kardiovaskulær overvåkning. Eventuell effekt av hemodialyse og 
peritoneal dialyse på serumkonsentrasjonen av zolmitriptan er ukjent. Pakninger og priser:  Nesespray 5 
mg/dose: Endose: 6 stk. kr 583,00. 
Teksten er basert på SPC godkjent av SLV 05.08.2004

Referanser:
1) Gawel M et al. Zolmitriptan 5mg Nasal Spray: Effi cacy and Onset of Action in the Acute Treatment 
of Migraine – Results from the REALIZE study. Headache 2005;45:7-16 
2) Kagedal M et al. True Nasopharyngeal Absorption of zolmitriptan after Administration via Nasal 
Spray in healthy male volunteers. Am J Drug Deliv. 2005;3(2):133-140
3) Dowson AJ et al. Review of zolmitriptan and its clinical applications in migraine: Expert Opin 
Pharmacother 2002;3(7):993-1005 review
4) Gawel M et al. Treatment satisfaction with zolmitriptan nasal spray – Results from face 
two of the REALIZE study. J Headache Pain 2005 6:405-411
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Leserne har selvsagt krav på en forklaring på 
dette lille botaniske underet. Og forklaringen er i 
grunnen såre enkel: Dekkbarken som sykehusets 
parkansatte bruker i bedene sine, er importert fra 
Mellom- og Øst-Europa, hvor morkelen er atskil-
lig mer utbredt. I barken finnes det morkelsporer, 
som gitt de rette fukt- og lysforholdene åpenbart 
kan utvikle fruktlegemer også på våre breddegrader. 
Til alle dem som bare ser negative konsekvenser av 
globaliseringen, vil jeg si at den i blant også kan gi 
riktig fine resultater – som for eksempel i et bed, 
under noen busker, på et middels stort nordeuro-
peisk universitetssykehus.

Men dessverre ikke overalt, har det vist seg. 
Lykken var nemlig ikke like stor helgen etter, da vi 
med stor iver la turen til Nygårdsparken og blom-
sterbedene der. Mens vi lå der på alle fire og rotet 
resultatløst rundt i bark og mold, kom en av park-
ens faste innvånere ramlende forbi. Han stoppet 
opp et lite øyeblikk med noe som lignet fokusert 
interesse, før han ristet på hodet og sjanglet videre, 
i det han med stor og sikker autoritet lot falle 
følgende kommentar: Soppen e’kkje kommet enno, 
dokkar må komme igjen te høsten.

De mykologisk interesserte og toksikologisk skol-
erte vil vite at vår venn med stor sannsynlighet ikke 
hadde morchella conica i tankene.

Ha en fin og opplevelsesrik sopphøst!

Sjur Holsen • Statsv i ter og skr ibent



Allmennmedisinsk forsking har vind i segla. Med bakgrunn i 
Statsbudsjettet og no Revidert statsbudsjett har Sosial- og 
helsedirektoratet greia ut korleis ei forskingssatsing for 
allmennmedisin kan organiserast og kor store midlar 
som kan vere aktuelle. Det skal opprettast rela-
tivt frittståande forskingseiningar knytt til dei 
allmennmedisinske seksjonane ved universiteta. 
Desse skal ha ei kjerne av fast tilsette, men 
elles bidra med prosjektmidlar og stipend til 
forskingsinteresserte legar i regionen.
Vi har no fått melding om at det alt i år kan 
startast arbeid med å organisere desse einingane. 
Førsteamanuensis dr.med. Guri Rørtveit er 
engasjert som prosjektleiar i oppstartfasen. 

Det ligg til rette for at forskingseininga får lokale i tilknytning 
til Seksjon for allmennmedisin og Nasjonalt kompetansenter 
for legevakt-medisin. Vi bygger dermed vidare ut eit slagkraf-
tig miljø for forsking og fagutvikling, det største allmennme-

disinske forskingsmiljøet i landet.
 Nye pengar til allmennmedisinsk forsking må bru-
kast på ein fornuftig og nyttig måte. Eg trur at det må 
utviklast ei blanding av små og praksisnære prosjekt 
og lengre, større satsingar innan allmennmedisin-
ske kjerneområde. Vi ved universitetet kan ikkje og 
skal ikkje fylle ein slik ny institusjon aleine. Vi treng 

hjelp frå forskingsinteresserte kollegaer frå heile 
Vestlandet. Kanskje er du ein mogeleg kan-

didat?

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

U N I V E R S I T E T S L E G E N

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no
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Benedicte Carlsen disputerte 21. juni 2006 for PhD graden 
med avhandlingen:“The changing role of gatekeepers: Rationing 
and shared decision-making in primary care” 
Studien består av to deler. Første del utforsker hvilke hensyn 
legene tar i avgjørelser som portvakter. Andre del av studien 
er basert på en spørreundersøkelse blant fastleger og deres 
pasienter, og undersøker hvordan legen og pasientens holdnin-
ger til brukermedvirkning påvirker pasienttilfredshet og hvor 
ofte legen henviser til spesialisthelsetjenesten. 
Hovedresultatet i den første delstudien var at mange fastleger 
mener at de i synkende grad fungerer som portvakter. Det ser 
ut til at fastlegene hovedsaklig nekter pasienter lavt prioriterte 
tjenester kun når de oppnår enighet med pasienten. Fastlegene 
ser ut til å ha liten forståelse for behovet for å prioritere 
helsetjenester i en situasjon med god ressurstilgang. I tillegg 

kommer ansvaret for å forvalte fellesskapets ressurser ofte i 
konflikt med hensynet til den enkelte pasient og dennes rett til 
å delta i medisinske beslutninger. Også økonomiske insentiver i 
fastlegeordningen, økt medisinsk ansvar og tydeligere konkur-
ranse er faktorer som gjør det vanskeligere for fastlegene å 
prioritere helsetjenester. 
Den andre delstudien viser at fastleger som er positive til 
brukermedvirkning har mer tilfredse pasienter og henviste 
mindre enn de som er mer negative til bruker-medvirkning. 
Når lege og pasient har forskjellige holdninger til 

Dr.grad: Fastlegen som portvakt
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Legevaktkonferansen  
2007 i Bergen

Norsk legevaktforum besluttet på årsmøtet i Tromsø å legge 
Legevaktkonferansen 2007 til Bergen, etter invitasjon fra 
Bergen legevakt. Konferansen vil bli avholdt i 13-15 september 
2007, og vil bli søkt godkjent som emnekurs i legevaktmedisin. 
Det faglige programmet er under arbeid, og i programkomiteen 
sitter representanter for Bergen legevakt og fra Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin. Kompetansesenteret 
vil for første gang ha ansvaret for en forskningssesjon, og vil 
senere invitere allmennpraktikere til å holde innlegg om små 
og store lokale prosjekter.

Prøv deg til eksamen!

På seksjonens internettsider www.uib.no/isf/student/ligger 
eksamensoppgavene i allmennmedisin fra de siste årene.

