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LIKESTILLING

Hovedstadsprosessen – graviditet - forskning



Et lett valg

2

1

Gestagenet drospirenon:
3

4

5

Ref. 1)  2) 3)
4)  5) 

etinyløstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

En lavdosert p-pille 
med høy preventiv sikkerhet1

0
2-

0
8-

0
24

0 
N

O
N

us
ta

d
 &

 P
a

rt
ne

rs
, O

sl
o

 Yasminelle_valg_210x295.indd   1 06-10-08   11:28:04

Se felleskatalogtekst side 33



Ylf-forum

Ylf-forum er medlemsblad for Yngre 
legers forening. Ylf-forum setter søkelys 
på helsepolitikk, fagpolitikk og yrkesetiske 
spørsmål og bringer stoff om turnus-
tjenesten, spesialiseringen og stipendiat-
tjenesten. Vi ønsker å ha en levende 
debatt og inviterer våre lesere til å komme 
med synspunkter.

Ylfs styre er ansvarlig utgiver.

Redaktør   Marit Tveito
  redaktor@ylf.no

Layout		 Jon Fredrik Stuestøl
	 	 jonfs@svartor.com

Medarbeidere Erlend T. Aasheim,  
  Birgitte Seierstad,   
  My Nguyen, Ingunn 
  E.  Watsend

Annonser	 Media-Aa Marketing
  Postboks 240, 1401 Ski
  T: 64 87 67 90/900 43 282
  media.aardal@c2i.net

Trykk	 	 GAN Grafisk AS

Foto	forside Knut Asbjørn Rise Langlo
Temaforside Knut Asbjørn Rise Langlo

Redaksjonen avsluttet 16.  oktober 2008

Dødlinje for nummer 6–2008 er  21.  november

Jeg	vet	ikke om sitatet over gjør at dere 
begynner å nynne på den samme sangen 
som meg, men jeg har altså gått rundt 
med denne lille sangsnutten i hodet 
etter at jeg var på allmøte i et av landets 
sykehus. Som ved de fleste andre sykehus 
er det problemer med økonomien. I 
dette allmøtet opplevde jeg at det ble 
gjort et tydelig forsøk på å ansvarliggjøre 
den enkelte lege for underskuddene i 
sykehuset, og jeg må si at jeg er full av 
respekt for vår kollega som sa det vi alle 
tenker om ansvarslinjer og arbeidsformer. 
Hennes poeng var at leger gjerne vil 
jobbe med pasienter og at de som leder 
sykehusene skal legge forholdene til 
rette for at lege–pasientmøtene kan foregå på den mest hensiktsmessige 
måten.  Hun fikk det hårreisende svaret fra direktøren: «Og hva har så du 
tenkt å gjøre med de millionene vi går i underskudd, for det er nemlig ditt 
problem!» 

Jeg har også full respekt for en sykepleier jeg kjenner. Hun var tillitsvalgt på 
en avdeling hun lenge beskrev som en av landets beste innenfor fagfeltet. 
Hun var mer glad i jobben sin enn de fleste jeg kjenner. Så ble det behov for 
innsparinger, og hun så at det som skjedde gjorde svært dårlige ting med 
kvaliteten. Hun sa fra, og dermed ble arbeidshverdagen hennes en annen. I 
dag, tre år senere jobber hun ikke lenger i sykehus og hun er usikker på om 
hun noen gang vil tilbake. Hun har sett for mye av negative prosesser og 
pressede ledere som bruker ufine metoder. 

Jeg har blitt fortalt at de på det samme sykehuset nå stort sett bare ansetter 
leger i kategori A. Det vil si at det er tatt en bevisst avgjørelse på å ansette 
så mange leger som mulig med under to års erfaring, fordi det er billigst. 
Her er altså alle tanker om å sikre jevn og god kompetanse og kvalitet i 
sykehuset over tid satt til side på grunn av kortsiktige pengeproblemer. 
Leger som har behov for gruppe én-tjeneste slipper ikke til på tross av 
erkjennelsen av at vi på landsbasis har behov for flere spesialister i mange 
år framover.

Jeg skal ikke være den som definerer om det som skjer i sykehusene nå er 
krise eller ikke, men det klare inntrykket jeg sitter med er at mange ledere 
nå har så sterke balansekrav at de selv gjør, eller lar andre gjøre, ting som 
kan skade miljøene mye i mange år fremover. Det oppstår også situasjoner 
som er alvorlige for enkeltmennesker. Jeg vet ikke om mobbing er det 
riktige begrepet, men noen ganger er det veldig nært.  Fagfolk blir i tillegg 
nedtrykte av å høre på sine ledere, og stadig flere finner seg nytt arbeid. Det 
er en farlig holdning å ta det for gitt at det alltid kommer noen nye som kan 
fylle de ledige plassene. Når de beste slutter går kvaliteten ned, og det er 
ingen som vet hvor lang tid det tar å bygge opp igjen det man hadde.

Bjarne Håkon Hansen har sagt at han kommer tilbake i april. Da har han 
«jobbet i det stille» med sin samhandlingsreform i tre kvart år – nesten 
hele sin sikre periode som helseminister. Han har skjønt at han trenger 
tid. Sykehuslederne våre trenger også tid.  Nå stilles de overfor krav som 
gjør at de er nødt til å bruke mesteparten av sin lederkompetanse og 
arbeidsenergi på å tenke ut stadig mer kreative sparetiltak. Nå stilles de 
overfor krav som gjør at de fort kan føre oss alle inn i onde sirkler. 

Alle vet at sykehusene våre ikke forsvinner. Alle vet at legene ikke forsvinner. 
Hvert fall ikke med det første. Dette gjør at de som jobber med sykehus 
på høyt nivå nå er i en situasjon hvor de velger å se fullstendig bort fra 
det aller viktigste: Kvalitet skapes gjennom dyktighet og entusiasme. 
Kvalitet i legetjenesten skapes gjennom dyktige og entusiastiske leger. 
Jeg har en drøm om at trenden skal snu. Jeg vil ha entusiasme og glede 
inn i sykehusene igjen. Jeg ønsker meg ledere som står smilende på 
allmøter og takker oss for den strålende jobben vi gjør. De metodene alt for 
mange ledere føler seg tvunget til å bruke akkurat nå vil aldri føre til gode 
resultater – de bygger nemlig på ledelsesteori som er så gammeldags at 
alle for lengst har fått med seg at det ikke virker.

– Hege Gjessing
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Behandling av overaktiv blære 
- uten omveier

Vesicare®
(solifenacin)

- forbedrer alle symptomer ved overaktiv blære1

Godt tolerert
89% av pasientene opplevde ingen munntørrhet
ved anbefalt dose 5 mg1

Livskvalitet
9 av 10 livskvalitetsparametre ble signifikant 
forbedret hos pasienter behandlet med Vesicare®2

Vedvarende effekt
60% av inkontinente pasienter var tørre etter
1 års behandling med Vesicare®3
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Referanser: 1. Felleskatalogtekst Vesicare®. 2. Kelleher CJ et al. BJU International 2005; 95: 81-85. 3. Haab F et al. Eur Urol 2005; 47: 376-384

Se preparatomtale på separat side.

solifenacin
Rask og langvarig lindringSolbråveien 47, 1383 Asker

Tlf. 66 76 46 00, Fax 66 90 35 20
E-mail: kontakt@no.astellas.com
www.astellas.no
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De fleste trenger 
kombinasjonsbehandling
for å nå blodtrykks-
målet1)

1. The Task Force for the Management of Atrial hypertension of ESC/ESH J Hypertens 2007;25:1105-87                      
2. Preparatomtale for Atacand® Plus mite se  www.astrazeneca.no                                                    
Illustrasjon er fremstilt av AstraZeneca AS

Hvem kan 
Atacand®Plus mite 
pasienten være?2)

Thomas 39

Ukontrollerte
thiazid pasienter

NY!

8mg candesartan / 12,5mg hydroklorthiazid 
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Aller først. Det foreligger nå en 
høringssuttalelse fra Legeforeningen 
som jeg mener er svært god og 
leseverdig. Gå inn på legeforeningen.
no, klikk på «organisasjon og poli-
tikk», «høringer» (stikkordslisten til 
venstre) og «høringsuttalelser 2008». 
Så til forklaringen.

