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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 politisk interesserte er vi midt inne i en interessant høst. 
Den rød-grønne regjering flagget muligheten for en handle-
kraftig flertallsregjering som et stort gode, ved valget høsten 
2005. Dette skulle være i sterk kontrast til de senere års stadige 
mindretallsregjeringer, med vekslende behov for forhandlinger, 
for å få saker gjennom i Stortinget. Nå fikk man rent flertall i 
Stortinget og hadde derfor dekning for regjeringens politikk, 
gjennom flertall i salen. 

Alle har sett den farse som utspiller seg når det gjelder endring-
er av sykelønnsordningen og brudd på IA avtalen. Bjarne Håkon 
Hansen måtte, som ansvarlig minister, overfor presse og samfunn 
begrunne viktigheten av disse endringer. ”En sterk regjerning må 
av og til ta upopulære avgjørelser” når dette er nødvendig for 
nasjonen som helhet.  ”Dette er grundig drøftet i regjerningen, 
og vil bli gjennomført.”

Når imidlertid Gerd Liv Valla, arbeidsgiverorganisasjonene og 
en del på arbeiderpartiets venstre fløy kom med massive (og 
forutsigbare) protester, er ikke den sterke flertallsregjering så 
synlig lenger. Bjarne Håkon ble sendt til Pakistan og Jens overtok 
media. Det er nå satt ned et bredt og hurtigarbeidende utvalg 
som skal se på dette til november. Flere av aktørene har aller-
ede pekt på legene, som den gruppe som bør endre adferd.
Det skal ikke stor fantasi til å se sannsynligheten for at utvalget 
konkluderer med en ny økonomisk analyse som viser at det 
allikevel ikke er nødvendig å spare inn 2,5 milliarder gjennom 
på pålegge arbeidsgivere en egenandel av sykepenger etter 14 
dager. 

Dersom tiltaket med endringer av sykepengeordningen for-
dufter, må vi som yrkesgruppe regne med et betydelig press. 
”Legene må bli mer restriktive”, ”legene må bruke mer gradert 
sykemelding”, ”legene må delta mer aktivt i samhandlingen med 
arbeidsgiver”. 

En regjering under ordnet retrett, vil måtte ha noe å vise 
til. Fokus på leger og deres sykemeldingspraksis er nok mye 
enklere å opprettholde, enn tiltak av økonomisk karakter mot 
partene i arbeidslivet.  

Allergier?
Honnør til TV 2 for fokus på et segment av den ”alternative 
medisinen” i denne uken. Den aktivitet som bedrives uten noen 
form for forbrukersikkerhet eller kvalitetssikring/dokumentasjon 
i enkelte deler av den alternative bransjen, gjør seg svært dårlig 
under søkelys.

Vi i den seriøse del av norsk medisin har lenge vært vant til 
søkelys fra pasienter, presse og tilsynsmyndigheter. Det er kom-
met mye bra åpenhet ut av dette.  Det er svært positivt at 
pressen nå viser noe interesse for hva som skjer i lukkede alter-
native rom, hvor aktiviteten ligger tett på grensen til svindel.

Fortsatt god høst!

Gunnar Ramstad
Leder, HLF    

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

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel

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

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

Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

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.

d eg r af o.no

BKS annonse #1 Paraplyen  16-08-06  14:57  Side 1



5

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

Noe må være galt når Helse Bergen kan 
kutte i tilbudet på enkelte kirurgiske 
inngrep og dermed generere betydelig 
større merkostnader på trygdebudsjettet 
enn det foretaket sparer.

Rett til annen helsehjelp

Politiske føringer pålegger helseforetakene å holde samme 
aktivitet i sin pasientbehandling som i 2005. Med samtidig 
uunngåelig vekst i strømmen av pasienter innlagt med til-
stander definert som øyeblikkelig hjelp, er dette en krevende 
øvelse som kan gi problematiske prioriteringer.  Særlig går 
dette utover de kategorier pasienter som balanserer mellom 
arbeidsdyktighet og arbeidsuførhet, pasienter som med relativt 
enkle inngrep eller medisinske tiltak kunne fortsatt i arbeid 
som nettobetalere av trygdeavgift og skatt. Men disse pasien-
tene kan ikke alltid sies å ha et visst prognosetap i forhold 
til livslengde eller betydelig redusert livskvalitet som følge av 
smerte eller lidelse. De havner dermed i kategorien pasienter 
som ikke har en lovfestet rett til behandling, - de får rett til 
annen helsehjelp. 

Trygde- og helseøkonomi

Kjernepunktet i helseøkonomi bør og skal være en optimal 
utnyttelse av ressursene, men hvordan kan det være mulig 
når det hersker vanntette skott mellom helsebudsjett og try-
gdebudsjett. Hvordan kan det ha seg at verken regjering eller 
opposisjon ser den samfunnsøkonomiske gevinsten av å holde 
mennesker i arbeid? 
Så lenge helseforetakene må ty til en prioriteringsforskrift 
som ikke tar hensyn til sykemelding eller tilbakeføring til 
arbeidslivet, finnes det heller ingen incentiver for heleforetak-

ene til å spille en slik samfunnsøkonomisk rolle. For å sette 
dette litt i perspektiv er de årlig utgifter til inntektssikring ved 
sykdom, uførhet og rehabilitering rundt 100 mrd. årlig, mens 
de årlige overføringer til de regionale helseforetak er rundt 
80 mrd. Hvordan kan det ha seg at Rikstrygdeverket (RTV) 
ikke ser noen samfunnsøkonomisk nytteverdi i å ”kjøpe” hel-
setjenester for noen av sine 100 mrd. til personer på trygd? 
Det er kanskje lettere å betale? 

Det finnes noen forskningsprosjekter som faktisk doku-
menterer en nytteeffekt av slik tenkning. Deriblant et 
Bergensbasert prosjekt ledet av Holger Ursin hvor utvalgte 
ryggpasienter med betydelig sykemeldingskarriere ble inkludert 
i et behandlings- og treningsopplegg med DRG betalt av RTV. 
Imidlertid synes også skottene å være merkelig tette også mel-
lom forskere innen helseøkonomi og trygdeøkonomi og det er 
dessverre langt mellom slike prosjekter.

Trygdeferie på Statens regning

Det er kanskje litt tidlig med en fullstendig evaluering av 
helsereformen, men med over 300.000 uføretrygdede nord-
menn, en sterk økning i sykefravær og store underskudd i de 
regionale helseforetakene er det på tide å tenke nytt. Selv 
om slike statistikker innehar en del problemstilinger knyttet 
til sammenligning, er det på det rene at vi er blant de land i 
verden som bruker størst andel av brutto nasjonalprodukt på 
helse. Denne andelen kunne vært brukt mer samfunnsøkono-
misk med en mer helhetlig tenkning og tilnærming.

Hvorfor skal ikke en revmatiker kunne tilbringe et 14 dagers 
behandlingsopplegg i året på statens regning dersom han på 
den måten forblir 6 måneder lenger i arbeid per år? 
Det regnestykket er enkelt bare noen våger å tenke slik.

R e d a k t ø r

Tette skott mellom helse og trygd

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: Espen Rostrup Ellingsen ”Traumemottak ved Haukeland Universitetssykehus”



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 29



Ansvarlig lege: Dr. med. Kjell Torgeir Stokke, spes. i medisinsk biokjemi.

Hovedkontor:
Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo
Tlf 22 90 95 00 - Fax 22 90 96 06
Sentralbord betjent til kl. 16.00

Prøvetaking hverdager kl. 7.30 - 15.00

Furuset: Søren Bulls vei 25
Oslo Sentrum: Dronningensgt. 40
Majorstuen: Kirkevn. 64 B, 3. etg.
Ski: Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget)
Sandefjord: Holmbrua 2 (Søebergkvartalet)

For flere opplysninger
Kontakt markedsgruppen, tlf 22 90 96 69 
eller markedsgruppe@furst.no

Primærhelsetjenestens sentrallaboratorium

Utfyllende informasjon
og oppdatert blåbok på 

www.furst.no

Vårt varemerke er kvalitet 
Hele prosessen fra prøvetaking til 
svarrapportering er kvalitetssikret

 akkreditert laboratorium
 god service
 tilgjengelig fagkompetanse
 kurstilbud
 IT-støtte og råd
 hentetjeneste
 kundestøtte

H

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
r e

rfa
rin

g d
in 

try
ggh

et!

Ditt spesialistsenter
for Kosmetisk kirurgi
Øre-Nese-Hals-kirurgi
Hudpleie



Allmennlegeforeningen

B e n t  F o l k v o r d 
Til l itsvalgt Allmennlegeforeningen

For sikkerhets skyld har jeg snakket med helseav-
delingen hos Fylkesmannen, som også snakket med 
Fylkestrygdekontoret, og jeg har snakket med legefo-
reningens juridiske avdeling.

Det er helt klart at rådgivende lege og trygdekonto-
ret IKKE har anledning til å kreve en journalutskrift 
fra pasientens lege i en trygdesak.

Legens plikter som sakkyndig er nedfelt i våre yrkes-
etiske regler og i lover/forskrifter. Vi skal uttale på en 
måte som belyser saken best mulig og mest mulig 
objektivt ut fra våre opplysninger, og vi skal ikke 
holde tilbake opplysninger som er relevant for saken. 
Som sakkyndig for RTV er vi ikke bare ”pasientens 
advokat”.

Den andre saken jeg vil omtale er en gjenganger

Haukeland sykehus har på nytt innført konferanseplikt 
ved innleggelse av pasienter. Også denne gang uten 
å konferere med allmennleger og deres tillitsvalgte. 
Erfaringene fra sist var ikke gode, men ble ordningen 
evaluert?

Allmennlegene har stor nytte av rådgivning fra erfarne 
sykehuskolleger, enten det gjelder diagnostikk og 
behandling av pasienter i vår praksis eller ved mulig 

innleggelse. Dette benytter vi oss av, og det bedrer 
våre beslutninger og gir oss verdifull læring. Jeg regner 
med at dette tilbudet vil fortsette.

Noe helt annet er å tvinge oss til å konferere med 
en lege uansett, når vi mener at der grunnlag for  
innleggelse. Mange kolleger reagerer med rette på 
dette. Det er tidsødende for sykehusleger og for oss, 
og det jeg har hørt og erfart er at dette ved forrige 
runde ga liten eller ingen gevinst.

Jeg kommer ikke til å endre praksis. Når jeg har 
bestemt meg for å legge inn, kommer jeg til å fortsette 
å gjøre det, etter å ha snakket med lege på sykehu-
set. Sykehuset står fritt til å overprøve min kliniske  
vurdering på sykehuset, og TA ANSVARET for det.  
Slik tror jeg mange erfarne kolleger tenker.

Jeg håper at allmennlegene ikke retter baker for 
smed: Vi skal være hyggelig mot de ansatte i AMK og  
sykehuskolleger som får dette tredd nedover hodet 
fra sine overordnete.

Journalutskrift 
og konferanseplikt

En rådgivende lege for trygdekontoret krevde nylig journalutskrift i en trygdesak 
og trygdekontoret purret på den selv når de ble forklart at der stod en del 
irrelevante opplysninger i journalen. Saken har stor prinsipiell interesse.

bfolkvor@online .no

�



Allmennlegeforeningen

Referat av hovedtillitsvalgt Niels Saaby Hansen.
De to andre tillitsvalgte i Bergen er Åse Sandnes og 
Bent Folkvord.

Lønnsforhandlinger med Bergen kommune:
Bra i 2005 etter pendelvoldgift hvor våre krav ble 
resultatet: årslønn (for full stilling) fra 350.000 til 
430.000, høyest for spesialister og høyere for over 10 
% stillingen enn under. 

I år ønsker vi samme rangert lønnssystem for alle 
fastleger med bistilling på sykehjem, skole og helsesta-
sjon, og på høyere nivå.

Allmennlegeutvalget:
Her deltar alle fastleger i Bergen. Leder er Kirsten 
Rokstad (kirsten.rokstad@c2i.net) som mottar inn-
spill til møteemner. Det har vært avholdt tre møter 
med bra oppmøte og bl. a. inneholdt:
 - innspill fra Helsevernetaten om rapporter, 
  utredninger med mer. 
 - e-postliste som Helsevernetaten skal holde 
  oppdatert med alle fastleger som ønsker å 
  motta innkalling til Allmennlegeutvalgsmøtene 
  og til helt akutte situasjoner som f. eks. epidemi 
  med Giardia. Hvis du vil stå på e-postlisten så 
  skriv til Helsevernetaten: 
  Finn.Markussen@bergen.kommune.no. 

Samarbeidsutvalget:
Her representeres fastlegene av de tre tillitsvalgte 
og tar opp aktuelle saker med kommunen. 
På tre møter har det bl. a.:
 - blitt vedtatt vilkår for sykehjemslegevakten 
  som nå er i gang og skal evalueres om et år. 
 - kommer en ny fastlegehjemmel i Åsane og en 
  i Fana/Ytrebygda og årsmøtet diskuterte måten 
  for tilsetting og valg av legekontor, og dette skal 
  opp i samarbeidsutvalget igjen. 
 - kvalitetsutvikling skal alle avdelinger i kommunen  
  jobbe med og tilgjengelighet på telefon og 
  samarbeide med hjemmesykepleien ble pekt ut.
 - kollegaringene er nå offentliggjort på internett- 
  sidene til Helsevernetaten og årsmøtet ber om 
  at dette annonseres tydeligere for befolkningen. 

Diverse saker:
Hovedtillitsvalgt har uttalt seg om ønsker til 
spesialister og lokaliseringer, rådgivning i enkeltsaker, 
med mer. 

Årsmøtet diskuterte særlig legevaktssituasjonen:
Tross forsøk fra tillitsvalgte over flere år har kom-
munen ikke ønsket å innføre interkommunal legevakt 
med fast timelønn på natten. Det er et stort problem 
at fastleger ikke møter på tilpliktet nattevakter så det 
bare er en lege om natten eller leger må gå dobbelt-
vakter. Dette gir dårligere kvalitet. Hovedtillitsvalgt 
skal ta dette opp med kommunen igjen. 

Hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen
Niels Saaby Hansen, priv. 55 91 57 87, 
e-post: fanabond@online.no

Referat fra Årsmøte 2006 i 
Allmennlegeforeningen Bergen

avholdt i Legenes Hus tors. 31.8.2006.
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Perinatalkomiteen - Helse Vest                                                  
Leder:. Overlege Dag Moster 
Barneklinikken, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen
Tlf: 55975200  Fax: 55975147  e-mail: dag.moster@helse-bergen.no
Sekretær: Jordmor Kari Woldseth
Kvinneklinikken, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen
Tlf: 55974346 / 55367457/ Fax:55974968 / Mobiltlf. 911 96743
e-mail: kari.moldekleiv@helse-bergen.no  eller  

Invitasjon til høstseminar
Perinatalkomiteen Helse-Vest inviterer helsepersonell som arbeider i svangerskaps-,
fødsels- og spedbarnsomsorgen ( leger, jordmødre,helsesøstre, sykepleiere, hjelpepleiere og andre interesserte )
til dagseminar om aktuelle utfordringer 
( se vedlagt program ).

Sted: Store auditorium, Haukeland sykehus.
Tid: Fredag 27.oktober 2006 kl. 09.00 – 15.45
Deltageravgift: Kr.300,- inkludert kaffe/frukt og varm lunsj.
Påmelding: Innen 10.10.06 på skjema nedenfor.
Betaling: Påmeldte vil få tilsendt innbetalingsblankett som fremvises ved registrering.

Seminaret er søkt godkjent som tellende kurstimer for spesialiteten allmennmedisin,barnesykdommer og
Fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Seminaret er godkjent som kompetansegivende etter DNJ og NSF`s kliniske spesialistprogram for jordmødre.

Vi håper vi har satt sammen et program som burde interessere de fleste som arbeider i dette feltet og vi ser frem
til en spennende dag med stor oppslutning og livlige diskusjoner.