Dr.grad: Fastlegen som 
portvakt

Benedicte Carlsen disputerte 21. juni 2006 for PhD graden 
med avhandlingen:“The changing role of gatekeepers: Rationing 
and shared decision-making in primary care” 
Studien består av to deler. Første del utforsker hvilke hensyn 
legene tar i avgjørelser som portvakter. Andre del av studien 
er basert på en spørreundersøkelse blant fastleger og deres 
pasienter, og undersøker hvordan legen og pasientens holdnin-
ger til brukermedvirkning påvirker pasienttilfredshet og hvor 
ofte legen henviser til spesialisthelsetjenesten. 
Hovedresultatet i den første delstudien var at mange fastleger 
mener at de i synkende grad fungerer som portvakter. Det ser 
ut til at fastlegene hovedsaklig nekter pasienter lavt prioriterte 
tjenester kun når de oppnår enighet med pasienten. Fastlegene 
ser ut til å ha liten forståelse for behovet for å prioritere 
helsetjenester i en situasjon med god ressurstilgang. I tillegg 
kommer ansvaret for å forvalte fellesskapets ressurser ofte i 
konflikt med hensynet til den enkelte pasient og dennes rett til 
å delta i medisinske beslutninger. Også økonomiske insentiver i 
fastlegeordningen, økt medisinsk ansvar og tydeligere konkur-
ranse er faktorer som gjør det vanskeligere for fastlegene å 
prioritere helsetjenester. 

Den andre delstudien viser at fastleger som er positive til 
brukermedvirkning har mer tilfredse pasienter og henviste 
mindre enn de som er mer negative til bruker-medvirkning. 
Når lege og pasient har forskjellige holdninger til brukermed-
virkning, øker sjansene for at pasienten ville bli henvist videre 
til spesialisthelsetjenesten. 
Benedicte Carlsen har hovedfag i sosialantropologi og er er 
ansatt som forsker ved Rokkansenteret ved UiB og tilknyttet 
Helseøkonomi Bergen. Carlsen har vært doktorgradsstudent 
ved Seksjon for allmennmedisin med professor Ole Frithjof 
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Ny bok: Lesbiske og homofile i 
møte med helse- og  
sosialtenesta

Denne boka utgitt på Samlaget set fokus på homofile og les-
biske sine møte med helsevesenet. Boka handlar mellom anna 
om identitet, sjølvmord, transseksualitet, haldningar i faglittera-
turen, helsesøstre og seksualopplysning, legen og møtet med 
homofile og lesbiske pasientar, HIV/Aids og familieterapi for 
homoseksuelle familiar. Boka er skriven for legar, psykologar, 
familieterapeutar, helse- og sosialarbeidarar og andre utan 
spesielle forkunnskapar om homoseksualitet.
Redaktørar er Anbjørg Ohnstad, førsteamanuensis ved 
sosionomutdanninga ved høgskolen i Oslo, og Kirsti Malterud, 
professor ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i 
Bergen.

Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin

Senteret har no vore i funksjon eitt år, men er framleis under 
oppbygging med nytilsettingar og nye prosjekt. Senteret har 
nyleg publisert sine to første vitskaplege abstrakt, presentert 
ved den åttande kongress arrangert av European resuscita-
tion council, i Stavanger. Titlane var “Driving time and access 
to defibrillators in emergency cases in primary health care in 
Norway” og “Experiences with a delegation system for first 
responders AED use in Norway”. Desse og andre aktuelle 
publikasjonar kan lesast på Senteret sine nettsider www.lege-
vaktmedisin.no.
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Sogn og Fjordane Legeforening

Det vert med dette kalla inn 
til årsmøte i Sogn og Fjordane 
legeforening på Hotel Alexandra, 
Loen, 16.09.06 klokka 1200

Framlegg til sakliste:

Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av møteleiar
Val av referent

Sak 1 
Årsmelding sept. 2005-aug. 2006

Sak 2 
Godkjenning av rekneskap 2005

Sak 3 
Budsjett 2006

Sak 4 
Nye lover for Sogn og Fjordane lege-
forening – orientering om prosedyre

Sak 5 
Saker som måtte vere melde

Sak 6 
Eventuelt

Saker som  medlema ynskjer å ta opp 
på årsmøtet må meldast gjerne til 
innan 22. august 2006.

Førde 11.07.06
Venleg helsing

Øyvind Watne
Leiar

Innkalling til årsmøte i Sogn og Fjordane legeforening
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Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: www.legeforeningen.no/hordaland
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Klimaendringar
Det går mot haust. Klår og skarp luft, høg himmel, ro. Eller siperegn veke etter 

veke, slik vi kan ha det på Vestlandet somme tider. Dei som har greie på det 
seier at sommaren breier seg  på kostnad av dei andre årstidene, at vekstse-

songen i  naturen no er tre veker lenger enn for berre nokre tiår sidan.

Ø y v i n d  W a t n e , leiar
owatne@online .no

PARAPLyEN

Sjukehusstriden i Sogn og Fjordane har vore eit heitt 
tema i mange år. Eg har vore innom han før i denne 
spalta, og hadde ikkje tenkt at eg skulle vende attende 
til han so snart. Men sommaren har vore usedvanleg 
heit her i Sogn og Fjordane, ikkje minst når det gjeld 
utviklinga i Helse Førde. I heile juli har media vore 
opptekne av utviklinga for spesialisthelsetenesta i 
Sogn og Fjordane. Kor den reelle makta sit vart 
demonstrert etter at styret i slutten av juni gjorde 
vedtak om å gjere om fødeavdelinga på Nordfjordeid 
til fødestove, eit vedtak i samsvar med Stortinget sine 
vedtekne retningsliner for fødetenestene i Noreg. 
Om dei er høvelege for vår røyndom høyrer det ikkje 
heime å drøfte her, men dette vedtaket vart overstyrt 
mindre enn 24 timer etter at det vart gjort.

Og dei som sit med makta og midlane – i siste instans 
Helse- og omsorgsdepartementet – kjem ikkje på 
banen. Det næraste eg har oppfatta dei har vore er 
ein uttale frå statssekretæren som uttrykker at situa-
sjonen er komplisert, og at ein treng meir kunnskap 
for å ta dei rette avgjerslene.

Den forsterka fødestova i Lærdal er ”politisk freda”. 
Dette kan ikkje vere eit omgrep frå forvaltinga, men 
seier mykje om kvar makta sit. Politikarar er opp-
tekne av å vere på line med folket dei skal utvikle 
tenester for. Målgruppa har slik eg ser det uttalt seg 
tydeleg om kva dei meiner om dette tilbodet: I mai i 
år var det ein -1 – fødsel i Lærdal..