Sparekniven
Det var daværende helseminister 
Sylvia Brustad som for snart to år 
siden bestilte en plan som etter 
iverksettelse skulle gi innparinger på 
omtrent 800 millioner kroner i Helse 
Sør-Øst.  Det ble laget en svært stram 
tidsplan og det har vært mange dis-
kusjoner rundt hvorfor dette må gå 

Hovedstadsprosessen
Alle har hørt om den. De fleste opplever den som noe uklar og vanskelig tilgjengelig. 
Mange hevder at det er en skinnprosess hvor avgjørelser er tatt for lengst. Tanken 
med denne artikkelen er å lage en kort og relativt overfladisk oppsummering til alle 
dere som ikke har vært nødt til eller ikke har hatt tid til å sette dere inn i prosessen.

HEgE	gJESSing
Leder, Ylf

YLF
Fra foreningen

så fort. Angivelig er grunnen at det 
skal foreligge et resultat i forkant av 
valget neste vår. 

Innledningsvis var det en del 
klare ønsker fra Helse Sør-Øst om 
hva man skulle oppnå: Færre syke-
hus i Oslo, økt åpningstid både 
per dag og dager per år.  Mer bruk 
av ambulering: altså flere leger som 
jobber på flere sykehus (her er det 
viktig å holde styr på definisjonene 
– jeg mener med sykehus det faktiske 
bygget, ikke organisasjonen). Færre 
leger i vakt, fordi man har ment at 
det et potensial for store innsparinger 
i vaktsystemet i Oslo. Økt antall spe-
sialister til andre deler av landet fordi 
man har hatt en teori om at det er 
flere spesialister enn det er behov for 
i Oslo. 

Deltakere i prosessen
Legeforeningens sentralstyre har 
hatt diskusjoner underveis om det 
har vært riktig av oss å delta, og i så 
fall på hvilken måte. Vi har kommet 
fram til at det beste er å delta, og 
vi har derfor vært nøye med å gi 
uttalelser skriftlig underveis, slik at 
det i ettertid ikke vil være tvil om hva 
vi har sagt. Det har vært møter med 
de aktuelle tillitsvalgte og region-
stillitsvalgte fra hele landet og de 
fagmedisinske foreninger har deltatt 
i arbeidet via såkalte dialogkonfer-
anser. De av våre tillitsvalgte som 
jobber på sykehusene i hovedstad-
sområdet oppdaget plutselig at det å 
være tillitsvalgt fikk en ny dimensjon 
(på godt og vondt). De føler nok at 
de har hatt en bratt læringskurve, og 
de har alle sammen gjort en super 
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innsats både lokalt og sentralt. Det 
har vært et gjennomgangstema at 
involveringen av tillitsvalgte og 
andre ansatte ikke har vært god nok. 
Vi fikk tidlig tilbakemeldinger om at 
prosessene ble kjørt med liten grad av 
samarbeid og med så korte frister at 
det nærmest ble umulig å svare på det 
man ble spurt om. Det er ingen tvil 
om at de som leder denne prosessen 
har vært opptatt av å gjøre ting kor-
rekt når det gjelder involvering, men 
det er ikke det samme som at proses-
sene er gode. Det blir spennende å 
lese konklusjonene når dette en gang 
skal evalueres fordi det er velkjent at 
god involvering av de som blir berørt 
av prosesser er avgjørende for at det 
skal bli en suksess.

Effektivisering
Det uttalte målet med denne proses-
sen er en opprydding som skal føre 
til at bemanning, senger og utstyr 
brukes mest mulig kostnadseffektivt. 
Dette er for så vidt en god intensjon. 
Det store spørsmålet, som tillitsvalgte 
har stilt igjen og igjen underveis, er 
om beslutningsgrunnlaget for forsla-
gene som kommer er godt nok. Hvis 
man skal oppnå denne effekten må 
man vite hva som er utgangspunktet, 
og her ser det ikke ut til at kunnska-
pen er god nok.  Det har vært hevdet 
at det er stor overkapasitet i hoved-
stadsområdet. Når man har bedt 
om å få se rapportene som viser at 
dette stemmer, har det vært lagt fram 
rapporter med åpenbare feil. Det er 
tvert i mot forventet økt behov for 
helsepersonell etter hvert som befol-
kningens gjennomsnittsalder øker. 

Det har vært hevdet at det er mye 
å hente når det gjelder vaktarbeid. 
Dette har aldri vært vist, og det er 
ingenting som tyder på at leger i 
sykehusene i Oslo-området har så 

rolige vakter at en kan fordele dette 
arbeidet på færre personer. 

Det har vært sagt at et sykehus-
område kun skal ha en vaktlinje 
innenfor visse fagfelt. For eksempel 
har man sett for seg én kardiolog som 
bakvakt i Oslo og at én karkirurg har 
bakvakt i både Drammen og Bærum

Legeforeningen mener at slike løs-
ninger vil være uansvarlige. Vi mener 
at det er helt galt å lage løsninger 
der man «håper på» at samme eller 
liknende livstruende hendelse ikke 
skjer på to sykehus samtidig. 

Det har også vært gjort analyser 
av behov for antall kirurgiske senger 
hvor en ikke har talt med pasient-
innleggelser der pasienten ikke har 
blitt operert. Disse tallene har der-
etter blitt brukt i diskusjonene om 
overkapasitet. Tillitsvalgte har hele 
tiden bedt om gode analyser av hva 
en forventer at omstillingene skal føre 
til. Dette har aldri kommet, men det 
har blitt oppdaget en del alvorlige feil 
i det materialet som foreligger.  Det 
brukes i tillegg ofte generelle uttrykk 

som «en forventning om bedret 
måloppnåelse» uten at det defineres 
hvilke mål en faktisk snakker om til 
enhver tid eller hva som er definis-
jonen av «bedret». Ordene blir så 
lite konkrete at de mister betydning.  
Dermed er faren stor for at de som 
tar imot informasjonen oppfat-
ter det som fine, men innholdsløse 
formuleringer. 

Sykehusområder
Østlandet skal deles inn i sykehus-
områder. Hensikten med dette er å 
sikre et stort nok pasientgrunnlag 
til forskjellige behandlingsformer. 
I forbindelse med dette er det også 
fremmet et ønske om å fjerne akutt-
kirurgisk funksjon fra flere sykehus. 
Disse sykehusene vil i så fall bare ha 
akutt indremedisin og psykiatri. Det 
som skal foregå av kirurgisk virksom-
het vil være elektive operasjoner som 
operasjoner av åreknuter og brokk. 

Legeforeningen har hele tiden 
vært krystallklare på at et sykehus 
med akuttfunksjon må ha et vakt-
team med spesialister i følgende fag; 
generell kirurgi, indremedisin, orto-
pedi, anestesi og tilgang til laborato-
rietjenester og radiologisk service 24 
timer i døgnet. 

Utover dette er det uproblematisk 
å være enig i at noen funksjoner må 
være henholdsvis landsfunksjoner, 
regionsfunksjoner og områdefunk-
sjoner. Diskusjoner om dette må tas 
med fagmiljøene og på bakgrunn 
av det man vet om for eksempel 
hvordan antall operasjoner påvirker 
kvaliteten. Ylf er i tillegg opptatt av 
at det lages fordelinger som ikke gjør 
det vanskelig å utdanne spesialister. 
Funksjonsfordelinger vil gi behov for 
rotasjonsordninger og det er viktig 
at dette gjøres på en god måte. Det 
er et klart politisk ønske at det skal 
utdannes spesialister raskere. Det får 

«Vi mener at det 
er helt galt å lage 
løsninger der man 
‘håper på’ at samme 
eller liknende 
livstruende hendelse 
ikke skjer på to 
sykehus samtidig»
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man ikke til hvis det oppstår kø-sys-
temer og man får det heller ikke til 
hvis det lages løsninger som blir så 
kronglete at leger heller velger å vente 
med å ta deler av utdannelsen.

Sammenslåing  
og samhandling
Det ligger i kortene at Ullevål og 
Rikshospitalet skal slås sammen. Det 
er sikkert mange forskjellige menin-
ger om dette, og det er manges opp-
fatning at det har blitt bestemt for 
lenge siden selv om forslaget sendes 
på høring først nå. I dette spørsmålet 
er Legeforeningens poeng at vi ikke 
har fått informasjon som danner 
et godt nok grunnlag til å vurdere 
hvilken løsning som er best. 

Samhandling er som kjent Bjarne 
Håkon Hansens satsingsområde når 
det gjelder helsetjenesten. Med sam-
handling menes samarbeidet mellom 
allmennhelsetjenesten og sykehus-
tjenesten. Tanken er at forbedringer 
her kan hindre uønskede innleggelser, 
unødvendige liggedøgn og i tillegg gi 
en generelt økt kvalitet i all behan-
dling som involverer begge deler av 
helsetjenesten. Samhandling er også 

et tema i hovedstadsprosessen i det 
man ønsker å lage avtaler som i større 
grad forplikter til økt samarbeid og 
informasjonsflyt.