Vennlig hilsen  

Dag Moster                                                                            Kari Woldseth
Leder, Perinatalkomiteen Helse-Vest                                      Sekretær, Perinatalkomiteen Helse-Vest

Påmelding sendes innen 10.oktober til: Kari Woldseth, Storken, KKB,
Haukeland Universitetsykehus, 5021 Bergen. ( Fax. 55974968 )

Navn:_______________________________________Yrke:____________________________

Adresse:___________________________Postnr.__________Sted:________________

Tlf:________________Fax:______________

Kursavgift på kr. 300,- inkluderer kaffe/frukt og varm lunsj.

✂
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Perinatalkomiteen Helse-Vest
Høstseminar fredag 27.Oktober 2006 

kl. 09 – 15.45
Store Auditorium, Haukeland sykehus

09.00 – 09.30 Registrering.

09.30 – 09.45 Velkommen
Leder i Perinatalkomiteen Helse-Vest,
Dag Moster, overlege Barneklinikken

09.45 – 10.00 Gjennomgang av kasus
Leder av arbeidsgruppe nord, 
Ingrid Borthen, seksjonsoverlege på
Kvinneklinikken i Bergen.

10.00 – 10.30 Ikke planlagt fødsel 
utenfor institusjon.
Medlem av Perinatalkomiteen, 
overlege Bjørg Ladehaug, Helse-Førde

10.30 – 11.00 Kaffe og frukt.

11.00 – 12.30 Gruppe B streptokokker i svanger
skap, fødsel og hos nyfødte

11.00 – 11.30 Anbefalinger, tiltak og rutiner under 
svangerskap og fødsel.
Kåre Augensen, 
overlege Kvinneklinikken i Bergen

11.30 – 12.00 Konsekvenser for barnet.
Halvard Reigstad, seksjonsoverlege
Barneklinikken i Bergen

12.00 – 12.30 Fra mikrobiologens synspukt.
Øyvind Kommedal, ass.lege 
Mikrobiologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus.   

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 15.20 Intrauterin fosterdød.

13.30 – 13.40 Epidemiologisk oversikt.
Dag Moster, overlege Barneklinikken 
i Bergen

13.40 – 14.10 Årsaker og forebygging.

Fredrik Frøen, dr.med. Rikshospitalet

14.10 – 14.30 Anbefalte rutiner mht.
forløsningsmetode, prøvetaking etc.
Ingrid Borthen, seksjonsoverlege 
Kvinneklinikken i Bergen

14.30 – 15.00 Hva kan patologen bidra med                
Gitta Turowski,assistentlege Patologisk 
avd,Haukeland Universitetssykehus

15.00 – 15.20 Jordmors rolle i forbindelse med 
fosterdød – erfaring med sorggrupper
Inger Sigh-Petersen, 
jordmor Voss Sjukehus.

1520 -  1545 Diskusjon

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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Litt om obduksjonens historie.
Obduksjoner med det for øye å kartlegge anatomien 
og å studere sykdommer har funnet sted helt tilbake til 
200-tallet hvor det foregikk slike undersøkelser i Egypt.  
Mer systematisk obduksjons-aktivitet for å finne dødsårsaken 
kjenner man fra 1200-tallet i Europa. Fra begynnelsen av 1400-
tallet ble disseksjoner offisielt anerkjent i enkelte europeiske land 
og det er på denne tiden at de berømte offentlige ”anatomier”  
(disseksjoner) finner sted.

Det er imidlertid først på 1500-tallet at disseksjonene 
blir vitenskapelig anlagt på grunnlag av naturvitenskapelige  
prinsipper, og den humane anatomi ble i stor grad kartlagt 

av Andreas Vesalius (1514 – 1564) som var aktiv ved flere  
universiteter i Europa. Mesteparten av hans vitenskapelige 
innsats ble sammen med hans elever utført ved Universitetet 
i Basel i Sveits hvor det utkom et omfattende anatomisk atlas 
i 1543. 

På 1700-tallet utførte Giovanni Batista Morgagni (1682 – 1771) 
i Padua en lang rekke obduksjoner for å kartlegge sykdom-
menes innvirkning på organene. Vi er nå kommet til et stadium i  
utviklingen hvor hensikt og utførelse av obduksjoner ligner på 
dagens obduksjonstjeneste. Fra 1700-tallet kjenner man også til 
obduksjoner utført i Bergen og Christiania (Oslo). Det er de to 
kjente statsfysikuser, Johann Gottfried Erichsen (1713 - 1768) i 

Obduksjon, 
en legekunst på vei inn i historiebøkene?
Av Einar Svendsen, 
    Professor i patologi

Anatomy Lesson of Dr Tulp. Rembrandt 1632
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PARAPlyEn

Bergen og Johan Christopher Lincke (1704 - 1761) i Christiania 
som hadde ansvaret for disse obduksjonene. Begge disse hadde 
sin utdannelse fra Halle i Tyskland. 
Østerrike tok på dette tidspunktet føringen i Europa når det gjaldt 
obduksjoner gjennom et dekret fra storhertuginne av Østerrike og 
keiserinne i det Tysk-Romerske Riket, Maria Theresia (1717 - 1780).  
Hun åpnet opp for obduksjon av alle som døde på offentlige  
hospitaler i Wien. Dette dekretet fra 1742 regnes som verdens 
første lovregulering av obduksjonstjeneste, og kom til å få stor 
betydning for Wien som førende medisinsk læresentrum i 
Europa gjennom de to berømte Wiener-skolene.

På 1800-tallet utviklet obduksjonene seg videre. Den mest berømte 
og omfattende virksomheten fant naturlig sted i Wien. Forholdene 
var her lagt til rette og en av historiens mest berømte patologer, 
Karl von Rokitansky (1804 – 1878), utviklet i samarbeide med  
kliniske leger, med grunnlag i obduksjoner, betydelig medisinsk 
kunnskap i den såkalte 2. Wienerskolen. Blant annet kan nevnes 
at samarbeidet med indremedisineren Josef Skoda (1805 – 
1881) la grunnlaget for kunsten å bedømme mislyder på hjerte 
ved auskultasjon, noe som i lang tid har vært regnet som en av  
grunnpilarene i legekunsten. Stetoskopet har vært og er fortsatt 
et av legens fremste verktøy i dennes daglig virke. Obduksjonene 
har på sin måte vært med å bidra til dette. 

Regulering og lovgivning.
På slutten av 1800-tallet og oppover på 1900-tallet ble  
obduksjonstjenesten mer omfattende og systematisk på våre 
største sykehus. En lang rekke sykdomstilstander ble på denne 
måten kartlagt og utforsket. Dette gjelder cancersykdommene, 
og også en sentral og fryktet sykdom som hjerteinfarkt er  
klarlagt på grunnlag av obduksjoner.

I samme tidsepoke kommer det her til lands forordninger og  
lovgivning som regulerer obduksjonsvirksomheten på syke-
husene. Allerede i 1890 ble det ved kongelig resolusjon fastsatt  
”alminnelige bestemmelser og husorden” på Rikshospitalet som 
også regulerte obduksjonsvirksomheten. 
Lovregulert ble sykehusobduksjonene først ved ”Lov 
av 9. februar 1973 nr 6 om sykehusobduksjon”, en lov-
givning som gjelder fortsatt. Denne loven bygget på et  
presumert samtykke fra nærmeste pårørende til å utføre  
obduksjon. Pårørende ble m.a.o. ikke forespurt innen obduks-
jon ble foretatt. De pårørende hadde dog anledning til å nekte 
obduksjon utført, men dette forutsatte at de var kjent med både 
obduksjons-praksis og deres rett til å nekte obduksjon utført. 
Dette var neppe alltid tilfelle.  Faktisk var dette forholdet bedre 
ivaretatt i den gamle ”husorden av 1890” fra Rikshospitalet. 
Her het det etter §10 at alle skulle være gjort kjent med 
obduksjonspraksis og reservasjons-adgangen gjennom oppslag 
på sykerommene! På 1980-tallet kom der forordning at disse 
opplysningene skulle tas inn i sykehusenes informasjonsfoldere.

Obduksjonspraksis og lovgivning var på det tidspunktet loven 
kom noenlunde lik i de nordiske landene, og på 1980-tallet er 
der i de skandinaviske landene en svært høy obduksjonsaktivitet 
sammenlignet med de fleste andre land i Europa. 

I Danmark var obduksjonsfrekvensen helt oppe på ca. 40% av 
alle som døde i landet. I Norge nådde obduksjonsvirksomheten 
en topp i 1985 hvor 22% av alle som døde i Norge ble obdusert. 
I Sverige og Finland ble mer enn 30% av dødsfallene undersøkt 
ved obduksjon på denne tiden. I alle de nevnte tallene er også 
de rettsmedisinske obduksjonene inkludert. 

Forskriften av 1. april 2004.
Fra midten av 1980-årene begynner obduksjonstallet i Norge 
å falle. Den stigningen man til da hadde sett forklares gjennom 
den betydelige utbyggingen av norsk patologi i 1970-årene  
og inn på 1980-tallet. I disse årene bygges det ut patologi- 
avdelinger ved sentralsykehusene i de fleste fylkene. Bare Finnmark, 
Nord-Trøndelag, Hedmark, Sogn og Fjordane og Aust-Agder 
ble ikke tilgodesett med egne patologiavdelinger i disse årene.  
 
Etter at alle disse nye patologiavdelingene var kommet i 
drift begynte mangelen på patologer å melde seg. Samtidig 
skjer det en betydelig årlig økning i antallet biopsier og 
cytologier. Alt dette førte til at obduksjonsvirksomheten  
ble nedprioritert. I 1994 gikk man til det skritt å halvere  
sykehusobduksjonene ved Gades institutt som inntil da hadde 
hatt den høyeste obduksjonsvirksomheten i landet sammen 
med Ullevål Sykehus. Etter dette lå antall sykehusobduksjoner 
ved Gades institutt i mange år på ca. 450 i året. 

En ny nedtur for sykehusobduksjonene kom i 2004. Den  
1. april dette året utkom det fra Helsedepartementet i Bondevik 
II-regjeringen en forskrift som satte nye restriksjoner og krav 
innen sykehusobduksjon kunne utføres. Forskriften krevde 
at de nærmeste pårørende skulle informeres muntlig når 
obduksjon ble planlagt.. De skulle også informeres om deres 
rett til å nekte obduksjon utført, og deres rett til å nekte at 
organene ble brukt til undervisning av medisinske studenter.  
 
Denne forskriften har medført at obduksjonstallet ved Gades 
institutt har falt ytterligere. For tiden obduseres det ca. 350 
tilfeller i året. Forskriften er trolig hovedårsaken til dette siste 
fallet da en har sett en betydelig økning i antallet nektelser etter 
at forskriften ble innført. Antallet obduksjoner er nå så lavt at 
det skaper problemer for undervisningen av medisinstudentene 
i patologi ved Gades institutt. Der er dager da ingen obduks-
joner kan utføres og gruppeundervisningen med demonstrasjon 
av patologiske organfunn for studentene må kanselleres. 

Disse problemene er ikke bare et resultat av øket antall 
nektelser, men også en følge av at pårørende ikke har vært 
informert om planlagt obduksjon. Dermed kan ikke obduksjon 
utføres. Dette siste forholdet utgjør kvantitativt et like stort 
problem for obduksjonstjenesten som økningen av nektelser 
etter at forskriften ble innført. Obduksjonstallet er nå så lavt i 
kongeriket at man i spesialistutdannelsen i patologi har sett seg 
nødt til å sette ned kravet til antall obduksjoner for å oppnå 
spesialitet i faget. Et lavere obduksjonstall i spesialistutdannelsen  
kan en frykte fører til en forringelse av ferdighetene hos  
nyutdannede patologer. 

13



Hva kreves før det 
kan utføres sykehusobduksjon?

For at obduksjon skal kunne utføres må det foreligge en 
rekvisisjon fra lege, og loven krever at der også skal være en 
medisinsk problemstilling. Videre skal øvrige formalia regulert  
av lov og forskrift være oppfylt. Dessuten er der en del 
forhold som det må tas hensyn til og som tidligere var regulert  
gjennom den gamle Lov om leger fra 1980. Dette er nå tatt inn i 
Helsepersonelloven, nemlig visse typer dødsfall som skal meldes 
til politiet. Sykehusobduksjon kan ikke utføres i disse sistnevnte 
tilfeller med mindre politiet ikke 
ønsker å etterforske dødsfallet. Til 
Helsepersonellovens §36 knytter 
det seg en forskrift ”om legers 
melding til politiet om unaturlige 
dødsfall og lignende” gitt av Helse 
og omsorgsdepartementet i år 
2000. Denne forskriften innehold-
er 3 paragrafer og foreskriver i 
§2 at følgende dødsfall anses som 
unaturlig og skal meldes:
 
-  Drap eller annen 
 legemskrenkelse
- Selvmord eller 
 selvforvoldt skade
-  Ulykke som forlis, brann, 
 skred, lynnedslag, drukning, 
 fall, trafikkulykke og lignende
-  Yrkesulykke eller yrkesskade
-  Feil, forsømmelse eller uhell 
 ved undersøkelse og 
 behandling av sykdom 
 eller skade
-  Misbruk av narkotika
-  Ukjent årsak når døden har 
 inntrådt plutselig og uventet
-  Dødsfall i fengsel eller under 
 sivil eller militær arrest
-  Funn av ukjent lik.

For det tilfelle at politiet ikke tar hånd om dødsfallet og  
forordner rettslig obduksjon, etter at melding er gitt, blir døds-
fallet undergitt de regler som gjelder for sykehusobduksjon.  
Det vil si lovgivningen fra 1973 med forskriften av 2004.

Litt om rettsmedisin.
Når politiet kommer inn i bildet i forbindelse med et dødsfall 
gjelder straffeprosesslovens bestemmelser. Som regel vil politiet 
i forbindelse med unaturlige dødsfall, eller antatte unaturlige 
dødsfall, rekvirere obduksjon. Nærmeste pårørende har  
anledning til å uttale seg mot at obduksjon utføres, men poli-
tiet har avgjørende myndighet hvorvidt obduksjon skal foretas 
eller ikke. De rettsmedisinske sakkyndige arbeider på oppdrag 
fra politiet og resultatet av obduksjonen meldes tilbake til  
politiet. Ofte er politiet med under obduksjonen. 

Det gjelder for eksempel ved kompliserte drapssaker og 
ulykker hvor sikring av spor er viktig. 
Verken pårørende eller andre leger som har vært inne i bildet i 
forbindelse med rettslige obduksjoner, og som ikke er oppnevnt 
som sakkyndige, har krav på opplysninger ved henvendelse til 
rettsmedisinerne. Alle opplysninger ved en rettslig obduksjon er 
politietatens ”eiendom” som har rekvirert obduksjonen. For at 
andre enn politiet selv skal kunne gis opplysninger må politiet 
gi tillatelse til dette.

Antallet årlige rettslige obduksjoner ved Gades institutt har 
gjennom mange år ligget på mellom 350 til 500 tilfeller. Instituttet 

betjener Vestlandsregionen med 
fylkene Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane. En del rettslige 
obduksjoner blir i tillegg utført 
i Stavanger. Antallet rettslige 
obduksjoner har vært upåvirket 
av de forhold som er nevnt under 
sykehusobduksjoner.   

Er obduksjon 
uinteressant i dagens 
moderne medisin?

Det er viktig å merke seg at 
patologene aldri rekvirerer 
obduksjon. Denne oppgaven 
tilligger legene på sykehusavdelin-
gene hvor dødsfallet har skjedd. 
Med de store fremskritt som er 
gjort i diagnostikken de siste 10-
årene og med alt teknisk utstyr 
som legene har fått å hjelpe seg 
med, skulle en tro at obduksjon 
var overflødig i dagens moderne 
medisin. M.a.o. de kliniske legene 
skulle man anta visste alt som var 
verd å vite om pasienten i det 

øyeblikket dødsfallet skjer på en sykehusavdeling hvor pasienten 
har vært utredet. Ikke sjelden får man som underviser i patologi 
spørsmål fra medisinstudentene i forbindelse med demonstras-
joner av patologiske organfunn hvorfor pasienten ble obdusert. 
Tross alt er det slik at patologen oftest finner og bekrefter det 
som den rekvirerende kliniker har antatt, og i mange tilfelle 
visste. Men man vil aldri med sikkerhet kunne forutsi de tilfeller 
hvor man gjør nye funn som endrer dødsårsaken, eller tilfører 
nye viktige diagnoser. 