Den norske lægeforening har i vår utarbeidd eit doku-
ment at burde vere ein tenleg reiskap for planlegging 
av sjukehusfunksjonar i landet, utgreiinga som ber 
namnet ”Lokalsykehusenes fremtidige rolle”. Språket 
i tittelen er ikkje nemnande progressivt, og innhaldet 

er heller ikkje radikalt. Dnlf uttrykker det som vi her 
har meint ”i alle år”: Eit sjukehus med akuttfunksjon 
må minimum ha vaktkompetanse innan indremedisin, 
generell kirurgi og anestesi, med tilgang til klinisk-kje-
miske og radiologiske støttetenester. Slik eg opplever 
det skjøner fleire og fleire at det er ikkje plass til fire 
slike sjukehus i Sogn og Fjordane. Kanskje to, kanskje 
berre eitt.

Det nye i sommar har vore at tilset-
te ved Sentralsjukehuset og politikarar som har 
Sentralsjukehuset som sitt nærsjukehus no har sagt 
frå. Til no har sjukehusaksjonisme vore knytt til Florø, 
Lærdal og Eid. I dette vil kolleger både innanfor pri-
mærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta stå mot 
kvarandre, slik har det vore alle dei åra eg har vore 
med i Sogn og Fjordane legeforening. Eg vonar at vi 
no eintydig kan setje oss i pasientane sin posisjon når 
vi gjer vurderingane våre. I eit intervju i Tidsskriftet i 
vår hevda ein kollega på Hamar at friske er opptekne 
av nærleik, sjuke av kvalitet. Vår forplikting gjeld dei 
sjuke.

Det vert ein varm haust for hel-
sestellet i Sogn og Fjordane. 
I naturen er det stundimel-
lom slik at noko må fjer-
nast for at noko nytt og 
betre skal få vekse fram. 
Vi kjem ikkje utanom ein 
tilsvarande prosess om vi 
skal få kvalitetsbetringar 
på spesialisthelsetenesta i  
fylket vårt.



Kysthospitalet i Hagevik
Ortopedisk klinikk
Haukeland Universitetssykehus
Helse-Bergen

holder klinisk emnekurs i ortopedi for allmennpraktiserende leger på Vestlandet 
torsdag 21. og fredag 22. september 2006 på Sandven hotel i Norheimsund.
Kurset er søkt godkjent for spesialiteten i alm. medisin med 20 timer.

TORSDAG 21.09.06

08:00 - 09:00 Registrering og innsjekking.
09:00 - 09:10 Åpning ved kursleder, overlege Stein Hellesnes.
09:10 - 09:30 Hvordan kan vi legge forholdene til rette for en sammenhengende behandlingskjede for pasientene?, 

Leder ved Kysthospitalet overlege dr.med. Kari Indrekvam

DAGKIRURGI - Ordstyrer overlege Arild Ulvestad
09:30 - 10:00 Status quo for dagkirurgisk behandling ved Kysthospitalet, sekjsonsoverlege Jone Segadal
10:00 - 10:30 Dagkirurgi slik allmennlegen møter den, v/allmennlege
10:30 - 11:00 Diskusjonforum + kaffe

Hvordan fungerer dagkirurgi for:
* Allmennlege (ca. 5 min)
* Ortoped: sekjsonsoverlege Jone Segadal (ca. 5 min)

FOT OG ANKEL - Ordstyrer overlege Stein Hellesnes
11:00 - 11:20 Den unge voksne pasient med fot- og ankelproblem, 

overlege Rune Birketvedt
11:20 - 11:40 Den eldre voksne pasient med degenerative fot- og 

ankelproblem, overlege Arild Ulvestad
11:40 - 12:00 Diskusjonsforum + kaffe

* Allmennlege: Hjelper dagens kirurgiske tilbud 
pasientene våre? (ca. 5-10 min)
* Ortoped: overlege Rune Birketvedt. Kontraindikasjoner til fot- og ankelkirurgi 
(ca. 5-10 min)

12:00 - 13:00 Lunsj

SKULDER - Ordstyrer konst. overlege Mona Badawy
13:00 - 13:15 Introduksjon om skulderkirurgi, seksjonsoverlege Jone Segadal
13:15 - 14:00 Undersøkelsesteknikk og anatomi, konst. overlege Mona Badawy
14:00 - 14:45 Den unge voksne pasient med problemskulder, seksjonsoverlege Jone Segadal
14:45 - 15:00 Kaffepause
15:00 - 15:45 Den eldre voksne pasient med degenerative  skulderproblem, seksjonsoverlege Jone Segadal
15:45 - 16:15 Hvilke pasienter trenger skulderprotese?, overlege Arild Ulvestad
16:15 - 17:00 Diskusjonsforum + kaffe

* Almennlege: Når henviser jeg skulderpasienten til vurdering for kirurgi? (ca. 5-10 min)
* Ortoped: konst. overlege Mona Badawy: Hvilken nytte har pasienter av konservativ behandling? (ca. 5-10 min)

Ca. 17:30 - 18:15 Båttur til Fyksesund med anledning til kjøp av forfriskninger
Ca. 18:15 - 18:30 Mottakelse med cidervelkomst og hardingfeleminikonsert i Døse
Ca. 18:45 - 20:00 Middag i Gamlastovo
Ca. 23:00 Buss til Sandven hotel/Hardanger Fjord hotel

FREDAG 22.09.06

RYGG - Ordstyrer overlege Stein Hellesnes
08:00 - 08:30 Klinisk undersøkelse av lumbalryggen, overlege Jan Sture Skouen
08:30 - 09:00 Billeddiagnostikk v/lenderygglidelser , overlege Gunnar Moen
09:00 - 09:45 Den unge vokne pasient med ryggsmerter med eller uten utstråling, overlege Rune Birketvedt
09:45 - 10:00 Kaffepause
10:00 - 10:45 Den eldre voksne pasient med ryggsmerter med eller uten utstråling, overlege Ivar M. Austevoll
10:45 - 11:15 Konservativ ryggbehandling v/Ryggklinikken KIH, fysioterapeut Turid Rognsvåg
11:15 - 12:00 Diskusjonsforum:

*Almennlege: Hva forventes av spesialhelsetjenesten for våre ryggpasienter? (ca. 5-10 min)
*Ortoped: overlege Rune Birketvedt: Hvordan kan vi evt. rasjonalisere håndteringen av ryggpasientene? 
(ca. 5-10 min)

12:00 - 13:00 Lunsj

HOFTE - Ordstyrer: Seksjonsoverlege Roel Bierling
13:00 - 13:20 Anatomi og klinisk undersøkelse, overlege Holger Muchow
13:20 - 14:00 Den unge voksne pasient med hofteproblem, seksjonsoverlege Roel Bierling
14:00 - 14:45 Den eldre voksne pasient med degenerative hofteproblem, overlege Jens Eikås
14:45 - 15:00 Kaffepause

KNE - Ordstyrer: overlege Holger Muchow
15:00 - 15:30 Anatomi og klinisk undersøkelse, ass. lege Kristian Humborstad
15:30 - 16:15 Den unge voksne pasient med kneproblem, seksjonsoverlege Roel Bierling
16:15 - 17:00 Den eldre voksne pasient med degenerative kneproblem, avd. overlege dr. med. Kari Indrekvam
17:00  - 17:45 Diskusjonsforum + kaffe

*Almennlege: Får pasienter med plager i hofte og kne 
tilfredstillende kirurgisk service? (ca. 10 min)
*Ortoped: ass.lege Kristian Humborstad: 
Er den konservative behandling for pasienter med 
hofte-/kneproblem ivaretatt av allmennlegene? 
(ca. 10 min)

17:45 - 18:00 Avslutning og oppsummering ved 
overlege Ole Dankert Lunde og 
Leder ved Kysthospitalet overlege dr.med Kari Indrekvam. 
Utdeling av kursbevis ved dr. Steinar Fosse

Ca: 19:00 Middag for de som ønsker det.