Statsbudsjettet er nylig lagt frem 
og der er det foreslått at det gis 500 
millioner kroner i omstillingsmidler 
til helseforetakene. Dette er gledelig 
fordi det har blitt påpekt fra mange 
hold at det er merkelig at det stilles 
krav til store omstillinger uten at 
det forventes at dette skal koste 
penger. Det har ikke vært vist noen 
økonomiske beregninger av hva 
implementering av planene vil koste. 
Nå kan det se ut som enkelte bereg-
ninger hvert fall er gjort, og det er 
betryggende. 

Forskning og utdanning
Det er en stor mangel ved arbeidet 
med hovedstadsprosessen at det 
ikke diskuteres hvordan forskning 
og utdanning skal ivaretas og videre-
utvikles. Forskning og utdanning 
representerer fremtiden, og de som 
leder helsetjenesten nå har også et 
helt klart ansvar for at tjenesten 
utvikles på en måte som gjør at den 
er god og helst bedre for de som 
kommer etter. I mange deler av sam-
funnet vårt tas det for tiden dessverre 
hastverksbeslutninger for å oppnå 
noe her og nå. Det hadde gitt hoved-
stadsprosessen mer troverdighet om 
vi hadde sett at disse omstillingene 
handlet mest om hva som er best i 
langtidsperspektiv.

I forbindelse med hovedstadspros-
essen er det laget en omstillingsavtale 
og en omstillingsveileder. Det er ikke 
laget noen avtaler som går på tvers av 
det som gjelder i våre tariffavtaler. Det 
er altså ikke slik at hovedstadsproses-
sen gjør at arbeidsgiver plutselig kan 
stille nye krav til hverken arbeidstid 
eller arbeidssted. 

«Det er altså 
ikke slik at 
hovedstadsprosessen 
gjør at arbeidsgiver 
plutselig kan stille 
nye krav til hverken 
arbeidstid eller 
arbeidssted»

Mens hovedstadsprosessen ruller 
og går er det et begrep som sakte men 
sikkert blir mer og mer populært i 
styret i Ylf og det er mikroorganise-
ring. Vi tror at det kan gjøres mange 
endringer i sykehus som vil gjøre oss 
både mer effektive og mer fornøyde 
og som pasientene vil nyte godt av. 
Jeg tror også mange ledere synes dette 
er et spennende felt. Når hovedstads-
prosessen har gått sin gang, blir det 
forhåpentlig tid og rom til å starte 
arbeidet med de små strukturene.
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C Malarone «GlaxoSmithKline»
C Malarone Junior «GlaxoSmithKline»
Antimalariamiddel. ATC-nr.: P01B B51
TABLETTER: Malarone: Hver tablett inneh.: Atovakvon 250 mg, proguanilhydroklorid 100
mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E171).
TABLETTER: Malarone Junior: Hver tablett inneh.: Atovakvon 62,5 mg,proguanilhydroklorid
25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid(E 171).
Indikasjoner: Malarone: Profylakse mot Plasmodium falciparum-malaria. Behandling av akutt,
ukomplisert malaria forårsaket av P. falciparum. 
Malarone Junior: Profylakse mot P. falciparum-malaria hos personer som veier 11-40 kg.
Behandling av akutt, ukomplisert P. falci parum-malaria hos barn ≥ 5 kg og <11 kg. Siden
Malarone og Malarone Junior kan være effektive mot stammer av P. falciparum som er
 resistente mot et eller flere antimalariamidler, kan disse preparatene være spesielt godt egnet
som profylakse og behandling mot P. falciparum-malaria i  områder hvor det er vanlig at
denne arten er resistent overfor andre antimalariamidler. Offentlige retningslinjer og lokal
 informasjon om prevalens av resistens overfor antimalariamidler skal tas med i vurderingen.
Offentlige retningslinjer vil normalt inkludere retningslinjer fra WHO og helse -
myndigheter.
Dosering: Malarone: Profylakse:1 tablett daglig til personer >40 kg. Behandling: Voksne: 4
tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn: 11-20 kg: 1 tablett 1 gang daglig i 3 dager. 21-30 kg:
2 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. 31-40 kg: 3 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. >40 kg: Do-
sering som for voksne. Malarone Junior: Profylakse: Barn: 11-20 kg: 1 tab lett daglig. 21-30
kg: 2 tabletter daglig. 31-40 kg: 3 tabletter daglig. Behandling: Barn: 5-8 kg: 2 tabletter 
1 gang daglig i 3 dager. 9-10 kg: 3 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Bør tas sammen med
mat eller melk og til samme tid hver dag. Ved oppkast den første timen etter inntak, bør ny
dose tas. Ved diaré bør normal dosering fortsette.  Profylakse skal påbegynnes 24-48 timer
før innreise i en dem isk område med malaria, tas under hele oppholdet og i 7 dager etter
 utreise fra området. Profylakse i malaria endemisk område bør ikke overskride 28 dager. For
innbyggere (semi-immune personer) i endemiske områder er sikkerhet og effekt av prepara-
tene fastslått i studier på inntil 12 uker. Tablettene bør svelges hele. Kan også knuses og
blandes i mat eller melk.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for atovakvon, proguanilhydroklorid eller øvrige inn-
holdsstoffer. Kontraindisert som profylakse mot P. falciparum-malaria hos pasienter med
 alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt).
Forsiktighetsregler: Sikkerhet og effekt av Malarone Junior som profylakse hos barn <11 kg
er ikke klarlagt. Absorpsjon av atovakvon kan være redusert hos pasienter med diaré eller
oppkast, men dette har ikke vært assosiert med nedsatt profylaktisk effekt. Dersom pasienter
med akutt malaria har diaré eller oppkast, bør alternativ behandling vurderes.  Dersom
 Malarone brukes til behandling av malaria hos disse pasientene, bør parasittmengden i blod
følges nøye. Ikke undersøkt for behandling av cerebral malaria eller andre alvorlige mani -
festa sjoner av komplisert malaria som hyperparasitemi, lungeødem eller nyresvikt. Residiv
oppstår ofte når P. vivax-malaria kun blir behandlet med Malarone. Reisende som blir bety-
delig eksponert for P. vivax eller P. ovale, og som utvikler malaria forårsaket av en av disse
parasittene trenger tilleggsbehandling med et legemiddel som er aktivt overfor hypnozoitter.
Ved residiv etter infeksjon med P. falciparum etter behandling med Malarone eller ved behand-
lingssvikt, bør pasienten behandles med et annet middel med drepende virkning på schi zon-
t ene i blodet. Parasittforekomst i blodet bør overvåkes hos pasienter som samtidig behandles
med metoklopramid eller tetra cyklin. Samtidig behandling med Malarone og rifampicin eller
rifabutin anbefales ikke. Alternativer til Malarone bør anbefales for behandling av akutt P.
 falciparum-malaria hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).
Svimmelhet er rapportert ved bruk av Malarone. Pasienter bør ikke kjøre bil, bruke maskiner
eller ta del i  aktiviteter som setter dem selv eller andre i fare dersom de er svimle.
Interaksjoner: Proguanil kan øke den antikoagulerende effekten av warfarin og andre be slekt  -
ede kumarinbaserte antikoagulasjonsmidler. Ved samtidig bruk må forsiktighet utvises ved