Spør man en erfaren kliniker om de fortsatt har interesse av 
at obduksjon blir utført er svaret i regelen et bekreftende ja. 
Erfarne klinikere vet at medisinen ennå ikke er kommet dit 
hen at man kjenner alt som befinner seg under huden til en 
avdød pasient. I forbindelse med de fleste dødsfall vil der være 
medisinskfaglige spørsmål som gjenstår, eller som dukker opp i 
forbindelse med dødsfallet. I mange tilfeller er den umiddelbare 
dødsårsaken usikker, særlig dersom døden inntrer plutselig.  

Karl von Rokitansky
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I mange år har det vært slik at man ved obduksjon endrer 
de kliniske diagnosene i 10-15% av tilfellene med hensyn til  
dødsårsak. 
Uten obduksjon ville frekvensen av lungeemboli som umiddelbar 
dødsårsak vært kun en fjerdedel av det frekvensen er når obduk-
sjon utføres. Lungeemboli er blant de hyppigste dødsårsaker 
som overses klinisk. Dette finnes det litteratur på fra mange 
steder i verden. Et stort antall gamle og ferske hjerteinfarkter 
blir også avdekket ved obduksjon. Et studium fra Gades institutt 
fra 1999 viste at halvparten av de gamle hjerteinfarktene som 
ble påvist ved obduksjon fant man ingen klinisk historie på når 
man gikk tilbake og sjekket de gamle kliniske sykejournalene. 
Når det gjaldt ferske infarkter var 18% av de som ble påvist 
ved obduksjon ukjente. Selv om en del av disse sistnevnte var 
oppstått i terminalfasen viser studien den betydning obduksjon 
har for å sikre en korrekt dødsårsak, og i en videre sammenheng 
betydningen for å sikre en korrekt dødsårsaksstatistikk. Det 
finnes både danske og norske arbeider som indikerer at man 
må opp på en obduksjonsfrekvens på ca. 40% av dødsfallene 
for å oppnå en korrekt fordeling mellom sykdommene som har 
forårsaket døden. 

Sett fra patologens ståsted er det lett å slutte seg til de klinikere 
som ser den faglige nytten i de erfaringer som høstes fra obduk-
sjonene. Som læremiddel og kvalitetskontroll har obduksjon 
utvilsomt fortsatt betydning, ikke bare for klinikere, men i høy 
grad også som kunnskapskilde for patologene. Obduksjonene 
bidrar med betydelig kunnskap til medisinstudenter, leger under 
utdannelse i patologi og til vedlikehold av kunnskap for erfarne 
patologer. Ut fra kliniker vil de erfaringer som høstes komme 
neste pasient til gode.

Hva kan vi gjøre for å få obduksjonstallet opp?
Det å meddele nærmeste pårørende et dødsfall og samtidig 
innhente tillatelse til obduksjon er ingen lett oppgave. Ofte 
blir det unge leger i forvakt som får med dødsfallene og de 
pårørende å gjøre. Vaktleger i forvakt har ofte tidspress og blir 
nødt til å haste videre til nye oppgaver og utfordringer. Det vil 
nok derfor ofte være dårlig tid til å snakke med pårørende og 
forklare hvorfor obduksjonen er viktig. Trolig ville det være en 
fordel om eldre erfarne leger eller sykepleiere med lang erfar-
ing og innsikt tok seg av denne oppgaven. En positiv innstilling til 
obduksjon må selvfølgelig ligge i bunn. En forestiller seg at det 
vil være lettere å oppnå tillatelse til obduksjon dersom man har 
tid til å sitte ned med de pårørende, vinne deres tillit og på en 
overbevisende måte forklare dem hvilken betydning det har som 
lege å få klarhet i dødsfallene, og at obduksjon er eneste vei for å 
oppnå denne klarheten. Videre få pårørende til å se betydningen 
av at de selv får sikkerhet og forvissning om hva deres nærmeste 
 døde av og svar på de spørsmålene som behandlende lege har 
stilt. Det sier seg selv at man aldri må presse pårørende, men på 
en stillferdig måte belyse at selv ved de beste sykehus i verden  
avdekker obduksjonene ikke sjelden nye funn m.h.t. døds- 
årsaken. For legen er det viktig å få klarhet for at man ikke kunne 
gjøre mer. Dersom obduksjonen skulle vise det motsatte er det 
viktig å ta lærdom av dette som kommer neste pasient til gode. 
I motsetning til U.S.A. er terskelen høy i Norge innen leger blir 

saksøkt. Tilstander som ikke har gitt symptomer, eller som har 
gitt villedende symptomer, og som blir avdekket på obduksjons-
bordet kan ingen bli saksøkt for. Medisin er fortsatt vanskelig og 
utfordrende, men det muliges kunst.

Kontakten med de pårørende bør være personlig. En forestiller 
seg at telefonisk kontakt er mindre tjenlig, men i noen tilfelle 
vil det p.g.a. forskjellige forhold være eneste utvei. Erfaring, rett 
ordvalg og tillit forestiller en seg har veldig stor betydning ved 
telefonisk kontakt. Opplysninger en har fått fra Anestesi og 
intensivavdelingen på Haukeland Universitetssykehus indikerer 
at det å ta seg tid med de pårørende øker sjansen for at obduk-
sjon ikke nektes. 
Det vil også være ønskelig at de store avdelingene hvor de 
fleste dødsfall skjer gjør mer for å kontakte de pårørende slik 
at obduksjon ikke stoppes fordi nærmeste pårørende ikke har 
vært informert om at obduksjon er ønskelig.
Svært viktig ville det være dersom toppledelsen på Haukeland 
Universitetsklinikk ga positivt uttrykk for at obduksjon var 
en del av kvalitetskontrollen og derfor ønskelig. Dersom 
noen nøkkelpersoner fikk kontakten med pårørende som en  
prioritert oppgave ville et godt erfaringsgrunnlag oppnåes og 
sjansen for nektelse trolig reduseres. 

Sluttbemerkninger.
Som allerede nevnt betyr obduksjonen mye som kilde til  
lærdom i spesialistutdannelsen i patologi. Patologi er et service-
fag som har betydning for de aller fleste avdelinger på et sykehus, 
og også ute blant ikke innlagte pasienter. Det å stille diagnoser 
på biopsier og celleutstryk er et stort ansvar. Det krever ikke 
bare boklig kunnskap, men også årelang praksis og erfaring for å 
kunne gi god diagnostikk. I så måte adskiller ikke patologien seg 
fra andre medisinske fagfelt. 
Patologene har et solid ståsted for å observere den betydn-
ing obduksjonene har, først og fremst for eget fag, men også  
betydningen for kliniske fag, for dødsårsaksstatistikken og 
obduksjonene har også bidradd i betydelig grad til medisinsk 
forskning. 
Obduksjon er et tungt arbeide å utføre, og fagfeltes karakter 
og omgivelser gjør dette arbeidet krevende. Dersom det var 
innlysende at dette arbeidet ikke hadde en fornuftig og god faglig 
hensikt ville patologene være de første til å melde fra at denne 
virksomheten kunne legges ned. Men obduksjonene oppleves 
som meningsfulle. De avdekker stadig overraskende funn. På 
den annen side er det også svært meningsfullt for patologen å 
konstatere at den kliniske diagnostikk er i tråd med de funn som 
er gjort på obduksjonsbordet. Dette er også en tilfredsstillelse 
som kliniske kolleger fortjener å få tilbakemelding på, visshet for 
egen diagnostikk.
Til tross for alle positive faglige forhold ved obduksjonene vil 
de nok dessverre slite med å få oppmerksomhet i konkurranse 
med moderne og fascinerende teknikker innen diagnostikk og 
behandling. Faren er der for at obduksjon, denne klassiske edle 
legekunst, forsvinner inn i historiebøkene. Men det er et kapittel 
i medisinen som er for tidlig å avslutte, hvilket nyere arbeider 
støtter. En rekke medarbeidere og ledere bør føle ansvar for at 
obduksjonsaktiviteten bedres.



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

Krokeidesenteret
et selskap i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Adresse: Krokeidesenteret, rehabiliteringskursene, 5244 Fana.
Tel.: 55 10 87 00, faks: 55 10 87 01 - firmapost@krokeidesenteret.no

Rehabilitering for hjertesyke

4 ukers opphold med fokus på informasjon
og gunstige levevaner.

Du vil være med på opptrening, kostholdsopplæring,
stressmestring, røykeavvenning m.m.

Kurset er beregnet for deg som nylig har hatt
hjerteinfarkt eller har gjennomført hjerteoperasjon
eller utblokking.

Kontakt oss for nærmere informasjon eller
se våre internettsider:
www.krokeidesenteret.no

Lokaler med helseprofil

Kontorlokaler med helseprofil tilleie i nyoppført 
næringseiendom like ved IKEA i Åsane.

Det er ønskelig å skape et større tverrfaglig 
helsemiljø som kan gi synergieffekter for alle 
aktører. Det er foreløpig inngått avtale med 
allmennlegekontor, ryggklinikk, akupunktur-
klinikk og medisinsk programvareutvikler.

Naturlige målgrupper vil være legespesialister, 
fysioterapeuter, homøopater, tannleger m.fl. 
Adresse: Myrdalsvegen 22, 5131 Nyborg.

tore.dale@entreprenor1.com:     Mob: 41618560

stein.lonne@entreprenor1.com: Mob: 98285132

SØKER FLEKSIBEL OMSORGSFULL VENN 
OG SPORADISK LØNNET BARNEVAKT 

 
Jeg er alenemor og lege i Bergen. Har en sønn på 3 år, 
og ikke nettverk i byen. Har barnehageplass.
 
Søker med dette å få kontakt med en voksen person som 
kan fungere som sporadisk barnevakt. Reellt behov for 
barnevakt vil være begrenset, slik at vi må ha felles glede 
av, og ønske om, å omgås også ellers. 
 
Du må kjøre bil, og helst ha egen bil tilgjengelig. 
 
Mitt behov for barnevakt vil være sporadisk og knyttet til 
jobb. Jeg har hjemmevakt en uke i strekk hver 5. uke. 
Vakten innebærer at jeg må kunne rykke ut innen en time. 
I realiteten vil slik utrykning sjelden finne sted, men jeg 
trenger en backup disse ukene i forhold til passing, henting 
etc. Jeg kan også sporadisk ha behov for passing om natten 
i forbindelse med tjenestereise, og i forhold til henting/
bringing i barnehage ved dagsreiser. 
 
Lønn etter avtale.
 
Trygghet og hygge er de viktigste verdiene for meg.
 
Finnes noen kontaktsøkende og barneglade som også 
trenger oss? Vi trenger deg! - eller kanskje noen andre i 
samme situasjon, slik at vi kan hjelpe hverandre?
 
Ta kontakt på telefon 48080229 
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Raske og effektive svarrutiner for Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres. Elektroniske prøvesvar.

Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo  Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01

www.lfp.no  lfp@lfp.no
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Allmennlegeforeningen

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

ÅRSmøTE AllmEnnlEgEFOREningEn,HORdAlAnd

TiRSdAg 31. AUgUST 2006 

PARAPlyEn

Møteinnkallingen skjedde i år via annonser i Paraplyen. 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

Årsmøtet ble, tradisjonen tro, avholdt samme dag og sted 
som Årsmøtet for Hordaland legeforening. Det ble diskutert 
fagpolitiske og faglige spørsmål. Møtet ble ledet av avdelingstil-
litsvalgt Øivind Wesnes, som også er referent.

Det var ca 18 fremmøtte, dessverre få fra kommunene utenfor 
Bergen

1)  Årsmelding for Allmennlegeforeningen Hordaland ble lagt 
 fram av den avdelingstillitsvalgte, og den ble tatt til 
 etterretning av Årsmøtet. Årsmeldingen var allerede 
 offentliggjort i augustnummeret av Paraplyen.
 
 Medlemstallet i Allmennlegeforeningen avd Hordaland 
 er 405 pr aug 2006. 

 PKO-ordningen er enda ikke etablert i Helse Bergen. 
 HLFs styre bør ta møte med ledelsen i Helse Bergen, 
 og saken bør også tas opp på ALU-møter, for å finne en 
 ”ildsjel” blant allmennlegene

2)  Den avdelingstillitsvalgte refererte fra APLFs 
 Landsrådsmøte på Soria Moria 2. mai 2006. 
 Et fullstendig referat er tilgjengelig på APLFs nettside.

3)  APLFs Generalforsamling på Soria Moria 4. mai 
 2006 vedtok den nye struktur for Allmennlegeforeningen. 
 Landsrådsdelegasjon fra Hordaland, prinsipp om 
 gjennomgående representasjon.. Skal ha 8 delegater.  
 Etter vedtektene skal disse velges av og blant 
 kommunenes hovedtillitsvalgte og vara

4)  Den nye Forening for Allmennmedisin ble stiftet på 
 Soria Moria 5. mai 2005. Dette er en ren fagmedisinsk 
 forening, etter DNLFs nye organisasjonsstruktur

5)  Den avdelingstillitsvalgte holder på med en kartlegging 
 av forholdene for legevakt i kommunene. Hovedinntrykket 
 så langt er negativt. Mye problemer med lite kreative 
 løsninger. Mange kolleger er slitne pga stor vaktbelastning,  
 og HLFs styre har engasjert seg i dette spørsmål. 
 Dnlf jobber for interkommunale legevakter

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



Formiddagene bestod hovedsakelig 
av foredrag, ekskursjoner og praktiske 
øvelser. På ettermiddagene arbeidet de 
med et forskningsprosjekt i miniatyr, ledet 
av mastergradsstudenter ved UiB, hvor 
det ble jobbet med fylogenetisk kartlegging 
av lav og Paracelsus’ hypotese om at alle 
hypoteser er giftige, det kommer bare an på 
mengden. Kveldene var fylt med ulike sosiale 
opplegg for å gi deltakerne god anledning til å 
bli kjent med hverandre og knytte kontakter.

Arrangementsgruppen bak leiren består av 
studenter som arbeider frivillig for Forbundet 
Unge Forskere. Den ideelle organisasjonen 
har som målsetning å øke interessen for 
forskning blant ungdom. Forbundet arran-
gerer 5 forskjellige sommerleire for ung-
dom. Sammen med Stiftelsen Ungdom og 
Forskning arrangerer det også den årlige 
Konkurransen Unge Forskere.

BioMedCamp ble i år arrangert for 
åttende året på rad i Bergen. 

BiomedCamp 2006
BioMedCamp er en årlig sommerleir som har som mål å øke rekrutteringen til biologisk 
og medisinsk forskning. I løpet av en augustuke i år fikk deltagere i alderen 17 til 20 år fra 
hele Skandinavia en liten smakebit på hvordan det er å være forsker.

Cecilie Østergaard studerer lav i 

mikroskopet
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PARAPlyEn

Bak sommerleiren av og for ungdom sto en gruppe fra 
Forbundet Unge Forskere som alle arbeider frivillig. Henriette 
Dalby var en av deltakerne på årets leir og hadde dette å si om 
opplevelsen:

Det var med en viss skepsis jeg satte ut mot BioMedCamp 
2006. Hva skulle vi gjøre, hvordan var de andre deltakerne og 
ville det bli lærerikt, men allikevel spennende?

Svaret skulle vise seg å være overveldende positivt. Gjennom 
uka hadde vi mange interessante og lærerike foredrag om alt 
fra Sex og vitenskapsfilosofi og Kreft til Klima- og miljøfak-
torer i havet. Det var ekskursjoner til Lepramuseet, Ulriken og 
Havforskningsinstituttet, besøk på blodbanken og på ultralyd for 
å nevne noe. Jeg lærte masse denne uka, og min interesse for 
medisin og biologi har steget betraktelig.