Kursavgift: kr. 1500,-.
Hotell/kurspakke enkeltrom kr. 2625,- per pers, dobbeltrom/suite kr. 2425,- per pers. betales direkte til hotellet ved inn-/utsjekking.
Hotell/kurspakken inneholder lunsj, sosialt program, 3 retters middag torsdag, overnatting torsdag til fredag, frokost og lunsj fredag.

Ønskes overnatting fra onsdag 20. sept. må dette bestilles av den enkelte kursdeltaker direkte med hotellet, likeledes om det ønskes forlenget opp-
hold i weekenden med eventuelle innlagte aktivitetstilbud. Det vil bli gitt spesialpris til kursdeltakerene med eller uten familie.
Se Sandvenhotel.no/aktiviteter. Tlf. 56 55 20 88 el. e-post: post@sandvenhotel.no

Overnatting på Sandven hotel, men ved mange påmeldte overnatting 
også på Hardangerfjord hotell i Øystese med gratis «shuttlebuss» mellom hotellene (5 min).

Alle måltider på Sandven hotel, unntatt middag torsdag kveld, (antrekk torsdag kveld: pent, men uformelt og spasersko.)

Påmelding sendes snarest til: kih-kurs@helse-bergen.no
Evt. pr. brev til kursleder Stein Hellesnes, Kysthospitalet i Hagevik, 5217 Hagavik.
Kursavgiften innbetales snarest til kontonr.: 5270.05.21176
Påmeldning gjelder først ved registrert innbetalt kursavgift
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31. august 2006 kl. 1900 i Legenes Hus. 
Alle medlemmer er hjertelig velkommen. 

Still opp!

Årsmøte i Hordaland legeforening

Torsdag 31. august 2006 i Legenes Hus (Kalfarveien 37)
Kl. 18.00 Allmennlegeforeningen Bergen

Kl. 18.30 Allmennlegeforeningen Hordaland

Som vanlig avholder vi årsmøtet samme dag og sted som årsmøtet i Hordaland legeforening, dette begynner kl 1900. 
Det vil bli referert årsrapport fra tillitsvalgte og mulighet for diskusjon.

Det kommer ingen invitasjon i brevform, så vennligst noter dag og tidspunkt.

Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen, Niels Saaby Hansen.  Tlf. 55 59 25 00/02, Priv. 55 91 57 87, e-post: fanabond@online.no
Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Hordaland, Øyvind Wesnes. E-post: owesnes@broadpark.no

Årsmøte i allmennlegeforeningen (tidl. aplf)

KUNNGJøRINGER
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Årsmøteinnkalling PSl Hordaland
PSL medlemmer inviteres til årsmøte i forkant av årsmøtet til Hordaland legeforening 

den 31.8.06 kl. 1800 i Legenes hus. 
Saker som ønskes tatt opp kan meldes til meg, gjerne per e-post.
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Kurset vil foregå på Radisson SAS Atlantic hotell i Stavanger  
sentrum (bildet). I tillegg til et godt fagforeningsmessig utbytte, 
håper vi at kurset kan bidra til å styrke nettverket blant de 
tillitsvalgte i regionen, slik at vi i fremtiden kan få et enda bedre 
samarbeid. Vi håper på god deltakelse!
 
Kurset er søkt godkjent som tellende, for å få reise og opphold 
dekket av legeforeningens fond III. Kursavgift (kr. 620,- uten 
middag, 945,- med middag) kan søkes dekket fra arbeidsgiver, 
eller fra de respektive fylkesavdelingene. Overnatting ordner  
man selv.
 
Både foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, avdelingstillitsvalgte 
samt andre med tillitsvalgtfunksjon fra alle foretakene i Helse 
Vest oppfordres til å søke. Tillitsvalgte har rett til permisjon  
med lønn til tillitsvalgtkurs, jfr. Hovedavtalen mellom NAVO  
og Akademikerne Helse §52.

Håper vi sees i Stavanger i november!

Med vennlig hilsen
Rogaland legeforening v/ Linda Hatleskog
Hoved/foretakstillitsvalgt Ylf Dnlf
Helse Stavanger HF

Påmelding til:
E-post: linda.hatleskog@ylf.no
Telefon arbeid: 05151
Telefon privat: 480 38 808

Til tillitsvalgte fra både ylf 
og Of ved helseforetakene i Helse Vest

Regionalt trinn I kurs i Stavanger 
6. – 7. november 2006

KUNNGJøRINGER

Saksliste: 
1. Orientering fra tillitsvalgt om 
 aktuelle saker i året som gikk.
2. Valg
3. Evt.

Med vennlig hilsen
Harald Miljeteig
harmil@online.no



Allerede i år 2000 iverksatte 
Norges forskningsråd en 
3-årig satsning på klinisk 
forskning. Bakgrunnen var 
at klinisk forskning i Norge 
begynte å seile akterut  
Det ble etablert regionale 
kompetansesenter i alle  
helseregioner for å øke  
kvaliteten og kvantitet på  
klinisk forskning ved helse-
foretakene. Senteret i Helse 
Vest har blitt videreført 
innen tilskudd til forskning 
i helseregionen og får i 
dag 2/3 av sine driftsmidler 
direkte fra 

Helse Vest. Senteret er i dag administrativt organisert som en 
stabsfunksjon i Helse Bergen under Forsknings- og utviklings-
avdelingen og har syv fast ansatte.
Foretaksreformen, hvor sykehusene skiftet eier fra fylkes-
kommunene til staten ved utgangen av 2001, har medført 
betydelig bedre rammebetingelser for klinisk forskning ved 
norske helseforetak. Resultatet er at helseforetakene er en ny, 
selvstendig og handlekraftig aktør på forskningsarenaen, noe 
som også har styrket samarbeidet mellom helseforetakene og 
universitetene i vår region. Omfanget av forskningsvirksom-
heten vises ved at forskere tilknyttet helseforetakssystemet i 
gjennomsnitt publiserte 1 artikkel i et internasjonalt tidsskrift 
hver dag i 2005.
Helse- og omsorgsdepartementet har øremerket og økt  
midler til klinisk forskning. Det ble etablert et eget  
samarbeidsorgan mellom helseforetakene og universitetene 

i regionen som blant annet 
fikk i oppgave å håndtere disse 
midlene som nærmer seg 
100 millioner kroner i året. 
Kompetansesenter for klinisk 
forskning er sentral i dette 
arbeidet og har sekretariatsfunk-
sjonen for Samarbeidsorganet. 
Denne posisjonen bringer med 
seg gode muligheter for å påvir-
ke, styrke og sørge for ytterlige-
re bedrede forhold for forskning 
i helseforetak og samarbeid med 
universitetenes forskningsmiljøer. 
 