oppstart eller seponering av malariaprofylakse eller behandling. Samtidig behandling med
metoklopramid og tetracykliner har vært forbundet med betydelig reduksjon i plasmakon-
sentrasjonen av atovakvon. Forsiktighet ved kombinasjon med indinavir pga. reduksjon av
Cmin for indinavir. Samtidig behandling med rifampicin eller rifabutin nedsetter atovakvon-
 nivået med hhv. ca. 50 % og 34 % og bør derfor unngås.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Sikkerheten ved samtidig bruk av atovakvon og
proguanilhydroklorid hos gravide er ikke klarlagt og potensiell risiko er ukjent. Bruk under gra-
viditet bør kun overveies dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fos-
teret. Proguanil hemmer parasittens dihydrofolatreduktase. Ingen kliniske data indikerer at
folatsupplement reduserer legemidlets  effekt. Kvinner i fertil alder som behandles med folat-
tilskudd skal fortsette med slik behandling mens de tar preparatene. Overgang i morsmelk:
Det er ikke kjent om atovakvon skilles ut i morsmelk. Proguanil utskilles i morsmelk i små
mengder. Preparatene bør ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Vanligvis milde og av begrenset varighet. Hyppigst rapportert ved bruk av
 Malarone som profylakse mot malaria: Hodepine, magesmerter og diaré. Hyppigst rapportert
ved bruk av Malarone Junior som profylakse mot malaria: Hodepine, magesmerter, diaré,
kvalme og feber. Hyppigst rapportert ved bruk av Malarone eller Malarone Junior til behand-
ling av malaria: Magesmerter, hodepine, anoreksi, kvalme, oppkast, diaré og hoste. Uventede
 hendelser assosiert med Malarone, Malarone Junior,  atovakvon eller proguanilhydroklorid:
Blod: Anemi, nøytropeni, pan  cytopeni hos pasienter med alvorlig nedsatt  nyrefunksjon.
Endokrine: Anoreksi, hyponatremi. Gastrointesti  nale:  Mage smerter, kvalme, oppkast, diaré,
mageintoleranse, sår i munnen, stomatitt. Lever: Forhøyede leverenzymverdier og amylase-
nivåer. Unormale leverfunksjons tester er reversible og ikke forbundet med uønskede kliniske
hendelser. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Hodepine, søvnløshet, svimmelhet. Øvrige: Feber,
hårtap, allergiske reaksjoner inkl.  utslett (urticaria), kløe, angioødem og isolerte tilfeller av ana-
fylaksi.
Overdosering/Forgiftning: Ved mistanke om overdosering, bør symptomatisk støttebehand-
ling gis.
Egenskaper: Klassifisering: Kombinasjonspreparater med atovakvon og proguanilhydroklorid
som virker drepende på schizonter i blodet og som også er aktive overfor hepatiske schizonter
av P. falciparum. Virkningsmekanisme: Kombinasjon av atovakvon og proguanil gir synergis-

tisk effekt. Virkestoffene griper inn i ulike synteseveier for pyrimidin, som er nødvendig for
replikasjon av nukleinsyrer. Atovakvon hemmer elektrontransportkjeden i parasittens mito-
kondrier og medfører kollaps av mitokondrienes membran  potensiale. Proguanil, via metabo-
litten cyklo guanil, hemmer dihydrofolatreduktase og forhindrer deoksytymidylatsyntesen.
Proguanil kan også forsterke atova  kvons evne til å bryte mitokondriens membranpotensiale
hos malariaparasitter. Absorpsjon: Atovakvon er svært lipofilt med lav vannoppløselighet.
Fettholdig mat inntatt samtidig med atovakvon øker absorpsjonsgrad og -hastighet, og øker
AUC 2-3 ganger og Cmax 5 ganger i forhold til ved faste. Proguanilhydroklorid absorberes
raskt og fullstendig, uavhengig av samtidig matinntak. Fordeling: Atovakvon har høy protein-
bindingsgrad (>99 %), men fortrenger ikke andre legemidler med høy proteinbindingsgrad
in vitro. Proguanil er 75 % proteinbundet. Halveringstid: Atovakvon: Ca. 2-3 dager hos voksne
og 1-2 dager hos barn. Proguanil og cycloguanil: Ca. 12-15 timer hos både voksne og barn.
Metabolisme: Proguanilhydroklorid blir delvis metabolisert av CYP 2C19. Utskillelse:
 Atovakvon: Ubetydelig utskillelse i urin. Det meste (>90 %) utskilles uforandret i fæces.
 Proguanilhydroklorid: <40 % utskilles uforandret i urin. Metabolittene cycloguanil og  4-
klorofenylbiguanid utskilles også i urin.
Pakninger og priser: Malarone: 12 stk. kr 371,20. Malarone Junior: 12 stk. kr 141,10.
Sist endret: 20.05.2008

* Personer > 11 kg

Referanse:
1 McKeage K, Scott LJ. Atovaquone/Proguanil.Drugs 2003;63(6):597-623 
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atovakvon/proguanil

Dessverre, malariamyggen 
tar aldri ferie!

gir effektiv beskyttelse (95-100 %)1 mot
P. falciparum-malaria for hele familien*

Effektiv mot P. falciparum-stammer som er resistente overfor andre antimalaria1

Kryssresistens mellom andre antimalaria og MALARONE er ikke observert1

Tablettstyrke

Malarone 250/100

Vekt
kg

> 40

31-40

21-30

11-20

Før avreise
1 dag 

Etter utreise
7 dager

Under oppholdet
daglig

Malarone Junior
62,5/25

Malarone Junior
62,5/25

Malarone Junior
62,5/25

Doseres etter vekt

Den daglige dosen bør tas sammen med mat eller melk (for å oppnå maksimal absorpsjon).

Enkelt i bruk:

Start en dag før 
innreise til et 
malariaområde,
en gang daglig 
under oppholdet 
og i en uke etter 
utreise fra malaria -
endemisk område.

GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo. 

Telefon: 22 70 20 00. Telefaks: 22 70 20 04. www.gsk.no  
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–  Antallet doktorgrader som avlegges 
ved fakultetet øker, men andelen som 
avlegges av medisinere er synkende. 
Er det mindre klinisk forskning og 
mindre interesse for forskning blant 
medisinere? 

–  Nei, det er ikke mindre klinisk 
forskning enn før. Grunnet strømmen 
av forskningsmidler fra de regionale 
helseforetakene de senere årene, er 
det faktisk mer enn tidligere.

YLF
Fra foreningen

Leger i forskning er viktig
Det avlegges stadig flere doktorgrader ved norske universitet og medisinske fakultet 
men andelen som avlegges av medisinere ser ut til å være synkende.  –  Det er viktig 
at legene deltar i forskning. Vi må gjøre det lettere å kombinere forskning og klinikk, 
sier Professor Sigbjørn Fossum, prodekan for forskning ved det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo.

BøRRE	FEvAng
Styret

–  Er det vanskelig å kombinere 
forskning med annet legearbeid? 

–  Ja, forskning er ikke venstre-
håndsarbeid. Den blir stadig mer 
kompetitiv. Det skal langt mer til 
for å få akseptert artikler i gode tid-
skrifter i dag enn det skulle for få 
år siden. Utviklingen går også langt 
raskere enn før, slik at det blir stadig 
mer tidkrevende å følge med. 

–  Er det dårlig lønn som får legene 
til å prioritere annet arbeid enn 
forskning? 

–  Nei, langt i fra. Lønn betyr 
antagelig ikke all verden. To forhold 

betyr minst like mye. For det første 
er forskning ikke tilstrekkelig merit-
terende for ansettelser i kliniske still-
inger. Det vil si at mange som kanskje 
kunne tenke seg å prøve, lar være av 
frykt for at det vil være bortkastede 
år. Hvilket det uansett frafall ikke bør 
være. Gjennom selv å drive forskning 
får man enestående trening i kritisk 
tenkning, hvilket også i klinisk virke 
vil være verdifullt å ta med seg for 
resten av det yrkesaktive livet. For 
det andre kreves bedre arbeidsbetin-
gelser enn det vi stort sett tilbyr i dag. 
Forskning vil først og fremst være 
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YLF
Fra foreningen

attraktivt for den som ønsker å bidra 
med noe som er virkelig verdifullt, 
hvilket i praksis vil si for den som har 
ambisjoner om å være internasjonalt 
kompetitiv. Oversatt til idrettsare-
naen dreier det seg om å ville delta i 
internasjonale konkurranser og ikke 
nøye seg med lokale kretsmesterskap. 
Forskning på høyt internasjonal nivå 
er imidlertid ressurskrevende. Her 
henger vi som nasjon dessverre ikke 
med. Det kan godt være at vi ligger 
høyt når det gjelder statlig finansier-
ing av forskning. Men andre finan-
sieringskilder er, med få hederlige 
unntak, nesten fraværende, slik at vi 
samlet ligger et godt stykke etter våre 
nærmeste konkurrenter. Det kan 
høres utrolig ut i dagens olje-Norge, 
men det melder seg faktisk unge 
mennesker som er villig til å forsake 
høy lønn for å gjøre en innsats og 
drive forskning. De oppdager at selv 
om de tas imot med åpne armer, får 
de nesten ikke midler til å gjennom-
føre forskningen. 

–  Trenger vi leger som forskere 
– også utover de kliniske studiene? 