Det sosiale var det heller ikke noe å utsette på, alle var veldig 
hyggelige og imøtekommende, og vi hadde mange aktiviteter 
som bidro til å bli bedre kjent. Idrettsturnering, badetur med 
grilling, filmkveld, rebusløp og andre konkurranser var noen av 
disse. Vi fikk ikke tid til å kjede oss, uten at det ble for mye å 
gjøre. Leiren var veldig godt planlagt og organisert og jeg føler 
at jeg fikk mye ut av uken vi var der.

Jeg anbefaler alle å dra på BioMedCamp, selv om man ikke er 
den største nerden i klassen. Det er bare vanlige ungdommer 
med vanlige interesser som deltar. Det var en  kjempespen-
nende og sosial uke som jeg sent kommer til å glemme.

BioMedCamp ønsker med dette å takke Hordaland legeforening 
for økonomisk støtte til årets leir.

Ingvild Østby
Prosjektleder BioMedCamp 2006

Gruppebilde av alle deltakerne på årets leir Karsten Kirste fremstiller DNA

Fascinerte deltakere oppdager flytende nitrogens virkning på blomster
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Oculac® og Viscotears®

gir fukt og smøring for tørre øyne

Forbrukeropplysninger Oculac® (povidon) og Viscotears® (karbomer):
Anvendelse: Til nedsatt tåreproduksjon i øynene. Dosering: 1 dråpe 3-4 ganger daglig eller etter behov. Bivirkninger: Lett forbigående svie, tilklistring av øyelokk og sløret syn etter inndrypping. Forsiktighet vedrørende bruk: Oculac
i endosebeholder uten konserveringsmiddel kan benyttes samtidig med kontaktlinser. Ved bruk av Oculac i 10 ml plastflaske bør kontaktlinsene først settes på igjen 30 min. etter drypping. Ved bruk av Visotears i forbindelse med kontaktlinser
bør kontaktlinsene først settes i 30 min. etter drypping. Oculac® og Viscotears® selges reseptfritt på apoteket. Les pakningsvedlegget nøye. Dersom du har spørsmål om behandling av tørre øyne så spør på apoteket eller hos din lege.
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Cialis® lar pasienten i større grad slippe å 

koble sexlivet sitt til et legemiddel, noe som 

skaper følelsen av å fungere seksuelt. Det gir to 

personer mulighet til å oppleve stunder slik det en 

gang var. Med Cialis® kan man ha sex når som 

helst i løpet av 36 timer.2 Kanskje er det derfor 

7 av 10 pasienter foretrekker Cialis®?3

8 av 10 velger å ha sex mer 
enn 4 timer etter å ha tatt Cialis®.

1

Søndag morgen    

Referanser
1. Eardley I et.al. Effi cacy and safety of tadalafi l in a Western European population of men with erectile dysfunction. BJU international, 2004, 94, 871-877
2. Godkjent preparatomtale 
3. Eardley et al. Open label, multicenter, randomized crossover study to assess patient preference, effi cacy and safety of sildenafi l and tadalafi l 
     (Tadalafi l 10 mg-20 mg vs sildenafi l 25 mg, 50 mg, 100 mg, 12 weeks, n=291). BJU Int 2005: 1323-32
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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  Y L F,  H e l s e  B e r g e n
espen.rostrup.ell ingsen@helse-bergen.no

Uforutsett vakt
I henhold til Arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere som 
jobber på forskjellige tider av døgnet krav på en arbeidsplan 
som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker 
skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med 
arbeidstakernes tillitsvalgte. Av arbeidsplanen, hos oss kalt 
tjenesteplan, skal det fremgå alminnelig arbeidstid, vakter, avtalt 
overtid, fordypning og avspasering.

Alle vakter som ikke står på tjenesteplanen skal 
regnes som uforutsette. 

I Helse Bergen skal uforutsette vakter lønnes som følger:
 • Fra fredag kl. 17.00 til mandag kl. 07.00, samt fra kl. 17.00 
  dag før hellig- og høytidsdag til kl. 07.00 dag etter hellig- 
  og høytidsdag, godtgjøres med 0,13 % av basislønn og 
  utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede passive 
  timer). For skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften gjelder 
  dette fra kl. 12.00.

 • Uforutsett tilstedevakt varslet mindre enn 24 timer før 
  vaktens begynnelse godtgjøres med 0,13 % av basislønn 
  og utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede 
  passive timer).

 • Uforutsett vakt til andre tidspunkt godtgjøres med 0,11 % 
  av basislønn og utbetales pr. vakttime (aktive timer og 
  omregnede passive timer).

I Helse Bergen er rett til fri uten trekk i lønn etter uforutsett 
vakt nedfelt i Overenskomsten:

§5.6 (...) Etter uforutsett vakt gis det fri med lønn når dette er 
nødvendig av hensyn til forsvarlig drift, jf. Arbeidsmiljølovens 
bestemmelse om hviletid og vernebestemmelsene i 
Overenskomst. 

Selv om du fritas fra arbeidsplikt på ditt ordinære arbeid før 
uforutsett vakt, er ditt krav på lønn etter oppsatt tjenesteplan 
allikevel i behold. Dette skyldes at tjenesteplanen er en avtale 
med hjemmel i arbeidsmiljøloven, og den representerer en 
lovmessig rett til forutsigbarhet med hensyn til arbeids- og 
fritid så vel som til lønn. Løsningen i slike tilfeller blir derfor 
at arbeidsgiver løser deg fra arbeidsplikten slik at du lovlig kan 
arbeide den  
uforutsette vakten, men uten at dette gir arbeidsgiver  
anledning til å trekke deg i lønn av den grunn. 

Det kan også nevnes at arbeidsmiljøloven § 14-15 som  
omhandler utbetaling av lønn og feriepenger også slår fast at 
det ikke kan gjøres trekk i lønn og feriepenger bortsett fra  
i visse konkrete tilfeller. Trekk i lønn som 
følge av at arbeidsgiver har fritatt deg 
fra arbeidsplikt for å arbeide en 
uforutsett vakt gir ikke anledning til 
lønnstrekk og er således i strid med 
arbeidsmiljøloven
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I dette nummeret av Paraplyen presenterer kommuneoverlege Tord Moltumyr temaet samfunnsmedisinsk samarbeid over kommunegrenser. 
Les dette, og kom gjerne med dine meninger om dette og andre samfunnsmedisinske temaer i senere nummer av Paraplyen. 

Med hilsen Rolf Martin Tande
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interkommunalt samarbeid 
om samfunnsmedisinske tjenester

lSA

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå kan være en vanskelig 
øvelse. I mange kommuner sliter man med stabilitet i kommu-
neoverlegestillingene. I kommuner der det er stabile forhold er 
deltidsstillingene avsatt til samfunnsmedisinsk arbeid ofte for 
små til at det er mulig å utvikle det samfunnsmedisinske tje-
nestetilbudet. I de fleste kommuner er det samfunnsmedisinske 
arbeidet svært personavhengig, og således svært sårbart ved 
sykdom og annet fravær. 
 
Flere saker de siste par årene har synliggjort behovet for en 
fortsatt sterk og oppegående samfunnsmedisin i kommunene. 
Flere smittevernsaker har satt systemet på store prøver, og 
har avdekket svakheter i samhandlingen mellom de ulike for-
valtningsnivåene og i kommunikasjonen mellom kommunene. 
Ikke minst er det avdekket svakheter i samhandlingen mellom 
de kommunale smittevernmyndighetene og helseforetakene. 
Det er nok å nevne giardia-saken i 2004 og EHEC-saken i 2006. 
Smittsomme sykdommer vil sjelden respektere kommunegren-
ser og forvaltningsgrenser.

Interkommunalt samarbeid kan være en hensiktsmessig måte 
å løse visse tjenestebehov på. I Nordhordland har det i mange 
år vært et formalisert interkommunalt samarbeid om legevakt, 
helseberedskap og miljøretta helsevern. Kommuneoverlegene 
er sentrale i dette samarbeidet, både som ledere av kommu-
nenes respektive helsetjenester, og som rådgivere og premis-
sleverandører i det interkommunale samarbeidet. Mange andre 
kommuner i fylket deltar også i annet samarbeid, typisk er 
miljøretta helsevern. Noen kommuner ansetter også felles kom-
muneoverlege. 
Mye tyder på at samfunnsmedisineren i kommunen vil få en mer 
sentral rolle i tida framover. Både smittevern og miljøretta hel-
severn er områder det for tiden er sterkt fokus på fra sentrale 
helsemyndigheter.. Også nye arbeidsområder er det naturlig 
for kommuneoverlegene å engasjere seg i, for eksempel kravet 
til helsekonsekvensutredning i kommunalt planarbeid. ”Helse 
i plan” er også nye kommunale arbeidsoppgaver gitt gjennom 
plan- og bygningsloven. Det kan derfor være vanskelig for den 
ensomme kommunale samfunnsmedisiner å holde seg oppda-
tert innen alle fagområdene.

Kommunehelsetjenesteloven slår fast at alle kommuner skal ha 
en eller flere kommuneleger som utfører det samfunnsmedisin-
ske arbeidet. Det er derfor ikke anledning for en kommune å 
kjøpe eller leie kommunelegetjenester fra en annen kommune. 
Alle kommuner må derfor avtvinges en plan for utvikling av 
de samfunnsmedisinske tjenestene. Forsøk på interkommunalt 
samarbeid støter på en del formelle hindre, men lovverket åpner 
likevel for visse former for samarbeid på utvalgte områder.

I Nordhordland er det nå satt i gang en prosess for å utvikle og 
å forbedre det interkommunale samfunnsmedisinske arbeidet. 
Hensikten er å forankre dette arbeidet på toppnivå i kommu-
nene. Et sentralt poeng er at kommunene må få avklart hva man 
forventer av de samfunnsmedisinske tjenestene, og hva man 
kan tenke seg å samarbeide om. Det vil da være grunnlag for å 
jobbe videre med å etablere mer formaliserte interkommunale 
strukturer. Konkrete eksempler på mulige samarbeidsmodel-
ler kan være samfunnsmedisinske vaktordninger, delegasjon av 
myndighet fra kommuner til interkommunale organer, samt 
felles ”talerør” mot spesialisthelsetjenesten og helseforetakene. 
Andre mindre formalistiske modeller kan være utvikling av 
spisskompetanse hos enkelte av legene og med et kommu-
neoverlegeforum (Fagråd) med et klart mandat/myndighet fra 
kommunene. 

Mye av det arbeidet vi gjør som kommuneoverleger er lite synlig 
for omgivelsene. Vi tenker gjerne ikke over det til daglig, men vi 
er alle mottakere av samfunnsmedisinske helsetjenester. Nytten 
av det forebyggende arbeidet, som for eksempel rent drikke-
vann, smitteverntiltak som vaksinasjoner m.v., trygge lekeplasser 
m.v., er noe folk ikke tenker over så lenge man er frisk. 

Det er vår egen jobb å gjøre oss selv synlige i kommunene. Et 
forbedret samarbeid over kommunegrensene vil også bidra til 
å gjøre oss sterkere, både som individ og gruppe. Våre råd og 
beslutninger vil være tuftet på enda høyere faglig kompetanse. 
Vi må da også forvente å bli hørt tydeligere når administrative 
og politiske beslutninger skal fattes.

Tord Moltumyr
Nestleder LSA Hordaland
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Bierverv
Det er nå på trappene nye retningslinjer for bierverv i Helse Vest. Dette kan ha stor 
betydning for mange av våre medlemmer. 

I mange år har sykehusleger bidratt til å få unna pasientkøer 
utenfor sykehus, og det har vært lite strid rundt dette fordi 
det har vært et klart behov.  Nå ser vi, særlig på Østlandet, at 
køene i enkelte fag blir mindre, og offentlige sykehus er mer 
på vakt mot det som oppfattes som reell konkurranse (f. eks. 
Feiring klinikken).
Det er flere hensyn å ta her, bl.a. har de offentlige sykehus 
per i dag et dominerende ansvar for spesialistutdanning og 
undervisning, og det er nødvendig å ha et visst pasientgrunnlag 
for å kunne ivareta disse oppgavene. Samtidig har vi i alle år 
hatt et lite privat innslag av spesialisttjenester som er med på 
å gi pasienter (og leger) valgfrihet og trolig bidrar til en sunn 
konkurranse for det offentlige system.

Hva er så våre formelle rettigheter? Legeforeningen har i alle 
år hevdet at vår fritid er vår egen, men med et par unntak. 
Klart konkurrerende virksomhet kan ikke aksepteres, og man 
må ikke ha ekstrajobber som går ut over hovedstillingen. 
Problemet blir ofte hva som er konkurrerende virksomhet.  
Mange vil hevde at så lenge det er lange ventelister i et fag, 
er det vanskelig å snakke om konkurrerende virksomhet. Det 
er viktigere at pasienter får rask hjelp enn at de på død og liv 
skal bli behandlet i et offentlig system. Noe annet blir det i fag 
hvor man ikke har pasientkøer; da er det rimelig at arbeids-
giver strammer til.

Arbeid på legevakter, på andre sykehus hos samme eier, i 
utlandet m.m. (f. eks. i avspaseringsuker) kan vanskelig sees på 
som konkurrerende virksomhet og må være tillatt.  Leger som 
ikke har begrensninger i sin arbeidskontrakt står også ganske 
fritt etter min mening til å velge et bierverv. Hovedsaken er 
åpenhet, noe som praktiseres allerede i dag, hvor arbeidsgiver 
informeres om bierverv og dermed kan vurdere om de er i 
strid med gjeldende lovverk.

Det er et viktig prinsipp at fritiden i utgangspunktet fritt dis-
poneres av legene selv med de begrensninger som følger av 
lovverket, og at vi ikke skal ”bindes mer på hender og føtter” 
enn andre yrkesgrupper.  

Saken vil bli nøye fulgt opp slik at 
vi forhåpentligvis kan få til balan-
serte og rimelige retningslinjer, 
men signalene så langt fra Helse 
Vest er bekymringsfulle.

Vennlig hilsen

Kjell Vikenes
Overlege dr. med.

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

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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Årsrapport fra lVS, Hordaland 2005 - 06

LVS har gjennom det siste året vært aktivt opptatt av arbeidsforholdene for de kombin-
erte stillingene. Dessuten arbeidet for best mulige økonomiske kår for medlemmene.

E i n a r  S ve n d s e n , 
Avdelingsti l l itsvalgt LVS Hordaland

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

B-delsforhandlingene 2005.
LVS deltok i disse forhandlingene for første gang. LVS har gjen-
nom samarbeide med Of og Ylf kommet inn som egen part i 
sykehussammenheng. Foruten LVS’ egne initativ for å få dette til 
er det grunn til å trekke frem tidl. hovedtillitsvalgt for Of, Erling 
Mjanger, som ga full støtte til LVS i disse bestrebelsene. Også 
Erik Vikane, Ylf er det grunn til å takke for god støtte. 
I B-delsforhandlingene ble LVS’ medlemmer bedt om arbeide 2.5 
timer ekstra for uken. LVS gikk med på dette tross dårlig avløn-
ning og LVS’ medlemmer i 20 % stilling har i utgangspunktet en 
arbeidstid i Helse Bergen på 10.5 timer i denne avtaleperioden. I 
utgangspunktet er LVS medlemmenes pliktige arbeidstid 8 timer 
på sykehuset.
I likhet med de andre foreningene i Dnlf er ikke LVS tilfreds 
med det økonomiske resultatet etter B-delsforhandlingene. 
En vil spesielt nevne det såkalte kompetansetillegget som Dnlf 
mente også skulle tilkomme LVS-medlemmene (de sitter tross 
alt på en del kompetanse!), men arbeidsgiver mente (urett-
messig) at LVS hadde oppnådd et så godt forhandlingsresultat 
at kompetansetillegg ikke skulle tildeles dem. Tillegget skulle 
administreres av avdelingslederne. Etter at LVS hadde forklart 
avdelingslederne innholdet i forhandlingsresultatet innså de aller 
fleste urimeligheten i den sentrale arbeidsgivers intensjon, og de 
aller fleste valgte å tildele også de kombinerte stillingene et lite 
påslag ut fra den erkjennelse at mange av disse representerer 
høy kompetanse på avdelingene.