Modellen med regionale kompe-
tansesentre knyttet til forskning har også fått gjennomslag i 
odontologi og nå sist i allmennmedisin. Myndighetene har nylig 
bevilget oppstartmidler til opprettelse av tilsvarende sentre 
knyttet opp mot forskning i allmennmedisin. Disse sentrene vil 
være organisert og tilknyttet de allmennmedisinske enhetene 
ved universitetene.  

Kompetansesenterets hovedfunksjoner

• Legge til rette for økt kvalitet og kvantitet av klinisk fors 
 kning i Helse Vest, inkludert forskningsveiledning og meto 
 deundervisning 
Senteret bidrar blant annet med løpende rådgivning til klini-
ske forskere i Helse Vest i alle faser av forskningsprosessen. 
Randomiserte kontrollerte kliniske forsøk er et prioritert 
område for senteret. Rådgivningstilbudet er gjort kjent i 
foretakene ved å arrangere forskningsseminarer og aktivt 
annonsere tilbudet gjennom ulike informasjonskanaler. 
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Forskning er etter spesialisthelsetjenesteloven sidestilt med pasientbehandling, utdan-
ning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende som en av fire hovedop-
pgaver for norske helseforetak. Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning har en 
sentral rolle i den regionale strategien for styrking av klinisk forskning i Helse Vest.

regionalt kompetansesenter for klinisk forskning: 
Svært positiv evaluering etter 5 års drift

BLI KJENT MED:

Kompetansesenter for klinisk  
forskning i Helse Vest



Kompetansesenteret utlyser blant annet årlige korttidsstipend 
av tre måneders varighet for alle helsefaggrupper i foretakene. 
Stipendene gir frikjøp fra ordinær stilling og det tilbys kon-
torplass ved senteret. Det vitenskapelige personalet deltar i 
utdanningen av helsepersonell samt i det obligatoriske grunn-
kurset for doktorgradsutdanningen. 

• Aktivt delta i utarbeidelse av forskningsstrategi og arbeidet  
 med å bedre rammebetingelsene for fors kning i  
 helseforetakene. 
Kompetansesenter for klinisk forskning har oppnådd  en  
sentral rolle i den regionale strategi for styrking av klinisk  
forskningen i Helse Vest. Senteret har sekretariatsfunksjo 
nen for Det regionale samarbeidsorganet. I tillegg til saks 
håndtering og oppfølging av vedtak arrangerer senteret årlig 
Helse Vests forskningskonferanse. Som sekretariat styrer sen-
teret dessuten arbeidet forbundet med utlysning, tildeling, rap-
portering og oppfølging av Helse Vests forskningsmidler. Nytt 
av året er et elektronisk system for søknadsprosessen – eSøk-
nad. Kompetansesenteret bidrar også i videreutviklingen av de 
nasjonale målesystemene for forskningsaktivitet og ressurs-
bruk til forskning i helseforetakene (NFR/Helsedepartementet/
NIFU). Senteret har også på vegne av Helse Vest oppdrag å 
bidra til hvordan helseforetakene eventuelt også kan benytte 
forskningsdokumentasjonssystemet FRIDA som UoH-sektoren 
allerede har tatt i bruk.   

• Synliggjøring av forskningsaktivitet og bygging av 
 forskningsnettverk

Senteret bidrar til synliggjøring av forskning ovenfor 
samarbeidspartnere, forskere internt samt overfor pasi-
enter og pårørende. Dette gjøres gjennom foredrags-
virksomhet og undervisning, utarbeidelse av for eksem-
pel Forskningshåndboken (i samarbeid med Ullevål 
Universitetssykehus), serien med presentasjon av ukens 
forskningsprosjekt på internett, Forskningsrapporten (inklu-
dert et søkbart forskningsregister) i tillegg til publisering av 
vitenskapelige artikler. Senteret har vært medarrangør for 
de årlige Forskningsdagene i Bergen. Videre deltar senteret 
aktivt både på vegne av Helse Bergen og Helse Vest i nasjo-
nale og regionale råd og utvalg i Universitetet i Bergen, NFR, 
Helsedepartementet, Kunnskapssenteret for helsetjenesten og 
Høgskolen i Bergen.  

Ekstern evaluering
Kompetansesenteret ble eksternt evaluert i 2005 av NIFU 
STEP på oppdrag av Helse Vests administrasjon. Evalueringen 
omfattet senterets evne til å stimulere til forskning, utvikling 
og formidling. NIFU STEP konkluderte i sin evalueringsrapport 
at senteret har ivaretatt sine oppgaver på en utmerket måte 
og i så måte fremstår som en vellykket konstruksjon.

Ernst Omenaas
Forskningsleder, professor
Regionalt kompetansesenter for klinisk 
forskning, Armauer Hansen Hus,
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

2�

PARAPLyEN

Her finner du 

aktuelle nettadresser:

Kompetansesenter for klinisk forskning:  
http://internett.helse-bergen.no/avd/kkf

Det regionale samarbeidsorganet  
Helse Vest og universitetene: 
http://internett.helse-bergen.no/forskning/
samarbeidsorganet/

Forskningshåndboken: 
http://internett.helse-bergen.no/forskning/ 
forskningshandboken/innhold.htm

NIFU Step rapporten med evaluering av 
regionale kompetansesentre: 
http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/ 
regionalisering_av_kompetanse_evaluering_av_region-
ale_kompetansesentre_i_helse_vest

Ukens forskningsprosjekt: 
http://internett.helse-bergen.no/forskning/

Regionalt søkbart forskningsregister: 
http://www.centreforclinicalresearch.org/finn.asp

Lenke til utlysning av Helse Vest  
forskningsmidler 2007: 
http://internett.helse-bergen.no/forskning/samarbeidsor-
ganet/utlysn2007.htm



TV-aksjonen går i år til Leger Uten Grenser og de glemte 
krisene. Gjennom TV-aksjonen skal vi bidra til å redde liv som 
ellers ville gått tapt. Søndag 22. oktober blir 100.000 nordmenn 
feltarbeidere for en dag når bøssebærere besøker hver eneste 
husstand i Norge.