–  At vi trenger medisinere i 
klinisk forskning er jo opplagt. Men 
vi trenger også en rimelig andel av 
dem i basal- og laboratoriefag, i 
felleskap med forskerne med annen 
utdanning. Ikke minst er dette viktig 
ved universitetene, der de akadem-
iske forskerstillingene er knyttet til 
undervisning av medisinerstudenter. 
Realister har en annen undervisning-
skultur. De kan tillate seg å penetrere 
dypt i et snevert felt, mens andre 
områder neglisjeres. Men vi kan ikke 
la være å undervise i foten fordi vi 
har undervist i hånden. Videre er det 
ikke grenser for hvilke detaljer det 
er mulig å fordype eller fortape seg i 
innenfor forskningen. Vi må ha med 
kolleger med faglig bakgrunn som 

kan begrense informasjonsflommen 
til det som er medisinsk relevant.  

–  Molekylærbiologi er en viktig 
del av medisinsk forskning og fjernt 
fra den klinikken de fleste medisinere 
ser som sin arena; kan vi bidra med 
noe som realistene ikke kan? 

–   Ja, absolutt. La meg bruke et 
eksempel. Jeg er selv medisiner og 
regner meg selv som molekylærbiolog. 
I 15 år satt jeg i Kreftforeningen og 
vurderte søknader til faggruppen 
innen molekylær- og cellebiologi. 
I mange år var jeg eneste medisiner 
i faggruppen. Jeg opplevde gang på 
gang at jeg hadde en annen tilnær-
ming til problemstillinger enn de 
andre i gruppen og fikk stadig høre 
at de syntes det var svært verdi-
fullt. Det samme gjelder arbeidet i 
laboratoriet.

–  Hvordan kan vi øke andelen 
medisinere som forsker? Skal vi satse 
mer på Forskerlinjen? 

–  Forskerlinjen er viktig. Det 
bratte fallet de siste 15–20 årene i 
andel medisinere som rekrutteres 
til forskning ser ut til å ha flatet ut. 
Det faller sammen med at de første 
kullene av forskerlinjestudenter nå 

er uteksaminert, hvilket indikerer en 
årsakssammenheng. Helst skulle vi 
ha en økning av medisinerandelen 
til basal- og laboratoriefagene. Om 
forskerlinjen her er tilstrekkelig, 
gjenstår å se.  

–  Hvordan kan vi øke interessen 
for forskning blant klinikere? Kan vi 
gjøre det lettere å kombinere forsk-
ning med annet legearbeid? 

–  Interessen for forskning blant 
klinikere har økt, ikke minst grun-
net utlysingen av forskningsmidler 
fra helseforetakene, men dessverre 
ikke like mye i alle kliniske fag. Våre 
universitetssykehus, som for eksem-
pel Ullevål, gjort veldig bra arbeid 
gjennom å opprette stillinger der 
klinikere etter doktorgrad får bruke 
halvdelen av sin arbeidstid til forsk-
ning, og i tillegg får egne «pakker» 

som gir brukbart tilskudd av drifts-
midler. Viljen til å satse på forskning 
ved sykehusene er faktisk noe av det 
som har imponert meg mest i mine 
snart to år som forskningsdekan.
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«Lønn betyr antagelig ikke all verden. To 
forhold betyr minst like mye. For det første 
er forskning ikke tilstrekkelig meritterende 
for ansettelser i kliniske stillinger (…) For 
det andre kreves bedre arbeidsbetingelser 
enn det vi stort sett tilbyr i dag»



Abilify® (aripiprazol) 
intramuskulær injeksjon
 Start behandlingen med rask kontroll av agitasjon med iM Abilify®*
for å få langtidsfordelene av Abilify®, fortsett med tablettbehandling

*intramuskulær (iM) Abilify® 7,5 mg/ml oppløsning for injeksjon, er indisert for 
hurtig kontroll av agitasjon og adferdsforstyrrelser hos pasienter med schizofreni, 
når oral behandling ikke er egnet. behandling med aripiprazol injeksjonsvæske bør 
avsluttes så snart kliniske betingelser tilsier det, og bruk av oral aripiprazol bør 
initieres.1

1. Abilify® SPC

Abilify til behandling av schizofreni

Se felleskatalogtekst side 31
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–  Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Vi har ikke hatt noen oversikt over pasienter med 

medfødt immunsvikt i Norge. I forbindelse med kartleg-
ging av disse kom det frem at enkelte grupper var lite 
systematisk kartlagt slik som Ataxia-telangiectasia (A-T) 
gruppen. A-T er en sjelden nevrologisk sykdom med 
immunsvikt som en del av sykdomsbildet, og vi har 
forholdsvis mange pasienter i Norge.

–  Hva er ditt viktigste funn? 
–  I mitt første prosjekt samlet jeg immunsvikt-Norge 

til ett rike. I dag har vi totaloversikt over pasientene og 
kan beregne og sikre behov for behandling. Ved å samle 
informasjon om pasienter med samme tilstand i nasjonalt 
register ser vi grupper som bør studeres nærmere og på den 
måten kan vi øke kunnskapen om sykdomsgruppene.

A-T skyldes defekt i et DNA-reparasjonsgen og pasien-
tene har økt risiko for leukemier og lymfomer. Vi fant som 
de første en sammenheng mellom genotype og immu-
nologisk fenotype ved A-T. Vi fant også ut at det nyttet 
å vaksinere med konjugert pneumokokkvaksine selv om 
pasientene ikke responderer på polysakkaridvaksinen. 

–  Hvordan ble du engasjert i dette prosjektet? 
–  Jeg så en annonse i Tidskriftet om at det var behov 

for lege i prosjektstilling for kartlegging av immunsvikt i 

MiTT	FUnn
Asbjørg Stray-Pedersen

Asbjørg Stray-Pedersen disputerte 6. mai i år for graden dr.med. ved Universitetet 
i Oslo med avhandlingen «Ataxia-telangiectasia and other primary immunodefi-
ciency diseases».

Norge, søkte og fikk jobben. Jeg arbeidet som travel lege 
i spesialisering ved medisinsk avdeling og var klar for å 
prøve noe annet en periode. Jeg var livredd for å tørke inn 
på et kontor eller en lab og ende med å drive med noe helt 
perifert langt fra det virkelige livet, men forskning viste 
seg å være både relevant og kjempegøy. 

–  Hadde  du  dette  som  fulltidsstilling  og  hadde  du 
eventuelt noe annet arbeid ved siden av? 

–  Prosjektet ble avløst av et år hvor jeg delvis arbei-
det ved Senter for sjeldne sykdommer og syndromer på 
Rikshospitalet. Jeg fikk så et doktorgradsstipend for tre 
år som raskt ble avbrutt av en fødselspermisjon. Det ble 
ingen vanlig fødselspermisjon, jeg skrev artikkel, protokoll 
og søknader mens minstemann sov under pulten. Men 
fleksibiliteten ved å være stipendiat er unik, og helt ideell 
når man har små barn. Da stipendpengene tok slutt og jeg 
ennå ikke var ferdig arbeidet jeg både på Barneklinikken 
på Rikshospitalet og ved medisinsk genetikk. 

–  Hva har du tenkt til å gjøre videre? 
–   Jeg er akkurat ferdig spesialist i medisinsk gene-

tikk og arbeider ved avdeling for medisinsk genetikk 
Rikshospitalet. I motsetning til hva mange tror er medi-
sinsk genetikk et skikkelig klinisk fag. Vi ser masse pasienter 
og står med én fot i klinikken, én fot i laboratoriet, har én 
hånd med i tverrfaglig samarbeid på sykehuset, den andre 
hånden i forskningen, mens hodet er fullt opptatt med 
fremtidens medisin som faktisk er: genetikk!

BøRRE	FEvAng
Styret

Full oversikt over  
immunsvikt-Norge

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

: J
on

 F
re

dr
ik

 S
tu

es
tø

l



Ylf-forum 5–200816

Jeg føler jeg ikke har lest nok til å kunne kalle 

meg feminist. Mye obligatorisk feminist-

litteratur, som strengt tatt hører med til 

allmenndannelsen, står fremdeles på burde-

lese-listen. Jeg trøster meg med at en smart 

jente jeg kjenner uttalte følgende til en 

venninne som mente hun ikke kunne være 

feminist: «Du er velutdannet og oppegående, 

du kan ikke være annet enn feminist», og i så 

fall tør jeg anse meg selv som en.

Feminisme er kanskje et ladet ord, men det 

er nyttig å tenke over rollene våre i sykehus. 

Likestilling er et begrep som ikke er like ladet, 

og dessuten tema for dette nummeret, men 

likestilling er samtidig i ferd med å bli et av 

disse ordene som er så utslitt at det har blitt 

frynsete i kantene.