Utvalgsarbeide mellom HUS, UiB og Dnlf vedrørende kombin-
erte stillingers arbeidsvilkår.
Initativet til denne gjennomgangen av kombinerte stillingers 
arbeidsvilkår var tatt av HUS. Divisjonsdirektør Helge Bø ledet 
utvalget som ellers var sammensatt av dekanus Nils Erik Gilhus, 
Erling Mjanger Of, prof. II Haakon Sjursen, Ernst Omenaas, 
Amund Gulsvik LVS, Einar Svendsen LVS. Det ble fort enighet 
om den pliktige arbeidstiden til prof. I stillingene. Dette hadde 
det vært strid om tidligere, en tautrekking LVS vant etter en 
særdeles god juridisk betenkning utarbeidet av Dag Steinfelt. 
Pliktig arbeidstid 8 timer pr. uke.
Derimot kom det til stor uenighet om arbeidstiden til prof. II 
stillingene. Dnlf ville ha den lik arbeidstiden til overlegene, nem-
lig 40 timer pr. uke, men HUS sto hardt på at den skulle være 
42 timer. Det ble vist til den gamle ordningen og avtalen med 
Dnlf (SFT 2306) hvor kombinerte stillinger hadde 2 timer mer 
enn overlegene. Fakultetet var heller ikke fremmed for dette og 
det hele ble en tapt sak for Dnlf i denne omgang.
Derimot klarte Dnlf med støtte fra fakultetet å vinne frem med 
et forslag at prof. II stillingene skulle få 40% av sin arbeidstid til 

undervisning og forskning, d.v.s. 2 dager i uken mot kun en dag 
etter dagens ordning. Dette som en tilpasning til det som er 
oppnådd andre steder (Tromsø og Oslo), og det forelå forslag 
om dette allerede fra Svanes-utvalget. Rapporten er for lengst 
oversendt ledelsen ved HUS (desember 2005). Fremdeles har 
en ikke fått noen tilbakemelding til tross for purring.

Medlemsmøte 25. august 2006 med rektor Grønmo 
som hovedtaler.

I alt 28 medlemmer deltok på dette møtet hvor nyvalgt rektor 
Sigmund Grønmo var invitert og sto for hovedinnslaget med et 
svært interessant foredrag med tittelen ”Fremtidsvisjoner for 
UiB, profilering, prioritering, planer om utvikling og fornyelse”. 
Han ønsket ledelsen forankret i fagmiljøene, utvikling av IKT-
basert undervisning, omorganisering av undervisningen slik at 
mer tid kunne frigjøres for forskning. Han var også opptatt av at 
alle skulle sikres et minimumsbeløp av arbeidsgiver for å sikre 
forskningsvirksomheten, vel vitende om at forskningsbevilgnin-
gene fra legater og organisasjoner ikke strakk til slik at alle fikk 
innvilget sine søknader.
Han etterlyste momenter for å få flere leger til å velge forskning 
som karrierevei og ønsket å gå i dialog med organisasjoner som 
LVS omkring dette.
Amund Gulsvik orienterte om medbestemmelsesretten for 
de vitenskapelige ved UiB ved å gjennomgå viktige deler 
av Hovedavtalen i Staten med tilpasningsavtale for UiB. 
Medbestemmelsesretten etter hovedavtalen skal gi de viten-
skapelig ansatte reell innflytelse på organisering av arbeidet og 
arbeidsplassering og være et redskap til å utvikle ledelse, med-
bestemmelse og arbeidsmiljø. 

Til slutt redegjorde Einar Svendsen for 
resultatet av B-delsforhandlingene, 
både de økonomiske og arbeids-
miljømessige bl.a. det forhold at 
sykehusledelsen på dette tidspunkt 
hadde signalisert ønske om å utnytte 
spisskompetansen til LVS-medlemmene 
mer gjennom tilbud å utvide 
tjenesteplanen med 2.5 timer mer 
pr. uke for medlemmene.
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Truende trygghet

Sideblikk

2�

”Pappa, pappa, kan du 
finne hjelmen min 
– jeg skal ut å gå?”
 
Neida, det er nok ikke et  
vanlig spørsmål rundt omkring 
i de norske barnefamiliene. 
Vi har vendt oss til sykkel-
hjelmene, barnesetene og de 
polstrede lekeapparatene, vi 
kjører våre håpefulle fra dør 
til dør, vi lar dem knapt få leke 
uten oppsyn, vi utstyrer dem 
med mobiltelefoner for å ha 
kontroll, og vi organiserer  
fritiden deres sønder og  
sammen – men ennå er det 
vel ingen som har begynt å 
kreve at de skal ha hjelm på 
seg for i det hele tatt å få  
lov til å gå ut?

Etter å ha lest David 
Eberhards nye bok I trygghets-
narkomanernas land tror jeg 
det kan være et spørsmål om 
tid før vi er der. Den svenske 
psykiateren skriver om et 
samfunn som er så dominert 
av redsel at selve redselen 
er blitt vårt største problem. På tross av at vi lever lenger 
og er mer velstående enn noen generasjon før oss, går vi 
rundt og er livredde for selve livet. En vanhellig allianse 
av stadig mer paternalistiske, men livsfjerne myndigheter, 
enøyde eksperter og paniske foreldre drukner det sunne 
folkevettet i en uendelig strøm av nye forbud. Livet blir en 
eneste lang kamp for å overleve.

Det er som om vi kan lure på hvordan vi i det hele 
tatt vokste opp den gangen på syttitallet, uten barneseter, 
sykkelhjelmer og flaskevann. Men det gjorde vi altså, opptil 
flere av oss.  

Og mye tyder på at vi 
underveis i oppveksten ble 
bedre til å vurdere og  
håndtere risiko enn dagens 
unge, som skjermes mot 
vederstyggeligheter som 
frihet, ansvar og sjansen for 
å lide smerter eller  
nederlag. Da sier det seg 
selv at det blir veldig tøft 
når motgangen først melder 
seg, slik den gjerne gjør det 
i løpet av et menneskeliv 
– ingen statlige forbud kan 
endre på dét. Økningen 
i omfanget av psykiske 
lidelser blant dagens unge 
må søkes blant annet her, 
mener Eberhard. 

Noe av det mest  
interessante med 
Eberhards bok er  
forbindelseslinjene mellom 
den samfunnsdiagnosen han 
stiller og erfaringene fra 
egen praksis som psykiater. 
Samfunnets ”panikkangst” 
– den nesten patologiske 
redselen for alt som på noe 

vis kan tenkes å være farlig eller urettferdig – har klare  
likhetstrekk med ulike panikksyndromer på individnivå.  
Men i stedet for å la oss ta tak i angsten vår, slik pasienter 
med visse former for fobier forsiktig og stegvis eksponeres 
for det de er redde for, velger myndighetene å gå forbudets 
og påbudets vei og simpelthen fjerne muligheten for  
pedagogisk kontakt med problemene. Slik ser de suverent 
bort fra at risiko i passende doser kan være en god ting  
for oss mennesker.

Den kollektive trygghetsnarkomanien som blir resultatet, 
bærer i sin tur visse likhetstrekk med individuelle rusprob-

Fo
to

: E
sp

en
 R

os
tr

up
 E

lli
ng

se
n



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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lemer. Det vi ser er at stadig flere påbud og forbud 
ikke kurerer samfunnets økende følelse av utrygghet 
– en subjektiv følelse som paradoksalt nok kan øke 
i takt med alle sikringstiltakene som innføres for å 
skjerme oss. Større doser trygghet hjelper ikke når 
selve kuren er feil. Men de skaper avhengighet. 

Eberhard skriver om Sverige og ikke om 
Norge, men her er likevel nifst mye å kjenne seg 
igjen i for norske lesere. Sverige er kanskje selve 
modellen for det statlige panikksyndromet forfat-
teren beskriver, men smittefaren berører oss alle: 
”Det finns en smygande utveckling mot samma tryg-
ghetsnarkomani i hela Västeuropa (…) Vi kan inom 
några decennier ha en västeuropeisk befolkning som 
inte vågar något, inte klarar press och som lider av 
ständig ångest och som känner sig utbrända efter 
första sommarvikariatet. Kort sagt: ett helt Europa 
fullt av svenskar.”

Problemet er selvsagt at trygghet er en nesten 
uangripelig verdi. Den dagen noen regner seg 
frem til at obligatoriske gåhjelmer kan spare fem 
eller ti barneliv i året, vil det være nesten umulig å 
motsette seg et påbud uten å fremstå som kynisk, 
ondsinnet eller rabiat. 

Men den samlede effekten av en lang rekke vel-
mente tiltak kan likevel bli fryktelig gal. Og vi vet jo 
alle hvor den fører, den veien som er brolagt med 
gode hensikter. 

Skal vi tro David Eberhard, er det ikke veldig langt 
igjen til vi er fremme.

Sjur Holsen • Statsv i ter og skr ibent
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På grunn av regionale avtaleforhold er det ikke alltid samsvar mellom de ventetider 
som oppgis på www.sykehusvalg.no og det tilbudet vi kan gi pasienter fra din region.

Kontakt oss for oppdaterte ventetider på angiografi, PCI og hjertekirurgi. Det er 
spesielt god kapasitet på kirurgi, med praktisk talt ingen ventelister. 
Vi praktiserer svar på søknader innen 24 timer, og epikrise 24 timer etter utskrivelse.

Kvalitetsindikatorer og data på pasientopplevd kvalitet (PasOpp) ligger på 
www.sykehusvalg.no

Feiringklinikken er en del av fritt sykehusvalg for hele landet uavhengig av 
regionale avtaleforhold.

Sentralbord 63 92 44 00
E-post firmapost@feiringklinikken.no

Melding fra Feiringklinikken 
til alle som behandler hjertepasienter

H a r a l d  M i l j e t e i g
harmil@online .no

PSl

Årsmøtet til Hordaland Legeforening er i havn, uten vesentlig 
sprengstoff. Enda mindre sprengstoff var der å spore på PSL 
sitt gruppemøte i forkant. Det er imidlertid tydelig at Helse 
Vest sin aktivitet har betydning for oss i PSL, det være seg i 
den daglig drift av praksis, vikarordninger, senioravtaler 
og sykdom.  

Helse Vest har tydeligvis også arbeidet ganske lenge med et 
strategidokument for spesialisthelsetjenesten frem mot 2020, 
og kanskje ikke så overraskende, planlagt utifra egne helsefore-
tak.  Det er ganske utrolig at man arbeider med slike planer 
uten at vi i PSL trekkes inn, vi står tross alt for 35 – 40 % av 
den samlede polikliniske virksomhet i regionen. 

Dette er blitt påpekt fra PSL,  og  vi har senere hatt svært 
konstruktivt møte mellom legeforeningens regionutvalg og 
Helse Vest ved Helge Bryne og Bjørg Sandal i Legenes Hus den 
28.9.  Selv om dette var seint på dagen etter en full dag i jobb, 
så ga dette håp om et bedre liv sammen med Helse Vest for 
PSL. 

Etter en del innspill skal nå avtalespesialistene også inkluderes 
i planen for spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Dette er 
vi glade for, og selv om de fleste av oss kanskje synes det er 

vanskelig å finne overskudd etter nok en dag i praksis, så må 
vi ut på banen hvis vi på noen måte skal være med å påvirke 
fremtiden og våre egne rammebetingelser. 
Helse Øst har allerede utarbeidet et strategidokument for 
sine avtalespesialister, og arbeidet med avtalespesialistene i 
Helse Vest skal nå også ta til i et mindre utvalg som skal legge 
opp plan for avtalespesialistene. Dette er et arbeid som vil gå 
utover høsten og skal være ferdig til jul. PSL vil nok bli kontak-
tet for å få frem synspunkter, og der vil garantert  bli mulighet 
for å delta i arbeidet med påvirkningsmulighet. 
Den muligheten må vi gripe! 

Jeg vil be alle medlemmene om å 
engasjere seg i de fora vi får være 
med i, og jeg oppfordrer alle til å 
gi meg sin e-postadresse, det er 
den eneste muligheten jeg har 
til å informere dere. 

Jeg ønsker dere alle 
en aktiv høst.
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PARAPlyEn

Sogn og Fjordane er eit ekstremfylke.  
Nei, denne gongen skal eg ikkje skrive om 
sjukehusstrid, jamvel om det er både  
nærliggjande og freistande.

I mange statistikkar finn ein Sogn og Fjordane først eller sist. Gjeld 
det Legeforeningen sin statistikk og? Vi er mellom dei aller minste 
lokale foreiningane. Vi er den einaste utan eigen nettside (men det 
har vi tenkt å endre på). Og vi samlar fleire til årsmøte enn nokon 
annan. Prosentvis, men så langt eg har klart å få fram også i absolutte 
tal. Er det ”smått som er godt”, som mange her likar å uttrykke 
det?

For meg er forklaringa enkel: Haustmøtet. I mange år har haustmøtet 
vore det sentrale samlingspunktet i Sogn og Fjordane legeforening. 
Oppskrifta har vore den same kvart år: Fagleg program fredagen, 
 
 festmiddag med lødig underhaldning fredagskvelden over i  
laurdagen, fagforeiningssaker med årsmøte seinare på dagen. I nokre 
år vart møtelyden omlag eitt år eldre kvar gong, dei siste åra har vi 
fått med ei aukande gruppe yngre kolleger. Det har gjeve vitalitet til 
samkomet.

Kvifor lukkast vi så godt med haustmøtet? Alexandra hotel er ein 
viktig grunn. Ikkje heilt sentralt i fylket, men innafor rimeleg avstand 
for dei aller fleste. Og som mange av dykk vil vite: Alexandra har alt: 
Atmosfære, god mat, høg romstandard, uvanleg flott omgjevnad. Dei 
siste åra har badeanlegget blitt ein ekstra attraksjon, som bidreg til 

at også småbarnsfamiliar stiller opp. Sogn og Fjordane legeforening 
tykkjer det er god bruk av kontingenten å tilby medlemene eit godt 
måltid og subsidiert hotellopphald.
Men dette er berre råma. Innhaldet er det viktigaste. Og det står 
vi for sjølv. Smått er godt i Sogn og Fjordane på det viset at vi 
er mange som kjenner kvarandre. Sjukehusmiljøa er små, og det 
er mange nære relasjonar mellom sjukehuslegar og primærlegar.  
Dette gjer jobbene våre trivelegare, og bidreg til meir effektiv og 
betre pasientbehandling – tør eg påstå.

På haustmøtet vert det etablert nye kontaktar, kolleger som før 
berre har snakka med kvarandre på telefonen møtast for første gong. 
Haustmøtet er ein arena for utvikling av fellesskapskjensle.

Vi set stor pris på at sentrale tillitsvalde i Dnlf stiller på haus-
tmøta. Presidenten har vore fast gjest i mange år, men 
har vore forhindra dei to siste. I hennar stad hadde vi 
besøk av redaktøren i Tidsskriftet, Charlotte Haug, 
som snakka om fusk i forsking. 
Til ettertanke for oss alle, sjølv om vi når det
gjeld forsking også plasserar oss i enden av
statistikken. Sentralstyremedlema Ernst Horgen 
og Lars Eikvar orienterte oss om aktuelle 
foreiningssaker, og fekk viktige innspel til 
sitt vidare arbeid i sentralstyret.

Vi har tinga rom på Alexandra 14.-15. september 
2007. Set av dagen med det same!

Øyvind Watne, leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@online .no

Haustmøtet

Dnlf sine regionsutval vart i si tid oppretta som eit organisasjonsledd 
opp mot dei regionale helseføretaka. På Vestlandet tok det tid før 
denne kontakten vart etablert, men Helse Vest stilte med ein sterk 
delegasjon då dei først kom: Både viseadm. direktør Helge Bryne og 
kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal hadde sett av ettermiddagen 
den 28. september til å møte nokre av Dnlf sine sentrale tillitsvalde 
på Vestlandet.