TV-aksjonen

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon og har i 
samarbeid med NRK hatt innsamling hvert år siden 1974. 
Biafra-krisen som førte til at Leger Uten Grenser ble stiftet, 
førte også til at Flyktningrådet tok initiativet til å samle inn 
penger i samarbeid med NRK. Siden starten i 1974 har TV-

aksjonen samlet inn penger til ulike humanitære formål, og TV-
aksjonen har etter hvert fått en unik posisjon i Norge. De aller 
fleste nordmenn har et forhold til denne aksjonen, og hvert år 
går omtrent 100. 000 nordmenn med bøsse. Nettopp denne 
dugnadsånden er et viktig element i TV-aksjonen. Uten alle 
disse bøssebærerne ville ikke TV-aksjonen hatt muligheten til å 
samle inn penger til humanitære formål i den grad det gjøres i 
dag, og bøssebærerne er utvilsomt den viktigste faktoren i TV-
aksjonen. 

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en av verdens største medisinske 
humanitære organisasjoner, og har over 400 medisinske pros-
jekter i over 70 land. En gruppe franske leger bevitnet grusom-
hetene i Nigeria under Biafra-krigen på slutten av 60-tallet. De 
ønsket å arbeide for en medisinsk hjelpeorganisasjon som også 
kunne gi dem muligheten til å påkalle verdens oppmerksom-
het om overgrep legene hadde vært vitne til. Sammen med en 
gruppe journalister startet de i 1971 Leger Uten Grenser for 
både å kunne yte medisinsk hjelp og samtidig få fram overgrep 
mot sivile. For Leger Uten Grenser er det ikke bare viktig å gi 
medisinsk hjelp til dem som rammes, men også å fortelle om 
overgrep og lidelser organisasjonen ser i felt. Dette gjør de i 
pressemeldinger, rapporter, foredrag og personlige samtaler. 
Ved å videreformidle det de opplever i felt til verden omkring 
seg, bidrar de til å påvirke myndigheter og andre som kan gjøre 
noe med årsaken til grusomhetene. På denne måten redder de 
liv både på kort og lengre sikt.

I hver krise der Leger Uten Grenser er involvert, arbeider 
engasjerte feltarbeidere. Internasjonale og nasjonalt ansatte 
jobber tett sammen mot felles mål: å yte medisinsk hjelp til 
de mest sårbare. Alle bruker sin profesjon og sin motivas-
jon under tøffe forhold og med lav lønn. Teamene består av 
leger, sykepleiere, bioingeniører, logistikere og administratorer, 
avhengig av type prosjekt. I fjor reiste feltarbeidere fra Norge 
på over 70 feltoppdrag til humanitære kriser som borgerkri-
gens Kongo, anarkiets Somalia, sultens Niger og jordskjelvet i 
Pakistan. Leger Uten Grenser jobber i konfliktområder, med 

Bli feltarbeider for en dag!
Akkurat nå venter utallige mennesker ver-
den over på å bli behandlet av en lege. For 
mange står det om livet. Millioner av dem 
sitter ikke på noe venterom. Millioner av 

dem har ingen kølapp. De venter forgjeves. 
Utenfor kameraenes søkelys og glemt av 
verden.
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naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer, sykdom-
mer som malaria og tuberkulose, epidemier og der 
grunnleggende helsetjenester mangler fullstendig. Leger 
Uten Grenser er spesialisert på å gi medisinsk humanitær 
hjelp til de mest sårbare og utsatte i verdenssamfun-

net. Hovedandelen av pasientene er barn og kvinner som 
lever i krig og kriser. Ofte er det mennesker som lever i 
et område av verden som myndigheter, medier og omver-
denen har glemt. 

Hvordan skal pengene fra TV-aksjonen brukes?
Tema for årets TV-aksjon er ”De glemte krisene”. Hvert 
år utgir Leger Uten Grenser en oversikt over verdens 
10 mest underrapporterte humanitære kriser – de som 
mediene ikke dekker og som verden derfor glemmer. Den 
demokratiske republikken Kongo, Somalia og Nord-Uganda 
er blant landene som er rammet av kriser verden ikke vier 

oppmerksomhet. Mangelen på hiv/aidsforskning og utvikling, 
spesielt i forhold til barn, er en annen humanitær krise på 
Leger Uten Grensers liste. TV-aksjonen skal sette fokus på 
disse glemte krisene, og midlene fra TV-aksjonen skal sikre 
medisinsk hjelp til ofrene for kriser, krig og konflikt utenfor 
medienes søkelys. 

Den medisinske hjelpen som settes inn, varierer naturlig 
nok fra område til område, men grunnleggende medisinsk 
behandling, ernæringssentre, fokus på glemte sykdom-
mer (feks. tuberkulose), epidemier og vaksinasjon samt 
opplæring, forebygging og mental helse er sentrale stik-
kord i Leger Uten Grensers arbeid. I tillegg har Leger 
Uten Grenser evnen til å reagere svært raskt og sette inn 
hjelpen der den trengs, når den trengs. Pengene fra TV-aks-
jonen vil kort sagt bidra til at liv som ellers ville gått tapt, 
vil kunne reddes. 

Hva må til for at TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal 
bli en suksess? Ikke alle kan gjøre jobben i felt, men alle 
kan bidra til at den gjøres! Du som akkurat nå leser dette 
er vår viktigste suksessfaktor. Undersøkelser foretatt av 
TV-aksjonen viser at bøssebærerne er det absolutt viktig-
ste elementet i en vellykket TV-aksjon. Målet er at alle 
husstander skal få besøk av en bøssebærer og dermed få 
direkte mulighet til å bidra til aksjonen. TV-aksjonen er 
avhengig av flest mulig bøssebærere for å få samlet inn 
mest mulig midler til Leger Uten Grensers arbeid for men-
neskene som lider i og under de glemte krisene i verden i 
dag. 

Menneskene i de glemte krisene trenger vår hjelp! 
Sammen skal vi redde liv som ellers ville gått tapt!

Det viktigste du kan gjøre er å melde deg som bøssebærer og 
tilbringe noen timer i felt den 22. Oktober. 

les mer og meld deg som bøssebærer 
på  
www.tvaksjonen.no eller på vår 
bøssebærertelefon 02025 
(fom. 1. september). 

A n e  K r i s t i n e  A a d l a n d , 

Byaksjonskoordinator TV-aksjonen Leger Uten 
Grenser, Bergen. ane.aadland@post.hfk.no
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Cipralex®

www.cipralex.com

Se preparatomtale og referanser i publikasjonen
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Velkommen til starten på en ny hverdag

Tlf.: 55 33 30 29 - Nesttunveien 94 - 5221 Nesttun
www.atteraas.no

For dine føtter!
– du vil kjenne det med en gang!

Vi selger Crocs, MBT, Klaveness sko og lager individuelt 
tilpassede innleggssåler. Hos oss på Atterås Helseutstyr 
fokuserer vi på at alle føtter er unike og har ulike behov som 
må tilfredsstilles for at foten skal kunne yte maksimalt både 
til hverdag og til fest. 
Velkommen til oss på Nesttun!