Legelivet begynner for de fleste i sykehuset. 

Det er flere leger som er kvinner enn tidligere. 

Det opplever noen avdelingsledere som et 

problem. Småbarnsforeldre som ønsker å 

redusere UTA-tiden blir møtt med sure blikk, 

negative kommentarer og en gjenstridighet 

mot å finne gode løsninger. De får høre at 

Redaktørens hjørne
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det aldri har vært slike behov tidligere. De får 

omgjort tjenesteplanen sin, men på en slik 

måte at det går ut over kollegene som da må ha 

poliklinikk eller vakt på fordypningsdagen. Det 

burde være mulig å ha normal arbeidstid uten 

å føle at man motarbeides av ledelsen, er sær 

og egen og at det rammer kollegene dine på en 

uhensiktsmessig måte.  

Når det gjelder likestilling, begynner noen av 

gutta å rope at det er de som diskrimineres. 

De sakker akterut. Jeg har ikke fått så mange 

gode eksempler, men ett har vært tydelig. 

Det er helt klart vanskeligere for menn å få 

foreldrepermisjon. Det å avtale foreldrene 

imellom har med parets oppfatning av 

likestilling og dessuten med hver enkelt 

familiesituasjon å gjøre, og er ikke en 

fagforeningssak. Det at mannlige leger møter 

svært liten forståelse hos arbeidsgiver for ønske 

om permisjon, og opplever det som vanskelig 

å få til i praksis, er helt uholdbart. Menn bør 

også få være hjemme med barn. Det må både 

arbeidsgiver og kvinnene legge til rette for. 

– Marit Tveito
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Tema: Likestilling

Likestillingsnemda   •   Diskriminering av gravide 
Likestillingsutvalget



Ylf-forum 5–200818

Doktor Pliktoppfyllende er 33 år. Hun hadde et vitnemål 
spekkfullt av seksere og lokalavisen skrev om henne. Etter 
ett års reising i Sør-Amerika begynte hun på medisins-
tudiet. Så ble det turnustjeneste og spesialisering. Hun 
var alltid vikar. For det var det som var vanlig på sykehu-
set der hun jobbet. Hun undret seg litt over dette. Etter to 
år i spesialisering fikk doktor Pliktoppfyllende barn. Selv 
om hun var vikar bød ikke dette på problemer. Hun fort-
satte som vikar – i foreldrepermisjon. Og tenkte ikke mer 
over saken. Men så svingte statsråd Brustad sparekniven 
over sykehuset. Man skulle bruke mindre penger, si opp 
noen hundre ansatte og behandlingen skulle ikke lenger 
være den beste. Godt nok var den nye parolen. Doktor 
Pliktoppfyllende fikk nok et barn. Som forrige gang søkte 
hun på de stillingene som dukket opp. Selv om hun var 
vikar bekymret hun seg ikke. For hun var snart ferdig 
spesialist. Så fikk hun et brev i posten fra sykehuset. 
Arbeidsforholdet hennes hadde opphørt sto det i brevet. 
De som hadde fått de utlyste vikariatene var mannlige 
leger rett fra turnustjeneste. 

Og på ny skrev lokalavisen om doktor Pliktoppfyllende. 
Ikke fordi hun hadde 18 seksere, men fordi hun var blitt 
diskriminert. Og hun bøyde nakken og gjorde seg usyn-
lig. For det var flaut og skamfullt å bli diskriminert. I 
avisen var hun anonym. For hun var redd for å ødelegge 
sine sjanser i arbeidslivet.

Kunne dette skjedd på det sykehuset du jobber på? 
Forhåpentligvis ikke. Men lignende ting skjer om og om 
igjen på norske sykehus. Og hvis du mener at dette ikke 
kunne ha skjedd der du jobber: Kan du da være sikker på 
at situasjonen vil være den samme hvis sykehuset ditt må 
nedbemanne og alle steiner skal snus for å finne «tikkende 
utgiftsbomber»?

Historien over er oppdiktet, men den ligner på mange 
av dem historiene jeg fikk høre som foretakstillitsvalgt. 
Det første året jeg var foretakstillitsvalgt på St. Olavs var 
det ikke en eneste gravid kvinne som tok kontakt med 
meg. Og jeg gikk på tillitsvalgtkurs i Ylf og ristet på hodet 
over at diskriminering av gravide kunne være et problem. 

Det er bra vi ikke har det sånn hos oss, tenkte jeg. Men 
så kom det en ny sheriff til byen (les Brustad). Fra nå 
av skulle budsjettet være i balanse. 400 millioner kroner 
skulle kuttes på ett år og 500 årsverk skulle bort. Etter 
dette ble min verden som tillitsvalgt aldri den samme…

Medieoppmerksomhet
På St. Olavs hospital begynte sakene å rulle inn høsten 
2006 – midt i den mest intense nedskjæringsperioden. 
Som tillitsvalgt oppfattet jeg dette som tilfeldige hen-
delser og tilskrev det manglende kunnskap om lovverk 
på enkeltklinikker. Men jeg stusset. Dette hadde ikke 
vært et problem tidligere. Kunne det være et resultat av 
omstillingen? Og sakene lot seg løse. Men de tok mye tid. 
Så begynte sakene å bli flere. Det ble så mange av dem 
at det var vanskelig å følge dem opp. Personalavdelingen 
var uklar rundt hva deres holdning var til gravide legers 
permisjonsrettigheter. Det ble også oppslag i pressen: 
Adresseavisen, Dagens Medisin og VG med overskrifter 
av typen «St. Olavs diskriminerer gravide arbeidstakere» 
eller «Ble gravid – mistet jobben». Resultatet var at syke-
huset hadde viklet seg inn i en arbeidsgiverpolitikk som 
de nok egentlig ikke ønsket og som de i utgangspunktet 
ikke hadde sett konsekvensen av. Resultatet ble at de 
fleste sakene ble løst lokalt. I etterkant har personalavde-
lingen vært tydelig på at ingen arbeidstakere ved st. Olavs 
Hospital skal være redd for jobben sin hvis de blir gravide. 
Og dette kommer ikke bare legegruppen til gode. Også i 
andre yrkesgrupper har dette vært et problem.

På st. Olavs hospital har det vært flere varianter av dis-
kriminering. En lege var tidlig i sin fødselspermisjon da 
nedskjæringene begynte. Arbeidsgiver bestemte seg for å 
holde et stillingsnummer ved avdelingen ledig. Det var 
«tilfeldigvis» stillingsnummeret til denne legen som var 
i permisjon. Den legen som hun var vikar for var blitt 
overlege og hadde gått inn i annen stilling. Samtidig 
rekrutterte avdelingen mannlige leger til andre vikariater. 
Disse legene kom rett fra turnustjeneste og hadde ingen 
erfaring med spesialfaget. Denne saken løste seg i lokal 
prosess uten involvering fra sentralt. 

Diskriminering av  
gravide leger

KJETiL	KARLSEn
Styret



Likestillingsloven
I denne situasjonen var det godt å ha likestillingsloven 
å støtte seg til (se egen boks). Arbeidsgiver har i saker 
som angår brudd på likestillingsloven bevisbyrden. 
Arbeidsgiver må vise at det ikke er svangerskap og fødsel 
som er årsaken til ulikhet i behandling. For det er heller 
ikke slik at svangerskap og fødsel skal gi et særfortrinn. 
Man må tenke slik: Hva ville min vurdering vært dersom 
arbeidstaker ikke hadde vært gravid. Jeg viser for øvrig til 
Ylf-jurist Liv Marit Fagerlis artikkel om diskriminering av 
gravide i dette nummer av Forum. 

Hvorfor er gravide leger er ekstra utsatt? Det er antagelig 
flere forklaringer på dette. Enkelte momenter burde fak-
tisk tale i mot at kvinnelige leger skulle være utsatt. For det 
første er 97% av legene fagorganisert. De er høyt kvalifis-

ert og etter-

traktet arbeidskraft som arbeidsgiver burde være interes-
sert i å beholde. Ylf har kjørt mange saker for gravide 
arbeidstakere, og da skulle man tro at arbeidsgiver ville 
«holde fingrene av fatet».