I leiaren Sigrun Solberg sitt fråvær stod Ivar Halvorsen frå Rogaland 
legeforening for invitasjonen. Oppmøtet vart diverre ikkje slik vi 
kunne ynskt det får vår side. Det var synd, for vi som kom opplevde 
at Helse Vest sine leiarar var oppriktig interesserte i å høyre på våre 
synspunkt.

Utgangspunktet for møtet var Helse Vest si storsatsing på langsiktig 
planleggjing, Helse 2020. Dette er eit prosjekt som skal munne ut i 
ein oppdatert føretaksplan for Helse Vest, og relativt konkrete lang-
tidsplanar. Ivar Halvorsen representerer oss i dette arbeidet. Helge 
Bryne og Bjørg Sandal presenterte dette arbeidet, og understreka 
sterkt at dei ynskte våre innspel i arbeidet, sidan vi er ei av dei vikti-
gaste yrkesgruppene i spesialisthelsetenesta

Vi opplevde Helse Vest-leiarar som var lite bundne til manus, men 
sterkt opptekne av dialog, og sidan vi var såpass få vart det ein fri og 
open samtale der alle fekk kome til orde. 

Kom det så noko konkret ut av møtet? Mi litt filosofiske grunnhald-
ning er at alle møte mellom mennesker forandrar alle deltakarar litt. 
Dette var ikkje eit forum for viktige avgjersler. Men det vart etablert 
kontakt, og kommunikasjonsdirektør Sandal ville gjerne kome att. 
Vi skal ta henne på ordet, og lyt stille med fleire tillitsvalde neste 
gongen.

Inntrykka formidla ved Øyvind Watne

Helse Vest-administrasjonen i møte med Regionsutvalet

I møte med Helse Vest.

Fo
to

: G
un

na
r 

R
am

st
ad



23. – 24.  november i Legenes Hus. 

Hordaland legeforenings høstkurs 2006

KUnngJøRingER

34

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger. 
Kurset er søkt godkjent i spesialiteten 
allmennmedisin.
Kurssted: Kalfarveien 37, Bergen - Legenes 
Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Kurskomite: Kurskomiteen, Hordaland 
legeforening.
Påmelding til: Kontor for legers videre- og 
etterutd (Bergen), Universitetet i Bergen - 
Det medisinske fakultet, Postboks 7800, 
N - 5020 BERGEN
Epost: kurs.bergen@legeforeningen.no
Påmeld. frist: 23.10.2006
Maks deltakere: 40
Ant. kurstimer: 18
Kurspris Leger: 1600
Kurspris Ikke leger: 3200

Torsdag 23.11.2006
 8.00 Velkommen. Kursleder. 
 8.10 Generell innføring. Organisering av 
 revmatologisk helsetjeneste i Helse 
 Bergen. Prioritering av søknader. 
 Johan G. Brun. 
 8.55 Diskusjon, spørsmål. 
 9.05 Revmatoid artritt og oppfølging. 
 Spesifikke antirevmatika. NSAIDs. 
 Karstein Haldorsen. 

 9.05 Diskusjon, spørsmål. 
 9.15 Spondylartritter. Rikke Alsing. 
10.00 Diskusjon, spørsmål. 
10.10 Pause. 
10.25 Biologiske medikamenter. 
 Merete Valen. 
10.55 Diskusjon, spørsmål. 
11.05 Røntgen, MR. Anne-G. Kvale 
 Wærstad. Ultralydundersøkelse ved 
 remvatologisk avdeling. Merete Valen. 
12.00 Diskusjon. 
12.15 Lunsj. 
13.00 Akutte artritter. Clara G. Gjesdal. 
13.45 Diskusjon. 
13.55 Osteoporose. Gjesdal. 
14.35 Fysioterapeuten. Hva tilbys?  
 Behandling. 
14.55 Ergonomi i reumaomsorg. Tilbud til 
 reumatikere, behandlingsreiser etc. 
15.30 Slutt. 

Fredag 24.11.2006
 8.00 Kollagenoser, spesielt SLE og 
 Sjøgren’s syndrom. Brun. 
 8.45 Diskusjon. 
 9.00 Hudmanifestasjoner ved revmatiske 
 sykdommer.  Svein Røen. 
 9.45 Diskusjon. 

10.00 Vaskulitter inkludert temporal- 
 isarteritt og polumyalgi.  
 Steroidbehandling. Tor Magne 
 Madland. 
10.45 Diskusjon. 
11.00 Pause. 
11.15 Leddpunksjoner 
 (bløtvevsinjeksjoner). Madland. 
11.45 Laboratoriediagnostikk. Haldorsen. 
12.05 Lunsj. 
12.50 Fibromyalgi. Haldorsen. 
13.30 Diskusjon. 
13.40 Nevrografi og EMG; nytte/
 begrensninger. Entrapmentsyndromer. 
 Harald Aurlien. 
14.15 Diskusjon. 
14.25 Artrose, spesielt fingerleddsartrose. 
 Madland. 
14.55 Diskusjon. 
15.05 Kasuistikker. Revmatologiske 
 problemstillinger i allmennpraksis. 
15.45 Oppsummering. Evaluering av 
 samarbeid mellom revmatologisk 
 avdeling og fastlege. 
16.00 Slutt.
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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, avdelingstillitsval-
gte 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

Til tillitsvalgte fra 
både ylf og Of ved 
helseforetakene i 

Helse Vest

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

KUnngJøRingER

Cialis  Lilly ICOS
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.

ATC-nr.: G04B E08

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg, hjel-
pestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell
stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos kvinner. Dosering: Anbefalt dose er 10
mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafil 10 mg ikke gir tilstrekkelig effekt,
kan tabletter 20 mg forsøkes. Tabletten kan tas med eller uten mat. Preparatet kan tas minst 30
minutter før forventet seksuell aktivitet. Maks. dosering er 1 gang daglig. Daglig bruk frarådes sterkt
da sikkerhet ved langtidsbruk ikke er klarlagt, og også fordi effekten av tadalafil vanligvis varer leng-
er enn en dag. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt
nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. anbefalt dose. Nedsatt leverfunk-
sjon: Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det foreligger begrensede data
vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør baseres på grundig individuell
vurdering av fordeler og risiko. Det foreligger ikke data for administrering av høyere doser enn 10
mg, se forøvrig Forsiktighetsregler. Eldre eller diabetikere: Dosejustering er ikke påkrevd. Barn og
ungdom: Bør ikke brukes av personer under 18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for tadalafil
eller noen av hjelpestoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende effekten av nitrater, og er derfor
kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk nitrat. Legen skal vurdere
potensiell risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos pasienter med kjent kardio-
vaskulær lidelse/hjertelidelse. Følgende pasientgrupper med kardiovaskulære lidelser er ikke inkl. i
kliniske utprøvninger og bruk av tadalafil er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet
av de siste 90 dager, pasienter med ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie,
pasienter med hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere i løpet av de siste 6 måneder, pasienter med
ukontrollerte arytmier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller ukontrollert hypertensjon, pasienter som
har hatt slag i løpet av de siste 6 måneder. Forsiktighetsregler:Anamnese og fysisk undersøkelse
skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. Alvorlige
kardiovaskulære episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkela-
rytmi, slag og transitoriske ischemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert
ved bruk av tadalafil. Flesteparten av disse pasientene hadde allerede eksisterende kardiovaskulære
risikofaktorer. En kan ikke definitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse risikofakto-
rene, til tadalafil, til seksuell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Det anbefa-
les ikke bruk av PDE5-hemmere til pasienter som tidligere har erfart episoder med non-arterittisk
ischemisk fremre optikusneuropati (NAION). Det foreligger begrensede sikkerhetsdata hos pasien-
ter med alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad C), og en grundig individuell evaluering av
fordeler og risiko bør utføres før ev. forskrivning. Pasienter som får ereksjon som varer i 4 timer eller
mer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med varsomhet av pasienter
med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller
ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller
leukemi). Det er ikke kjent om tadalafil har effekt hos pasienter med ryggmargsskader og pasienter
som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke nervebevarende prostatektomi. Bør ikke brukes
hos pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, lappisk laktasemangel eller glukose-/galaktosema-
labsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere som doxazosin kan medføre symptomatisk hypoten-
sjon hos enkelte pasienter. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Forsiktighet bør
utvises ved forskrivningen av tadalafil til pasienter som anvender potente CYP 3A4-inhibitorer (rito-
navir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin) da det er observert økt AUC for tadalafil
ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av tadalafil med annen
behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og slike kombinasjoner anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere
doser ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig
av CYP 3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafils (10 mg)
AUC og øker Cmax med 15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) AUC og øker
Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2) dobler tadalafils AUC uten endringer i Cmax. Forsiktighet
ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4-hem-
mere, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol og grapefruktjuice, fordi disse forventes å øke
plasmakonsentrasjon av tadalafil. Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering
av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer tadalafils AUC med 88%. Det kan
forventes at samtidig administrering av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og kar-
bamezepin også vil senke plasmakonsentrasjonen av tadalafil. Effekter av tadalafil på andre lege-
midler: Tadalafil forsterker den hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i mer enn 24 timer
og er ikke detekterbar etter 48 timer. Dersom en pasient som har fått tadalafil trenger livreddende
behandling med nitrater, bør det derfor ha gått minst 48 timer før nitratbehandlingen igangsettes.
Ved slike tilfeller bør nitrater kun administreres under tett medisinsk oppfølging og hensiktsmessig
hemodynamisk monitorering. Tadalafil er vist å øke oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol. En lig-
nende økning kan ventes ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk
betydning. Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens
(3,5 slag pr. minutt). Effekten er liten og uten klinisk betydning, men bør vurderes når legemidlene
administreres samtidig. Tadalafil er brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre, angiotensin II
reseptorblokkere og amlodipin uten interaksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril,
metoprolol og bendrofluazid uten interaksjoner. Tadalafil er undersøkt i kombinasjon med inntil 4
klasser antihypertensiva. Hos pasienter som tar multiple antihypertensiva synes det som om
endringer målt ved ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer seg til graden av blodtrykkskontroll. Hos
pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasien-
ter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasien-
tene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Relevant klinisk rådgivning om mulig blodtrykksfall
skal gis til pasienter når de behandles med antihypertensiva. Ved samtidig bruk av doxazosin (8
mg) er det sett en forsterkning av den blodtrykksreduserende effekten av doxazosin. Denne effek-
ten er fremdeles tilstede 12 timer etter dosering og er vanligvis forsvunnet etter 24 timer.
Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Er brukt sammen med tamsulosin (selektiv
alfa1A-blokker) uten blodtrykksendringer forårsaket av tamsulosin. Det er ikke kjent om resultatet
kan overføres til andre alfaA-blokkere. Tadafil er brukt samtidig med alkohol (0,08%) uten endringer
i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsa-
ket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos
enkeltindivider. Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen
av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg).  Graviditet/Amming: Ikke indisert
til bruk hos kvinner. Det er ikke utført studier på gravide kvinner. Det er ikke funnet holdepunkter for
teratogenisitet, embryotoksisitet eller fostertoksisitet i rotter eller mus som ble gitt opp til 1000
mg/kg/dag.Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter
over 75 år er begrenset. Mest vanlig (>1/10) er hodepine og dyspepsi. Hyppige (>1/100): Luftveier:
Nesetetthet. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, myalgi. Sentralnervesystemet: Svimmelhet.
Sirkulatoriske: Rødme. Mindre hyppige: Hovne øyelokk (beskrevet som øyesmerte), konjunktival
hyperemi. Svært sjelden: Gastrointestinale: Mavesmerter og gastroøsofageal refluks. Hud:
Hyperhidrose. Sirkulatoriske: Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkludert myokardinfarkt, plutselig
hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag, transitoriske ischemiske anfall, brystsmer-
ter, palpitasjoner og takykardi. De fleste av pasientene som opplevde noe av dette hadde allerede
eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Hypotensjon (hyppigere rapportert når tadalafil ble gitt
til pasienter som allerede brukte antihypertensiva), hypertensjon og synkope. Syn: Non-arterittisk
ischemisk fremre optikusneuropati (NAION), uklart syn, synsfeltforandring, retinal vaskulær okklu-
sjon. Urogenitale: Priapisme og forlenget ereksjon. Øvrige: Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. utslett,
urticaria, ansiktsødemer, Stevens-Johnsons syndrom og eksfoliativ dermatitt.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Det er gitt enkeltdoser på opptil 500 mg til friske, og multi-
ple daglige doser på opptil 100 mg er gitt til pasienter. Observerte bivirkninger tilsvarte dem som
ble sett ved lavere doser. Behandling: Symptomatisk behandling etter behov. Hemodialyse bidrar
ubetydelig til tadalafileliminering. Egenskaper: Klassifisering: Middel mot erektil dysfunksjon.
Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5
(PDE5). Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av nitrogenoksid, vil tadalafils hemming
av PDE5 forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Dette resulterer i relaksasjon
av glatt muskulatur og blodtilstrømming til penis, som igjen frembringer ereksjon. Bedring av erektil
funksjon og evnen til å ha et vellykket samleie er vist opptil 36 timer etter dosering, og evnen til å
oppnå og beholde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16 minutter etter dosering. Det er
ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overens-
stemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5. Ingen uønsket effekt
med hensyn på gjennomsnittlig forandring i spermatocyttantall, -morfologi eller -motilitet. Ingen
effekt på gjennomsnittlig konsentrasjon av testosteron, luteiniserende hormon eller follikelstimule-
rende hormon. Pasienter med erektil dysfunksjon av mild, moderat og alvorlig grad bedret erek-
sjonsevne hhv. 86%, 83% og 72%. Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax etter 2 timer.
Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak. Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94%
bundet til proteiner. Proteinbindingen påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling:
Gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 63 liter, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. Mindre enn
0,0005% av den administrerte dosen fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner.
Halveringstid: Ca. 17,5 time. Lineær farmakokinetikk mhp. tid og dose. Over et doseringsområde på
2,5-20 mg øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen. «Steady state»-plasmakonsentra-
sjon nås innen 5 døgn med dosering én gang daglig. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4.
Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv. Utskillelse:
Gjennomsnittlig clearance for tadalafil er 2,5 liter/time. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabo-
litter, først og fremst i fæces (61%) og i mindre grad i urinen (36%). Nyresvikt: Hos personer med
mild (ClCR 51-80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR31-50 ml/minutt) og hos pasien-
ter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter
administrering av en enkeltdose tadalafil (5-20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var
Cmax 41% høyere enn hos friske. Pakninger og priser: 110 mg: Enpac: 4 stk. kr 361,00. 20 mg:
Enpac: 4 stk. kr 361,00, 8 stk. kr 687,70, 
12 stk. kr 1014,30.  Sist endret: 03.04.2006

Eli Lilly Norge A.S, Grenseveien 99, 0601 Oslo, Postboks 6090 Etterstad, 0601
Oslo, telefon 22 88 18 00, telefaks 22 88 18 59, e-post: kundeservice@lilly.no,

www.lilly.no
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Nå er ny avtale med Helse Vest  
om dagkirurgiske tjenester innen 
ortopedi og plastikkirurgi under- 
tegnet, de permitterte tilbake på jobb 
og pågangen av pasienter økende.
Den nye avtalen med Helse Vest gjør 
oss i stand til å motta pasienter til 
dagkirurgi innen ortopedi (skulder, 
albue, hånd, kne og fot/ankel) og 
plastikkirurgi (bukplastikk og bryst-
reduksjon) under ordningen om fritt 
sykehusvalg. BKS har nylig oppgradert 
nettsiden, www.bksykehus.no. Der 
kan du finne oppdatert informasjon 
om virksomheten.

Historikk
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) 
har sitt utspring i Klinikk Bergen som ble startet opp i 1995. 
Virksomhetene er nå atskilt. Klinikk Bergen omfatter kun (pri-
vat) kosmetisk kirurgi, mens BKS har utviklet operasjonstilbud 
innen ortopedi, håndkirurgi, ryggkirurgi og medisinsk indisert 
plastikkirurgi (bukplastikk og bryst¬reduksjon). 