Hælrem holder foten 
på plass kan vendes 
fremover for å få en 

slip-in sko.

Ventilert tårom 
for kjøling og 

komfort.

Luft, sand og vann 
fi ltreres lett 

gjennom skoen.
Støttende fotseng.

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus» 

Tlf. 55 32 52 10 - 5015 Bergen

ÅPNINGSTIDER 
Man - Fre: 9 - 16. 30  
Tors: 9 - 17. 30  
Lør: 10 - 14 

Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring 

• Inkontinens • Fysikalsk utstyr
• Stomi / sår • Støttebandasjer
• Ernæring • Tempur puter / madr.
• Brystproteser • Angoraullundertøy
• Diabetes • Mor og barn
• Kompresjonsstrømper • Høreapparat 
• Idrettsskadeutstyr • Helseutstyr, diverse

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning 
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist

Hjemmelevering – Postforsendelse

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»
5015 Bergen - Tlf. 55 59 20 00

post@sykeartikler.no

Åpningstider:
Man.-fred.   9 - 17
Lør. 10 - 15

Antiepileptikum. ATC-nr.: N03A X16
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 ned-
satt nyrefunksjon/hemodialysepasienter: Dosejustering er nødvendig. Dosereduksjon indivi-
dualiseres i henhold til kreatininclearance (Clcr), som angitt i tabellen. Kreatininclearance
kan regnes ut ifra serumkreatinin (mmol/liter) etter følgende formel:
Clcr(ml/minutt)=[(140-alder (år)) × kroppsvekt (kg)]/serumkreatinin (mmol/liter). For
kvinnelige pasienter multipliseres denne brøken med 0,85.

* 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 (12-17 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 til-
strekkelig dokumentert.
Interaksjoner: Additiv påvirkning av kognitive funksjoner og funksjoner på store beve-
gelser forårsaket 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 fenytoin, 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 pre-
gabalin bare gis til gravide hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for fosteret.
Resultater fra dyreforsøk har vist reproduksjonstoksiske effekter ved eksponering over anbe-
falt 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
svimmelhet. 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, hyperse-
kresjon av spytt, gastroøsofageal reflukssykdom, oral hypoestesi. Hud: Svette, papuløst hud-
utslett. Luftveier: Dyspné, tørrhet i nesen. Muskel-skjelettsystemet:
Muskelsammentrekninger, hevelse i ledd, muskelkramper, myalgi, artralgi, ryggsmerter,
smerter i lemmene, muskelstivhet. Psykiske: Depersonalisering, anorgasmi, rastløshet,
depresjon, agitasjon, humørsvingninger, forverring av søvnløshet, redusert stemningsleie,
problemer med å finne ord, hallusinasjoner, unormale drømmer, økt libido, panikkanfall,
apati. Sentralnervesystemet: Kognitive forstyrrelser, hypestesi, synsforstyrrelser, nystagmus,
problemer med å snakke, myoklonus, hyporefleksi, dyskinesi, psykomotorisk hyperaktivitet,
postural svimmelhet, hyperestesi, ageusi, brennende følelse, intensjonstremor, stupor, syn-
kope. Sirkulatoriske: Takykardi, rødme, hetetokter. Syn: Synsforstyrrelser, tørre øyne, hovne
øyne, tåkesyn, øyesmerter, synstretthet, økt tåreproduksjon. Urogenitale: Dysuri, urininkon-
tinens, forsinket ejakulasjon, seksuell dysfunksjon. Øvrige: Asteni, fall, tørste, tett bryst, for-
høyet alaninaminotransferase, forhøyet kreatinfosfokinase i blod, forhøyet aspartatamino-
transferase, redusert platetall. Sjeldne(<1/1000): Blod: Nøytropeni. Gastrointestinale:
Hypoglykemi. Ascites, dysfagi, pankreatitt.  Hud: Kaldsvette, urticaria. Muskel-skjelettsy-
stemet: Cervikalspasmer, nakkesmerter, rabdomyolyse. Hørsel: Hyperakusi. Luftveier:
Nasofaryngitt, hoste, nesetetthet, neseblødning, rhinitt, snorking, tett hals. Psykiske:
Manglende hemninger, økt stemningsleie. Sentralnervesystemet: Hypokinesi, parosmi, dys-
grafi. Syn: Fotopsi, øyeirritasjon, mydriasis, oscillopsi, endret dybdesyn, perifert synstap,
skjeling, synsklarhet. Sirkulatoriske: 1. grads atrioventrikulært blokk, sinustakykardi, sinu-
sarytmi, sinusbradykardi, hypotensjon, kalde hender og føtter, hypertensjon. Urogenital:
Oliguri, nyresvikt, amenoré, brystsmerter, utskillelse av væske fra brystene, dysmenoré,
brysthypertrofi. 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
bivirkninger. Behandling av pregabalinoverdose bør omfatte generell støttende behandling
og kan omfatte hemodialyse om nødvendig.
Egenskaper: Klassifisering: Pregabalin (S-aminometyl-5-metylheksaninsyre) har struktu-
rell likhet med neurotransmittoren GABA (gamma-aminosmørsyre). Virkningsmekanisme:
Pregabalin bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i
sentralnervesystemet. 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 likevel ingen klinisk signifikant effekt på graden av pregabalinabsorpsjon.
Biotilgjengelighet: f90%, uavhengig av dose. "Steady state" oppnås innen 24-48 timer.
Proteinbinding: Pregabalin bindes ikke til plasmaproteiner. Fordeling: Tilsynelatende distri-
busjonsvolum 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 cle-
arance er direkte proporsjonal med kreatininclearance. Metabolisme: Ubetydelig. Ingen indi-
kasjon på racemisering av pregabalin S-enantiomer til R-enantiomeren. Utskillelse:
Uforandret via nyrene. Hos eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon avtar
utskillelseshastigheten direkte proporsjonalt med kreatininclearance. 
Pakninger og priser: Kapsler: 25 mg: 56 stk. kr 243,00, 75 mg: Enpac: 14 stk. kr 163,30,
56 stk. kr 559,70, 150 mg: Enpac: 14 stk. kr 230,00, 56 stk. kr 824,60, 300 mg: 56 stk. kr 1112,40.