«Dyre» permisjoner
Helsevesenet er en kvinnearbeidsplass og disse kvinne-
dominerte yrkene har et middels til lavt lønnsnivå. Legene 
er et unntak. De arbeider mye og har relativt høy inntekt. 
Arbeidstakere som har lønn under 6G (421 000 kr) får 
dekket sin lønn fra trygdekontoret mens de er i foreldre-
permisjon. Foreldrepermisjonen koster dermed ikke helse-
foretakene penger. De fleste leger har imidlertid lønn 
som er høyere enn 6 G. Helseforetaket må da betale mel-
lomlegget mellom 6G og legens lønn. Sykehusleger har 
en pensjonsordning som er ganske god. For arbeidstaker 

er det viktig å få så lang opptjeningstid i tjenestepens-
jonsordningen som mulig. For full pensjon kreves 30 

års opptjening. Det er derfor viktig å være ansatt 
ved sykehuset også under foreldrepermis-
jonene. Ellers får man ikke opptjeningstid 
i tjenestepensjonsordningen (KLP for de 
fleste). Man opptjener selvfølgelig fulle ret-
tigheter i folketrygden likevel, men for leger 

kommer ca. halvparten av pensjonen fra tjeneste-
pensjonen. Det er derfor viktig at også leger i 

foreldrepermisjon har en ansettelse ved sitt 
helseforetak. Det er ikke godt nok å få høre 
at «du får nytt vikariat når du er ferdig med 
permisjonen».

Bør ikke få barn
Når skal leger få barn? Det er neppe noe tidspunkt som 
passer godt… Hvis man får barn før man begynner i 
arbeid får man ikke nyte godt av de lønnede permisjons-
rettighetene som de yrkesaktive har. Får man barn 
under legestudiet er man dømt til en studenttilværelse i 
det som i norsk målestokk er fattigdom. Får man barn 
under turnustjenesten må man slåss mot SAFH og deres 
rigide praktisering av regelverket. Mange leger trosser 
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dette. Men hvis man skal få barn på samme tidspunkt 
som andre langtidsutdannede er «prime time» mens de 
kvinnelige legene er i 30-åra. Da er de fleste leger i spe-
sialisering. Over halvparten av legene i spesialisering er 
vikarer. Resten går i tidsavgrensede stillinger. Det er med 
andre ord ingen trygg arbeidssituasjon. Og hvilke andre 
yrkesgrupper ville funnet seg i dette? 

Skal kvinnelige leger vente med å få barn til de er spe-
sialister og overleger? Gjennomsnittsalderen ved oppnådd 
spesialitet for kvinner er 42 år (ref Tidsskr Nor Legeforen 
2008; 128:966-7) Skal man makte 1,8 barn etter dette? 
Det skal man selvsagt ikke. Og det gjør heller ikke norske 
leger. Men arbeidsgivers idealarbeidstaker er aldri syk, 
aldri gravid og til en hver tid omstillingsvillig og fleksibel. 
Og arbeider helst gratis.

Lokal prosess best?
Sakene på st. Olavs Hospital ble i hovedsak løst lokalt. 
En sak ble sendt til likestillingsombudet. Resultatet av 
prosessen er en personalavdeling som er godt orientert 
om likestillingsloven og som er tydelig på at gravide ikke 
skal diskrimineres. Hvis sakene lar seg løse lokalt har det 
mange fordeler.

Ulempen med å ta sakene til likestillingsombudet er 
at saksbehandlingstiden er meget lang. Arbeidstakeren vil 
få sin oppreisning, men kanskje ha vært nødt til å skifte 
arbeidssted eller spesialitet på grunn av at man har blitt 
diskriminert. I løp av 1 ½ til 2 år har antagelig mye endret 
seg for arbeidstaker. Kommer man ingen vei lokalt, må 
disse sakene til likestillingsombudet.

Generelt tror jeg det er en fordel at arbeidsgiver får 
mulighet til å trekke seg tilbake før det får for mye pres-
tisje i saken. Og som tillitsvalgt er det viktig å tenke på at 
det ikke er et juridisk prinsipp man skal ivareta, men en 
arbeidstaker og kollega. 

Likestilt – på liksom
Det er lett å tenke at i vårt yrke er avtaleverket objektivt, 
og at balansen mellom kjønnene er god. Og kanskje er 
både kvinner og menn sikre på at veien for dem ligger 
åpen og at kjønn ikke lenger er et tema i det de går ut 
fra doktorskolen. Men snubletrådene ligger ute, og det er 
kvinner som snubler i dem. For dette problemet rammer 
utelukkende kvinner. Og mens unge kvinnelige leger 
trekker inn magen for å skjule en begynnende kul slik at 

de kan få forlenget vikariatet tre måneder til, oppstår det 
åpninger i et presset arbeidsmarked der mannlige leger 
kan rykke frem i køen. Og slik diskrimineres kvinner i 
kraft av sitt kjønn selv om årstallet er 2008.

LiKESTiLLingSLovEn

Likestillingsloven	§	3	har	en		
generalklausul	hvis	ordlyd	er	som	følger:

§ 3. Generalklausul

Direkte eller indirekte forskjellsbehandling 
av kvinner og menn er ikke tillatt. 

Med direkte forskjellsbehandling menes 
handlinger som 

1. stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av 
forskjellig kjønn, 

2. setter en kvinne i en dårligere stilling 
enn hun ellers ville ha vært på grunn 
av graviditet eller fødsel, eller setter en 
kvinne eller en mann i en dårligere stilling 
enn vedkommende ellers ville ha vært 
på grunn av utnyttelse av permisjons-
rettigheter som er forbeholdt det ene 
kjønn. 

(…) 

Det er ikke tillatt å gjøre bruk av 
gjengjeldelse overfor noen som har frem-
met klage over brudd på bestemmelser 
i denne loven, eller som har gitt uttrykk 
for at klage kan bli fremmet. Dette gjelder 
ikke dersom klageren har opptrådt grovt 
uaktsomt. Første og annet punktum gjelder 
tilsvarende for vitner. 

Det er ikke tillatt å gi instruks om handlinger 
i strid med bestemmelser i denne loven. Slik 
instruks anses som forskjellsbehandling. 

Det er ikke tillatt å medvirke til brudd på 
bestemmelser i denne loven.
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Det typiske er at en gravid lege går 
i et vikariat som utløper tett opp til 
eller rundt termindato, og at vikari-
atet ikke forlenges til tross for at det 
tidligere ikke har vært problematisk 
å få det forlenget. Spørsmålet mange 
stiller seg da, er; hva nå? Nytter det å 
ta kampen? 

Hvordan går man  
fra å «ha rett til å få rett»?
Likestillingsloven § 4 andre ledd 
forbyr forskjellsbehandling ved blant 
annet ansettelse. Etter likestillings-
loven § 3 er det i utgangspunktet 
ikke tillatt å forskjellsbehandle kvin-
ner og menn. Forskjellsbehandling 
på grunn av en kvinners lovbestemte 
rett til fødselspermisjon tre uker før 
fødselen og de første seks uker etter 
fødselen, er direkte diskriminering. 
Forskjellsbehandling på grunn av 
foreldrepermisjon av lengre varighet 
regnes som indirekte diskriminering. 
Det er fremdeles slik at kvinner 

Å ha rett, eller å få rett?
Ved siden av ser du faksimilen 
av nettversjonen av en artikkel 
i Dagens Medisin11. september 
2008, hvor det ble satt fokus på 
problemstillingen med gravide 
leger som går i kortvarige vika-
riater som ikke forlenges når 
tiden for permisjon nærmer seg. 
Dette tema blir satt på dagsorden 
med ujevne mellomrom, både i 
pressen og her i Ylf-Forum. Fra Ylfs 
kontor kan vi dessverre bekrefte 
at til tross for at vi skriver 2008, er 
denne problemstilling gjenstand 
for nesten daglige henvendelser 
til kontoret. 

Liv	MARiT	FAgERLi
Ylfs kontor

tar hoveddelen av alle foreldreper-
misjoner. En handling som setter en 
kvinne i en dårligere stilling enn hun 
ellers ville ha vært fordi hun utnytter 
sine rettigheter til fødselspermisjon, 
vil derfor være indirekte forskjellsbe-
handling i lovens forstand.