I starten utgjorde det ortopediske tilbudet kun 
kne¬artroskopier og våre pasienter var privatpersoner, 

arbeids¬givere og forsikringsselskap.  
I 2000 fikk vi avtale om å gjøre opera-
sjoner for “Kjøp av helsetjenester” for 
Fylkestrygdekontoret i Hordaland og 
etter hvert også Sogn og Fjordane.  
 
Det ortopediske operasjonstilbudet 
under ordningen ble gradvis utvidet til  
å omfatte det meste av ortopedisk 
dagkirurgi, mikrokirurgisk behandling av 
lumbale skiveprolaps (2002) og hånd-
kirurgi (2005). Ordningen ble stanset 
i 2005. BKS fikk sykehus¬konsesjon i 
2003 og inngikk avtale om operasjoner 
finansiert under ISF/DRG med Helse 
Vest i 2004 for ortopedi og ryggkirurgi. 
I 2005 ble det opprettet et tilbud for 
synskirurgi, BKS Øye.

Siste anbudsrunde
Ved siste anbudsrunde om dagkirurgiske tjenester for  
Helse-Vest, vant BKS frem i konkurransen om å levere  
dagkirurgisk ortopedi (inkludert håndkirurgi) og medisinsk 
indisert plastikkirurgi (gjelder kun bukplastikk og bryst- 
reduksjon). Vi mistet den tidligere kontrakten vi hadde om 
lumbal skiveprolapskirurgi.
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Etter en vår og sommer preget av usikkerhet, permitteringer og redusert drift er det 
igjen hektisk aktivitet ved Bergen Kirurgiske Sykehus.

Bli KJEnT mEd:

Bergen Kirurgiske sykehus

Hovedkontor, Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • Poliklinikk Fylkessykehuset Stord
Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37Ta kontakt

VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:
Proteser/ortoser for ben og armer – Ortopedisk fottøy/oppbygg/fotsenger
Spesialkorsetter – Innleggsåler – Kompresjonsstrømper – Brokkbind mm
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Som kjent var Helse Vest tvunget til å utsette kontrakt- 
signering mens de behandlet en rekke klager på tildelingen 
innen ulike fagområder. I påvente av signering, ble de tidligere 
avtaler brakt til opphør. Alle henvisninger måtte returneres 
med ulemper for pasienter og henvisende leger, samt redusert 
drift hos BKS (og andre private sykehus). Først i begynnelsen 
av juli ble kontraktene med BKS underskrevet. 

Kapasitet
I 2005 gjorde vi rundt 2.500 dagkirurgiske inngrep. BKS har  
en operasjonsavdeling med 3 operasjonsstuer – foreløpig har 
1,5 til 2 stuer vært i daglig drift. Vi har en recoveryavdeling 
med plass til 6-8 pasienter samt 4 pasientrom (enerom). 
Disse brukes vanligvis ikke i forbindelse med dagkirurgi.

Ventetid
Vi bestreber oss på å ha korte ventetider for behandling, 
vanligvis under 4 uker fra henvisning til operasjon (se www.
sykehusvalg.no for oppdaterte ventetider og historikk). Vi har 
i 2004 og 2005 hele tiden vært blant de 3-4 sykehusene med 
kortest ventetid. Operasjonsbeskrivelse, epikrise, sykemelding, 
fysioterapirekvisisjon og resepter er ferdig når pasienten for-
later sykehuset etter dagkirurgi (slik at pasienten får med seg 
dette).

Skuldersenter
Ortopedi utgjør per i dag hovedtyngden av operasjonene og 
består hovedsaklig av artroskopisk kirurgi i skulder, albue, kne 
og ankel. Denne virksomheten drives av to ortopeder, over-
lege Ove Austgulen og sjeflege Eirik Solheim. Dr. Austgulen er 
fagansvarlig for kne og fot/ankel. Dr. Solheim er fagansvarlig for 
skulder og albue.

Skulderkirurgien har utviklet seg til den største delen av virk-
somheten, og BKS gjør nå antagelig flere skulderoperasjoner 
årlig enn noe annet norsk sykehus (mer enn 1.000 i 2005).  
Vi gjør all vanlig artroskopisk skulder-
kirurgi inkludert subacromial 
dekompresjon, claviculareseksjon, 
kapselløsning ved frozen 
shoulder (her får vi pasienter 
fra hele landet), cuffsutur, 
skulderstabilisering og 
behandling av SLAP skader.

Vi ser frem til et fortsatt 
godt samarbeide med våre 
kolleger på Vestlandet!

sjeflege dr. med. 
Eirik Solheim
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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
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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
2. Auquier P et al. Comparison of escitalopram and citalopram efficacy: A meta-analysis. International 

Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2003; 7: 259-268
3. Sorbera LA et al. Escitalopram Oxalate. Drugs of the Future 2001; 26(2): 115-120



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



I samarbeid med ledende internasjonal ekspertise løser 
BOS problemer for dine arthrosepasienter.

Ingen ventetid for utredning – Kort vei til operasjon 
Hos BOS er alle «garantipasienter».

OrtoMedic
OrtoMedic AS - Vollsveien 13F, Postboks 317, 1324 Lysaker. 

Telefon: 67 51 86 00 - Telefax: 67 51 85 99

10 års oppfølging gir protesen en 
overlevelsesgrad på 96,5%

LCS knePrOTeSer



Bakgrunnen for at vi fikk kompetansesenterstatus var at ultra-
sonografi har vært et satsningsområde ved Gastroenterologisk 
seksjon, Medisinsk avdeling siden 1976. Det var meget viktig at 
vårt arbeid ble støttet av ledelsen ved Haukeland Sykehus og av 
Innovest.

Flere av seksjonens leger har i disse årene lært ultralyd, og mange 
har medvirket til utvikling av nye ultrasonografiske metoder.  
Metodene er blitt evaluert vitenskapelig, og resultatene er blitt 
presentert på nasjonale og internasjonale møter og publisert i 
relevante fagtidsskrifter. Legene har tatt med sin ultralydkomp-
etanse til nye stillinger ved andre sykehus og således vært viktige 
aktører for å øke bruken av ultralyd på nasjonalt nivå. 
Kursvirksomhet i abdominal ultralyd for leger har vært tilbudt 
i over 25 år, og endoskopisk ultralyd ble tatt i bruk ved 
vårt sykehus allerede i 1987 som et av fire steder i Europa.  
Studentundervisning i form av kliniske kurs ble startet i 1994.

Kompetansesenteret er etablert med tanke på:
• Å være et nasjonalt senter for forskning, undervisning, 
 utdannelse og informasjon innen gastroenterologisk ultralyd.
• Å fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved 
 gastroenterologiske sykdommer.
• Å vurdere ultralyd-metodikk i forhold til andre overlappende 
 diagnostiske metoder.

NSGU er lokalisert til Medisinsk undersøkelsesavdeling og har 
1.9 stillinger (2 leger/professorer og 1 FoU sykepeier). Flere 
leger og stipendiater er tilknyttet senteret på prosjektbasis. 
Virksomheten ledes av en styringsgruppe som består av Svein 
Ødegaard (leder), Odd Helge Gilja, Lars B. Nesje, Arnold Berstad 
og Trygve Hausken, 

Hvorfor ultrasonografi i gastroenterologi ?
Ultrasonografi benyttes nå innen mange medisinske spesialiteter. 
Moderne ultralydteknologi har gjort metoden egnet til bruk både 

Bli KJEnT mEd:

nasjonalt Kompetansesenter for 
Gastroenterologisk Ultrasonografi 

(nSGU)
Det kongelige sosial- og helsedepartement opprettet i 2001 et nasjonalt kompetansesenter 
for gastroenterologisk ultrasonografi ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Opplæring i endoskopisk ultrasonografi er en viktig del av av senterets oppgaver. Her sees en konsentrert ass.lege Roald Flesland Havre med støttekontakter.
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PARAPlyEn

i sengeavdelinger, ved poliklinikker og i akutt-mottak. Den er 
altså blitt en klinisk metode som legen ofte kan utføre i sitt 
første møte med pasienten.
Når ultrasonografi inkluderes i gastroenterologisk klinikk på 
linje med endoskopiske undersøkelser får gastroenterologen 
flere øyne å se med. Ultralyd av abdomen ble tidlig tatt i bruk 
av gastroenterologer i tyskspråklige land, og metoden ble sides-
tilt med endoskopiske undersøkelser. Norske gastroenterologer 
har de senere år i økende grad tatt i bruk ultralyd. Ultralyd 
i gastroenterologien omfatter først og fremst den generelle 
abdominale ultralydundersøkelse, men avanserte ultralydme-
toder har tilført klinisk diagnostikk nye dimensjoner. Ultralyd 
er bl.a. blitt kombinert med andre modaliteter som endoskopi 
(endoskopisk ultralyd), trykkmåling og 
scintigrafi, og avanserte teknologiske løs-
ninger og softwareprogrammer har mulig-
gjort detaljert diagnostikk av tidligere 
vanskelig tilgjengelig områder. Eksempelvis 
utføres nå endosonografisk styrt biop-
sitaking og terapeutiske prosedyrer, 
motiltetsundersøkelser av GI kanalen, 
dyspepsiutredning ved kombinert B-bilde 
og Doppler av magesekken, elastografi 
for vurdering av hardhetsgrad av svulster, 
vurdering av allergiske mucosareaksjoner 
og kontrastforsterket ultralyd av tumores. 
Betydningen av tredimensjonal avbild-
ing i sann-tid kan øke presisjonsnivået, 
og kombinasjon av ultralyd med andre 
metoder kan spare pasienten for flere og 
mer belastende undersøkelser.
Det er grunn til å tro at ultralyd i kom-
mende år vil styrke sin posisjon som en viktig undersøkelses-
metode fordi teknologien blir billigere, mer fleksibel og mer 
brukervennlig. Utvikling av miniatyriserte ultralydskannere, først 
i bærbar PC-format og nå i lommebokformat gjør metoden 
mobil og lett tilgjengelig. Slike mobile enheter kan kobles opp 
mot arbeidsstasjoner for  avansert bildebehandling og eventuell 
telemedisinsk kommunikasjon på globalt nivå. 

Akademisk aktivitet:
I løpet av de siste 26 år har vi publisert nesten 200 ultralydar-
tikler og bokkapitler og mer enn 600 abstract. Siden 1992 er 
det skrevet 8 doktorgrader hvor ultralyd har vært den sentrale 
metodikk og derved en forutsetning for arbeidene. Flere stipen-
diater og leger arbeider nå med ulike doktorgradsprosjekter. 
NSGU har stor kursvirksomhet i regi av universitetet og lege-
foreninen. I 2005 gav senteret ut en internasjonal, engelskspråk-
lig lærebok i gastrointestinal ultralyd: Basic and New Aspects 
of Gastrointestinal Ultrasonography (Ødegaard S, Gilja OH, 
Gregersen H, eds.), World Scientific Publishing Co, 2005, ISBN: 
981-238-845-1 og i 2007 utkommer følgende internasjonale 

atlas på Fagbokforlaget: ”Endoscopic ultrasonography of the 
upper gastrointestinal tract”  (S.Ødegaard, L.B. Nesje, O.H. Gilja, 
eds.). Styringsgruppens medlemmer har for øvrig oppgaver både 
som redaktører og medlemmer av nasjonale og internasjonale 
”editorial boards” og  i en rekke råd og utvalg.

Kliniske satsningsområder
Endosonografisk avbildning og punksjonsteknikk. Kvalitetssikre 
og utvikle metoden i klinisk praksis. 
Tre-dimensjonal ultralyd. Videreutvikle akvisisjons- og prosesser-
ingsteknologi for optimalisering av klinisk nytteverdi.
Ultralydfunksjonsundersøkelser. Utarbeide standardiserte 
protokoller for undersøkelse av pasienter med funksjonelle 

mage-tarmlidelser og utforske nye ultralyd-
modaliteter.
Sonoenterologi. Etablere nye metoder 
innen ultralydskanning av tynn- og tykktarm 
særlig basert på sonografi av væskefylt 
tarm.
Sonoelastografi. Utvikle nye metoder 
og kliniske applikasjoner basert på vevs-
Doppler (Strain Rate Imaging) og anven-
delse av biomekanske prinsipper for studier 
av GI traktus. Fargekodet elastografi for 
vevsanalyse.

Nettverk
NSGU har et nært samarbeid med kiru-
rger, patologer, medisinere, onkologer, bar-
neleger, radiologer og lungeleger i Helse-
Vest og andre helseforetak, og vi yter spe-
sialundersøkelser samt teoretisk og prak-

tisk service på nasjonalt nivå. Kompetansesenteret har, og har 
hatt, samarbeid og prosjekter med flere norske og utenlandske 
sykehus og universiteter. Særlig har samarbeidet med univer-
sitetene i Aalborg, Seattle, Utrecht og Adelaide vært av stor 
betydning. NSGU har også et nært samarbeid med den såkalte 
”MedVis-satsingen” som er under oppbygging i Bergen og som 
er en samordnet og tverrfaglig satsing innen analyse og visuali-
sering av medisinske data mellom Helse-Bergen, Universitetet i 
Bergen og Christian Michelsen Research. A

NSGU ble evaluert i 2004:
”Sosial- og helsedirektoratets rådgivningsgruppe for høyspesiali-
serte tjenester – lands¬funksjoner, medisinske kompetansesen-
tra m.v  konkluderer at NSGU har stor faglig og vitenskapelig 
aktivitet og at senteret bør videreføres.”
www.helse-bergen.no/avd/gastroenterologiskultrasonografi/

Svein Ødegaard, Senterleder, professor Nasjonalt 
Kompetansesenter for Gastroenterologisk Ultrasonografi
Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

NSGU satser på 
fremtiden fordi 
ultralyd på mange 
områder er blitt 
klinikerens nye 
stetoskop.
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C Trionetta Schering AG
Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A B03