Sist endret: 06.04.2005

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**
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Referanser:
*  Historien er ikke en virkelig pasientkasustikk, men bygget på opplevelser en pasient med nervopatisk smerte kan oppleve.
1. International Association for the Study of Pain. IASP Pain Terminology www.iasp-pain.org <http://www.iasp-pain.org>
2. Meyer-Rosberg K, et al. Peripheral Neuropathic pain a mulitdimensional burden for patients. Eur J Pain 2001;5:379-89
3. Nicholson B. et al. Comorbidities in Neuropathic pain. Pain Medicine 2004;5:S1:9-27
4. Retningslinjer for smertebehandling i Norge. Godkjent av den norske lægeforenings sentralstyre. 28.10.2003
5. Preparatomtalen
6. Sabatowski R et al. Pregabalin reduces pain and improves sleep and mood disturbances in patients with PHN. Pain 109;2002:89-97
7. Dworkin RH et al. Pregabalin for the treatment og PHN. A randomized, placebo-controlled trial. Neurology 2003;60:1274-1283
8. Van Seventer et al. J Pain 2004;5 Suppl. 1:58
9. Ricther et al. Relief of painful DPN with pregabalin: A randomized, placebo controlled study, T J Pain 2005;6(4):253-260
10. Lesser et al. Pregabalin relieves symptoms of painful diabetic neuropathy: a randomized, controlled trial. Neurology 2004;63:2104-10
11. Rosenstock et al. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebocontrolled
      trial. Pain 110(2004)628-38
12. French et al. Dose-response trial of pregabalin adjunctive therapy in patients with partial seizures. Neurology 2003;60:1631-37
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Mentorordningen er 
samtalegrupper med 6-
9 medisinstudenter og 
en ferdigutdannet lege. 
Gruppene møtes ca 6 
ganger i året og prater 
om tema de selv har 
bestemt, som de føler 
angår dem som medi-
sinstudenter og kom-
mende leger. 

Hovedmålsetningen 
med mentorordningen 
er å gi studentene 
en fast og langvarig 
kontakt med en fer-
digutdannet lege, som 
kan fungere som en 
ressursperson i forhold 
til utfordringene man møter som medisinstudent og nyut-
dannet lege. I tillegg skal gruppene være med å skape et 
nettverk for studentene på tvers av årskullene på studiet. 
Vi ønsker at gruppene skal være et forum for diskusjon og 
erfaringsutveksling.
Vi har på dette tidspunkt 8 fungerende grupper. Det er 
imidlertid fortsatt studenter på venteliste for å komme 
til i ordningen, og vi har alltid behov for nye og motiverte 
mentorer.
Alle ferdigutdannede leger kan være mentorer. Vi krever 
ingen spesielle kunnskaper, men har tro på at de fleste gan-
ske enkelt gjennom erfaring kan være en ressurs for stu-
dentene. Det eneste vi krever er at du er villig til å sette av 
noen kvelder i året for å prate med engasjerte studenter. 

Vi har ingen form 
for kursing eller 
opplæring i det å 
være mentor, men 
vil arrangere en 
mentorsamling for 
alle mentorer hvert 
halvår, slik at men-
torene kan møtes 
og utveksle råd og 
erfaringer.

Av praktiske årsaker 
har vi valgt å bruke 
e-post som kom-
munikasjonsmetode 
mellom mentorene 
og medisinstuden-
tene. 
Det forutsettes 

dermed at mentorene har tilgang til en e-postadresse. 

Mer informasjon om mentorordningen kan du finne på 
Nmf Bergen sine nettsider. 
http://www.medisinstudent.no/index.gan?id=91468

Dersom du ønsker mer informasjon, eller har lyst til 
å bli mentor kan du ta kontakt med mentoransvarlig i 
Hordaland legeforening Harald Miljeteig (harmil@online.
no), eller mentoransvarlig i Nmf Bergen, Elisabeth Stura 
(elisabeth.stura@student.uib.no).
 
Elisabeth Stura

Fo
to

: E
sp

en
 R

os
tr

up
 E

lli
ng

se
n

Mentorordningen 
for medisinstudenter i Bergen

Våren 2006 startet Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Bergen i samarbeid med 
Hordaland legeforening opp en mentorordning for medisinstudenter i Bergen.
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Prosjektet er tverrfaglig. 
Prosjektgruppen består av: 
• Prosjektleder i 40 % stilling: Fastlege 
 ved Helsetorget, Eli Trefall, /deltidsstilling 
 som lege ved Sunniva Hospice, 
 Haraldsplass Diakonale Sykehus
• Sykepleier i 40 % stilling: Grethe Skorpen 
 Iversen fra hjemmetjenesten i Bergen Kommune/Sunniva 
 Hospice HDS og assosiert medlem ,sykepleier Anette Hyttel, 
 Sunniva Hospice HDS. 
• Fysioterapeut ved Smerteklinikken HUS, 
 Anne Grethe Paulsberg
• Sosionom, Sissel Harlo. 

En av prosjektets oppgaver  er å prøve å få til et ”sømløst” sys-
tem rundt pasienten i overgang mellom sykehus-hjem-sykehjem. 
I den forbindelse har vi laget kurset ”Lindring ved livets slutt”.. 
Vi ønsker å invitere alle leger i Helse Bergen foretaksområde: 
sykehusleger-sykehjemsleger og fastleger. Kurset er tellende 
med 8 timer til alle spesialiteter. 

Prosjektgruppen skal fokusere spesielt på Åsane og Ytrebygda 
bydeler . Åsane har HDS som sitt primærsykehus, Ytrebygda  
HUS. I HDS og HUS har prosjektleder kontaktleger ved flere 
avdelinger. Derfor ønsker jeg kontaktlegene ved HDS og HUS, 
fastleger og sykehjemsleger fra Åsane og Ytrebygda spesielt vel-
kommen til kurset! 
En ønsker å bygge opp gode samhandlingsstrukturer mellom 
sykehusene og Åsane og Ytrebygda bydeler. Kommunen vil der-
etter implementere dem i resten av kommunen. 

I prosjektperioden vil dere registrere at prosjekt-
gruppen er involvert i følgende aktiviteter: 
• Tverrfaglig analyse av pasientforløp mht henvisningsrutiner, 
 epikrisetid, samarbeidsmøter, bruk av individuell plan og 
 ESAS, avtalte kontroller, åpen kontakt/retur, kontaktsyke
 pleier, oppfølging av fysioterapeut og andre faggrupper 
• medvirkning til tverrfaglige fagdager innen palliasjon 
 i bydelene  
• organisere 3 dagers hospitering for sykepleiere ved 
 sykehjem og hjemmetjenesten i bydelene ved Sunniva 
 Sengepost og Bergen Røde Kors Sykehjem 
• utgivelse av brosjyre som informerer pasient og pårørende 
 om det palliative tilbudet i Bergen Kommune
• Kurset Lindring ved Livets slutt høst 06 
• Påmeldingsfrist 20. August 2006 på telefon 55309090
• Hordaland Legeforenings Høstkurs  høst 07

Eli Trefall, 
Prosjektleder.

Bergen Kommune ved eldre-
omsorgsoverlege Kjellaug 
Enoksen som prosjektans-
varlig, leder prosjektet 
”Samhandling mellom 1. og 
2. linjetjenesten om pallia-
tive pasienter bosatt i Bergen 
Kommune”. Prosjektet går fra 
2005-utgangen av 2007

lindring ved 
livets slutt i Bergen kommune

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