TABLETTER: Hver brun tablett inneh.: Levonorgestrel. 50 µg, ethinylestradiol. 30 µg, 
lactos. monohydr., const. q.s. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Hver 
hvit tablett inneh.: Levonorgestrel. 75 µg, ethinylestradiol. 40 µg, lactos. monohydr., 
const. q.s. Hver gul tablett inneh.: Levonorgestrel. 125 µg, ethinylestradiol. 30 µg, 
lactos. monohydr., const. q.s. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). En 
pakning inneholder 6 brune, 5 hvite og 10 gule tabletter. I pakningen med 28 tablet-
ter er det, i tillegg til 21 tabletter med virkestoff, også 7 store hvite placebotabletter. 
Indikasjoner: Antikonsepsjon. Dosering: Tablettene skal tas i rekkefølgen anvist på 
pakningen. 21 tabletter: Medikasjonen begynner på menstruasjonsblødningens 1. 
dag og fortsetter med 1 tablett hver dag i 21 dager. Etter 7 tablettfrie dager startes 
så en ny serie på 21 tabletter. I løpet av den tablettfrie pausen på 7 dager inntrer 
en menstruasjonslignende blødning (bortfallsblødning). Med dette doseringsregime 
oppnås full beskyttelse fra første tablett. 28 tabletter: Medikasjonen begynner på 
menstruasjonsblødningens 1. dag og fortsetter med 1 tablett hver dag i 28 dager. Den 
første tabletten tas fra feltet merket start på riktig ukedag. Etiketter med dagsmarkering 
ligger i pakningen. Deretter tas 1 tablett daglig uten opphold. De store hvite tablettene 
på slutten av brettet er placebo og mens kvinnen tar disse, kommer en menstrua-
sjonslignende blødning (bortfallsblødning). Trionetta 28 tabletter tas kontinuerlig. (En 
går direkte over på neste brett uten opphold.) Med dette doseringsregime oppnås full 
beskyttelse fra første tablett. Kontraindikasjoner: Eksisterende eller tidligere venøs 
eller arteriell trombotisk/tromboembolisk hendelse (f.eks. dyp venetrombose, lunge-
emboli, hjerteinfarkt) eller cerebrovaskulær skade. Eksisterende eller tidligere prodrom 
på trombose (f.eks. transitorisk ischemisk attakk, angina pectoris). Migrene med fokale 
neurologiske symptomer i anamnesen. Diabetes mellitus med vaskulære komplika-
sjoner. Alvorlige og multiple risikofaktorer for venøs eller arteriell trombose kan også 
utgjøre en kontraindikasjon. Pankreatitt eller tidligere pankreatitt dersom denne var 
assosiert med alvorlig hypertriglyseridemi. Eksisterende eller tidligere alvorlig hepatisk 
sykdom så lenge leverfunksjonsverdiene ikke er normalisert. Eksisterende eller tidligere 
levertumorer (benigne eller maligne). Kjente eller mistenkte maligniteter som påvirkes 
av kjønnshormoner (f.eks. i genitale organer eller bryster). Udiagnostisert vaginalblød-
ning. Kjent eller mistenkt graviditet. Overfølsomhet for ett eller fl ere av innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Venøs tromboembolisme (VTE) manifestert ved dyp venetrombo-
se og/eller lungeemboli, kan forekomme ved bruk av kombinasjons-p-piller. Risikoen er 
mindre enn risikoen for VTE i sammenheng med graviditet. Før behandling institueres, 
foretas grundig undersøkelse inkl. mammaeundersøkelse, blodtrykksmåling, samt en 
grundig familieanamnese. Kontrollen gjentas årlig. Forstyrrelser i koagulasjonssyste-
met skal utelukkes hvis det hos familiemedlemmer allerede i yngre år har forekommet 
tromboemboliske sykdommer (f.eks. dyp venetrombose, slaganfall, hjerteinfarkt). 
Cytologiske prøver tas etter screeningprogrammet. Bruk av perorale antikonsepsjons-
midler øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Røking i kombinasjon med p-piller øker 
risikoen for blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette gjelder særlig kvinner over 35 
år. Disse kvinner bør slutte å røke hvis de vil bruke p-piller. Friske, ikke-røkende kvinner 
uten økt risiko for hjerte-karsykdommer kan bruke p-piller opp mot overgangsalderen. 
Opptrer tegn på tromboemboli (f.eks. akutte brystsmerter, tungpustethet, syns- eller 
hørselsforstyrrelser, smerter og hevelse i en eller begge underekstremitenene) under 
behandlingen, skal preparatet seponeres straks og pasienten undersøkes nøye. 
Likeledes seponeres ved unormale leverfunksjonsprøver. Hvis mulig seponeres 4 uker 
før kirurgiske inngrep som kan tenkes å medføre økt tromboserisiko. Kan nedsette 
glukosetoleransen, og diabetikere bør stå under streng legekontroll. Det samme gjelder 
pasienter som lider av sirkulasjons- eller nyresykdom, migrene, epilepsi, otosklerose, 
chorea minor. Ved markant blodtrykksstigning og ved økning av epileptiske anfall bør 
preparatet seponeres. Oppkast eller diaré kan føre til ufullstendig absorpsjon. Hvis 
tablettene tas mer enn 12 timer for sent, kan dette redusere antikonsepsjonsbeskyttel-
sen. I slike tilfeller bør annen prevensjon anvendes i tillegg i 7 dager. For mer informa-
sjon om forholdsregler ved glemt tablett, se pakningsvedlegg. Hvis kvinnen har glemt 
å ta tabletter og deretter ikke har noen bortfallsblødning i den første normale tablettfrie 
perioden, må muligheten for graviditet vurderes. Utsettelse av menstruasjonen: 21 
tabletter: Fortsett på de siste 10 aktive tablettene (de gule) på et nytt brett uten den 
vanlige tablettfrie perioden. 28 tabletter: Placebotablettene på påbegynt brett utelates. 
Det startes deretter direkte på de 10 siste aktive tablettene (de gule) på et nytt brett. 
Utsettelsen kan fortsette i maks. 10 dager inntil de gule tablettene på det nye brettet 
er brukt opp. Regelmessig inntak gjenopptas etter vanlig 7 dagers tablettfri periode 
(for 21 tabletters brett) eller placeboperiode (for 28 tabletters brett). Interaksjoner:  (I: 
G03A A/AB p-piller) Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: 
Må ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Går over. Østrogen og gesta-
gener kan redusere mengden samt endre sammensetningen av morsmelken. Bør ikke 
anvendes under amming. Bivirkninger: Bryster: Ømhet, smerte, forstørrelse, sekre-
sjon. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast og andre gastrointestinale plager. Hud: Ulike 
hudlidelser (f.eks. utslett, erythema nodosum, erythema multiforme). 
Sentralnervesystemet: Hodepine, migrene, endret libido, depresjon/humørendringer. 
Syn: Intoleranse for kontaktlinser. Urogenitale: Endret vaginalsekresjon. Øvrige: 
Væskeretensjon, endret kroppsvekt, overfølsomhetsreaksjoner. Egenskaper: Klassifi -
sering: Trefasisk østrogen/gestagen kombinasjonspille. Syklustilpasset hormontilførsel 
har muliggjort reduksjon av den totale hormondosen i løpet av en syklus. God syklus-
kontroll. God antikonsepsjonell sikkerhet. Pearl index 0,12-0,34. Virkningsmekanisme: 
Hemming av eggløsning og endringer i sekresjonen fra livmorhalsen. Absorpsjon: 
Maks. serumkonsentrasjon: Levonorgestrel: 1 time. Etinyløstradiol: Ca. 1,3 timer. Abso-
lutt biotilgjengelighet: Levonorgestrel: Så godt som fullstendig. Etinyløstradiol: Ca. 45% 
med en stor interindividuell variasjon på 20-65%. Proteinbinding: Levonorgestrel: Ca. 
98,6%. Etinyløstradiol: Ca. 98%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Levonorgestrel: Ca. 
128 liter. Etinyløstradiol: Ca. 2,8-8,6 liter/kg. Halveringstid: Levonorgestrel: Ca. 22 timer. 
Etinyløstradiol: Ca. 10-20 timer. Plasmaclearance: Levonorgestrel: 1,0 ml/minutt/kg. Eti-
nyløstradiol: 2,3-7 ml/minutt/kg. Metabolisme: Levonorgestrel metaboliseres fullstendig 
via kjente steroidmetabolisme-mekanismer. Etinyløstradiol gjennomgår presystemisk 
konjugering både i slimhinnen i tynntarmen og i leveren. Utskillelse: Via urin og galle.
Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares over 25°C. Pakninger og priser: 
Datopakn.: 3 × 21 stk. kr 96,40, 6 × 21 stk. kr 166,00, 13 × 21 stk. kr 327,40, 3 × 28 
stk. kr 95,70, 6 × 28 stk. kr 164,60. Sist endret: 23.10.2005

C Yasmin Schering AG
Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A A12
TABLETTER, fi lmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Drospirenon. 3 mg, ethinylestradiol. 0,03 
mg, lactos., const. q.s. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). I pakningen 
med 28 tabletter er de hvite tablettene placebotabletter. Indikasjoner: Antikonsepsjon. 
Dosering: 21 tabletter: Medikasjonen begynner på menstruasjonsblødningens første 
dag. Det skal tas 1 tablett daglig i 21 etterfølgende dager. Etter 7 tablettfrie dager 
startes et nytt brett. I løpet av de tablettfrie dagene inntrer vanligvis en bortfallsblød-
ning. Med dette doseringsregime oppnås full beskyttelse fra første tablett. 28 tabletter: 
Medikasjonen begynner på mentruasjonsblødningens første dag og fortsetter med 
1 tablett hver dag i 28 dager. Den første tabletten tas fra feltet merket start på riktig 
ukedag. Etiketter med dagsmarkering ligger i pakningen. Deretter tas 1 tablett daglig 
uten opphold. De hvite tablettene på slutten av brettet er placebo og mens pasienten 
tar disse, kommer en mentruasjonslignende blødning (bortfallsblødning). Yasmin 
28 tabletter tas kontinuerlig. En går direkte over på neste brett uten opphold. Med 
dette doseringsregime oppnås full beskyttelse fra første tablett. Kontraindikasjoner: 
Graviditet. Venetrombose, nåværende eller tidligere (dyp venetrombose, lungeemboli). 
Arterietrombose, nåværende eller tidligere (f.eks. cerebrovaskulær skade, 
myokardinfarkt) eller prodromaltilstander (f.eks. angina pectoris og forbigående ische-
misk hjertesykdom). Tilstedeværelse av én alvorlig eller fl ere risikofaktorer for arteri-
etrombose: Diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon, alvorlig 
dyslipoproteinemi. Arvelig eller ervervet predisposisjon for vene- eller arterietrombose, 
f.eks. antitrombin-III-mangel, protein C-mangel eller -resistens, protein S-mangel, 
hyperhomocysteinemi og antifosfolipidantistoffer (antikardiolipinantistoffer, lupusanti-
koagulanter). Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjons-
verdiene ikke er normale igjen. Alvorlig nyreinsuffi siens eller akutt nyresvikt. Tidligere 
eller nåværende levertumorer (god- eller ondartede). Mistanke om eller kjente maligne 
tilstander i genitale organer eller brystene hvis disse er påvirkelige av seksualsteroider. 
Ikke-diagnostisert vaginal blødning. Tidligere migrene med fokale neurologiske sympto-
mer. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bruk av kombi-
nasjons p-piller er assosiert med økt risiko for venøs blodpropp (VTE). Tilleggsrisikoen 
for VTE er høyest det første året med bruk av kombinasjons p-pille. Risikoen er mindre 
enn risikoen for VTE i sammenheng med graviditet. VTE er fatalt i 1-2% av tilfellene. Før 
behandling institueres, foretas en grundig medisinsk undersøkelse, inkl. familieanam-
nese, blodtrykksmåling og en gynekologisk undersøkelse der graviditet utelukkes. 
Senere kontroller avgjøres ut fra etablert praksis og tilpasses den enkelte kvinne. Risiko 
for venøse tromboembolier øker ved positiv familiehistorie (venøs tromboemboli hos 
søsken eller foreldre i relativt ung alder), økt alder, fedme, langvarig immobilisering, 
store kirurgiske inngrep, kirurgiske inngrep i bena eller alvorlige skader. I disse tilfellene 
anbefales det at bruken av p-pillen avbrytes (ved elektiv kirurgi minst fi re uker før) og 
at den ikke gjenopptas før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Risiko for arterielle 
tromboembolier øker ved økt alder, røyking, dyslipoproteinemi, hypertensjon, valvulær 
hjertesykdom, atriefl immer. Kvinner over 35 år rådes til ikke å røke. Ved mistanke om 
eller bekreftet trombose må preparatet seponeres. Andre medisinske tilstander som 
har vært assosiert med karkomplikasjoner omfatter diabetes mellitus, systemisk lupus 
erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom og kronisk infl ammatorisk tarmsykdom 
(Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt). Økning i hvor ofte migreneanfall inntreffer og hvor 
kraftige anfallene er (kan være prodromalstadiet for en cerebrovaskulær hendelse), 
kan være en grunn til å seponere preparatet umiddelbart. Tilfeller av levertumorer har 
forekommet. I isolerte tilfeller har disse tumorene ført til livstruende intraabdominale 
blødninger. Levertumor må vurderes i den differensielle diagnosen hvis alvorlig smerte 
i øvre abdomen, forstørrelse av leveren eller tegn på intraabdominal blødning forekom-
mer. Preparatet seponeres ved unormale leverfunksjonsprøver. Noe økt risiko for bryst-
kreft. Den økte risikoen forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Kvinner 
med hypertriglyseridemi eller med en familiær historie for dette, kan ha økt risiko for 
pankreatitt. Forverring av endogen depresjon, epilepsi, Crohns sykdom eller ulcerøs ko-
litt har vært rapportert. Kvinner med chloasmatendens bør unngå eksponering for sollys 
og ultrafi olett stråling. Kan nedsette perifer insulinresistens og glukosetoleranse, og 
diabetikere må stå under streng legekontroll. Pasienter med sjeldne arvelige problemer 
med galaktoseintoleranse, Lapp-laktasemangel, eller glukose-/galaktosemalabsorp-
sjon, og som har et laktosefritt kosthold, bør ta hensyn til laktosemengden i tablettene. 
Oppkast eller diaré kan føre til ufullstendig absorpsjon. Hvis tablettene tas mer enn 12 
timer for sent, kan dette redusere antikonsepsjonsbeskyttelsen. I slike tilfeller bør annen 
prevensjon anvendes i tillegg i 7 dager. For mer informasjon om forholdsregler ved 
glemt tablett, se pakningsvedlegg. Hvis kvinnen har glemt å ta tabletter og deretter ikke 
har noen bortfallsblødning i den første normale tablettfrie perioden, må muligheten for 
graviditet vurderes. Utsettelse av menstruasjonen: 21 tabletter: Nytt brett påbegynnes 
direkte uten opphold. 28 tabletter: Mentruasjonen kan utsettes ved først å ta de lyse-
gule tablettene og så kaste brettet uten å ta de 7 hvite tablettene. Start deretter direkte 
på et nytt brett. Interaksjoner: Ved bruk av andre medikamenter som kan gi økt serum-
kalium, må pasienten testes for serumkalium i løpet av den første behandlingstiden. (I: 
G03A A/AB p-piller) Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: 
Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Kan innvirke på mengden 
av og endre sammensetningen på morsmelken. Små mengder med antikonsepsjons-
steroider og/eller metabolitter kan utskilles med melken. Disse mengdene kan påvirke 
barnet. Bør ikke anvendes under amming. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Endokrine: 
Ømme bryst. Gastrointestinale: Kvalme. Neurologiske: Hodepine, nedstemthet. 
Sirkulatoriske: Migrene. Urogenitale: Menstruasjonsforstyrrelser, mellomblødninger, 
leukoré, vaginal candidiasis. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Brekninger. Hud: 
Akne, eksem, kløe. Neurologiske: Forandringer i libido. Sirkulatoriske: Hypertensjon, 
hypotensjon. Urogenitale: Vaginitt. Øvrige: Væskeretensjon, endring i kroppsvekten. 
Sjeldne (<1/1000): Endokrine: Væskende bryst. Hørsel: Hypakusi. Luftveier: Astma. 
Sirkulatoriske: Tromboembolisme. Egenskaper: Klassifi sering: Østrogen-gestagen 
monofasisk kombinasjonspille. Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjonen 
og forandringer i endometriet. Absorpsjon: Maks. serumkonsentrasjon etter 1-2 timer. 
Absolutt biotilgjengelighet: Drospirenon: 76-85%. Etinyløstradiol: Ca. 45%. Protein-
binding: Drospirenon: 95-97%. Etinyløstradiol: Ca. 98%. Fordeling: Distribusjonsvolum: 
Drospirenon: Ca. 3,7 liter/kg. Etinyløstradiol: 5 liter/kg. Halveringstid: Drospirenon: Ca. 
27 timer. Plasmaclearance for drospirenon er 1,3-1,7 ml/minutt/kg. Halveringstiden for 
metabolittutskillelsen via urin og fæces er på ca. 40 timer. Etinyløstradiol: Plasmacle-
arance for etinyløstradiol er 5 ml/minutt/kg. Halveringstiden for metabolittutskillelsen er 
20 timer. Metabolisme: Mesteparten av drospirenon omdannes i lever. Etinyløstradiol 
omdannes fullstendig. Utskillelse: Drospirenon: Via urin og fæces. Etinyløstradiol: Via 
urin og galle. Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares over 25°C. Pakninger 
og priser: Datopakn.: 3 × 21 stk. kr 231,70, 3 × 28 stk. kr 223,70. 
Sist endret: 04.04.2006
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Enklere kan det ikke bli!
•Enkelt, raskt og brukervennlig
•Pålitelig og sikkert
•Helautomatisk
•Lite blodvolum 
•Multiparameter analysesystem
•Mulighet for journaltilkobling

TM

POINT OF CARE CENTER

• HbA1c
• CRP
Kommer:
• ACR
• PT-INR 
• hsCRP
• Hcy

...og flere!

ANALYSEMENY
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Distributør:
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BLAD B - Økonomi
returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen
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Partner for bedre helse
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