Hva gjør man så hvis man som gravid 
lege ikke får forlenget vikariatet sitt, 
og det er grunn til å tro at det skyldes 
graviditet eller forestående forel-
drepermisjon? Sagt på en annen måte: 
det nytter ikke å ha rett, hvis man 
ikke samtidig får rett. Det er derfor 
viktig at den gravide legen eller den 
som er i permisjon og som mener seg 
ulovlig forskjellsbehandlet, kontakter 
en lokal tillitsvalgt for bistand. Disse 
sakene håndteres i starten best gjen-
nom det lokale tillitsvalgtap-
paratet. Dette skyldes 
at det er 

nødvendig å innhente informasjon 
om ansettelser som er gjort på den 
aktuelle avdelingen i tiden forut for 
og i etterkant av permisjonen til 
den som mener seg behandlet i strid 
med likestillingsloven. I tillegg er det 
nødvendig å «kvalitetssikre» opplys-
ninger arbeidsgiver kommer med, 
og dette forutsetter lokal kunnskap 
som legen selv og den tillitsvalgte har 
bedre forutsetninger for å gjøre, enn 
vi på Ylfs kontor. Poenget med den 
informasjonen som må innhentes, 
er å gi et grunnlag for å vurdere om 
arbeidsgiver i den konkrete saken har 
opptrådt i tråd med eller i strid med 
likestillingsloven.
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Hvis  saken  ikke 
løses etter at legen selv 

eller den tillitsvalgte har vært i 
dialog med arbeidsgiver, sendes 
saken til Ylf sentralt. Det vil her bli 
gjort en vurdering opp mot likestill-
ingsloven. Hvis vi vurderer saken slik 
at det kan se ut som om arbeidsgiver 
har brutt loven, forbereder vi sak 
for Likestillings- og diskriminer-
ingsombudet. Ombudets uttalelse 
kan påklages, og da er det i så fall 
Likestillings- og diskriminering-
snemnda som er klageinstans.

Et  flertall  av  de  uttalelsene vi har 
mottatt fra Likestillings- og diskrim-
ineringsombudet påklages ikke, slik at 
ombudets uttalelse ofte blir stående. 
Det normale er da at hvis arbeidsgiver 
har fått en uttalelse fra ombudet som 

sier 
at arbeids-

giver har opptrådt 
lovstridig, så retter arbeids-

giver seg etter dette. Ombudet har 
ingen instruksjonsmyndighet overfor 
arbeidsgiver, men det vanlige er som 
sagt at arbeidsgiver tar ombudets 
uttalelse til etterretning. I noen tilfel-
ler er imidlertid ikke arbeidsgiver enig 
i uttalelsen fra ombudet, og i slike 
tilfeller klager arbeidsgiver uttalelsen 
fra Likestillings- og diskriminering-
sombudet inn for Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda.

Ylf har nylig på vegne av et medlem 
ført en sak for nemnda, og jeg vil 
nedenfor gjøre nærmere rede for den 
konkrete saken. 

Om uttalelse i Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda, om-
budets sak 16/2008
Den konkrete saken hadde sitt 
utspring ved Nordlandssykehuset 
HF. Legen ble ansatt i et vikariat som 
lege i spesialisering fra april 2005. 
Hun var ansatt i flere kortvarige vika-
riater (dvs av kortere varighet enn 6 
måneder), og det siste vikariatet var 
fra 22. februar til 31. august 2006. 
Vikariatets utløpsdato var tett opp til 
termindato, noe arbeidsgiver var kjent 
med da vikariatets lengde ble fastsatt. 
Den legen hun vikarierte for, var selv 
i foreldrepermisjon og ikke ventet 
tilbake før april 2007. Det fremstod 
således som underlig at varigheten 
på vikariatet ble satt til et tidspunkt 
som var nært sammenfallende med 
den forestående foreldrepermisjonen, 
samtidig som arbeidsgiver fortsatt 
skulle ha vikar i den stillingen hun 
gikk i. Det som også var underlig, var 

at legen 
hadde vært 

ansatt i flere kortvarige 
vikariater tidligere, og det hadde 

aldri vært problemer forbundet 
med å få forlenget vikariatene etter 
hvert som de utløp. Da hun skulle 

i foreldrepermisjon ble det imidler-
tid plutselig vanskelig å få forlenget 
vikariatet. 

Arbeidsgiver har ikke på noe stadium 
i saken klart å presentere en troverdig 
forklaring på hvorfor valget av slut-
tdato ble satt til 31. august 2006, slik 
at det ga grunn til å tro at vikariats 
sluttdato var motivert av det forhold 
at legen skulle i foreldrepermisjon 
omtrent i den tiden. 

Ylf brakte saken inn for Likestillings- 
og diskrimineringsombudet. Så vel 
ombudet som Ylf hadde i denne 
konkrete saken store problemer 
med å få dokumentasjon og infor-
masjon fra arbeidsgiver. Konkrete 
spørsmål ble møtt med taushet eller 

«Den legen hun 
vikarierte for, var selv 
i foreldrepermisjon 
(…) Det fremstod 
således som underlig 
at varigheten på 
vikariatet ble satt til 
et tidspunkt som var 
nært sammenfallende 
med den forestående 
foreldrepermisjonen»

«Ombudet har ingen 
instruksjonsmyndighet 
overfor arbeidsgiver, 
men det vanlige er 
(…) at arbeidsgiver 
tar ombudets 
uttalelse til 
etterretning»
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med generelle svar som ikke besvarte 
spørsmålene. Arbeidsgiver unnlot 
også å besvare ombudets detaljerte 
spørsmål. Ut fra en helhetsvurdering 
kom ombudet til at arbeidsgiver ikke 
hadde sannsynliggjort at det var andre 
årsaker enn den forestående forel-
drepermisjonen som var årsaken til at 
legen ikke fikk vikariat med varighet 
utover 31. august 2006. Ombudet la 
til grunn at det er vanlig praksis ved 
sykehuset at vikariater forlenges eller 
fornyes ved utløp, og ombudet kom 
til at Nordlandssykehuset handlet i 
strid med likestillingsloven da den 
aktuelle legen ikke fikk tilbud om 
vikariat i den perioden hun skulle 
være i foreldrepermisjon. 

Arbeidsgiver klaget på uttalelsen fra 
Likestillings- og diskrimineringsom-
budet. Klagen var ikke begrunnet i nye 
forhold, men arbeidsgiver opplevde 
uttalelsen som urimelig. Saken ble 
derfor oversendt til Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda. Under 
nemndas forhandlinger møtte legen 
og undertegnede fra Ylf. I tillegg 
deltok Ylf foretakstillitsvalgt ved 
Nordlandssykehuset og arbeidsgiver i 
møtet på telefon. Partene fikk presen-
tere sine argumenter i møtet. Frem til 
møtet hadde arbeidsgiver presentert 
to forskjellige begrunnelser for hvor-
for vikariatet ikke ble forlenget utover 
31. august 2006. I møtet presenterte 
arbeidsgiver en tredje grunn for dette. 
Til dette uttalte nemnda at: 
«Det  er  tilstrekkelig  å  vise  til  at 
denne  begrunnelsen  ble  fremført 
første  gang  i  nemndsmøtet,  og  at 
den ikke støttes av saksdokumenter 
eller andre begivenhetsnære beviser. 
Nemnda finner det  allerede  av den 
grunn  ikke  tilstrekkelig sannsynlig-
gjort at dette var den reelle begrun-
nelsen  for  ikke  å  gi  legen  et  mer 
langvarig vikariat»

En  enstemmig  nemnd  konkluderte 
deretter med at arbeidsgiver handlet i 
strid med forbudet mot forskjellsbe-
handling på grunn av graviditet og 
fødselspermisjon i likestillingsloven 
§ 3 ved å begrense legens tilsetting til 
31. august 2006.

Hele uttalelsen fra nemnda finnes 
her: 

www.diskrimineringsnemnda.no. 
Du velger så «Vedtak og uttalelser», 
og sak 16/2008. 

Sluttkommentar
Tilbake til spørsmålet mange stiller 
seg, jf innledningen til artikkelen. 
Nytter det å ta opp kampen? Svaret 
er ja, det nytter. Hele prosessen fra 
saken først oppstår, til Likestillings- 
og diskrimineringsombudets uttalelse 
og til uttalelse i Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda, tar 
dessverre lang tid. Den 
saken som er 

omtalt ovenfor, tok omtrent 2 år. 
Men det viser seg at det nytter å være 
tålmodig, og det er viktig å kjøre 
alle slike saker til nødvendig nivå. 
Ylf tar alle disse sakene på alvor og 
prioriterer de høyt. Det er å håpe at 
også leger i spesialisering etter hvert 
får fast stillinger slik at problemstill-
ingen av den grunn mister sin aktu-
alitet. Men i påvente av det, bruker 
vi de ressursene som er nødvendig på 
disse sakene.

Så  hvordan  gikk  det  med legen i 
sak 16/2008? For henne var det 
ikke lenger aktuelt å arbeide ved 
Nordlandssykehuset, slik at kon-
sekvensen for henne var utelukkende 
økonomisk. Ved ikke å ha en stilling 
som hun hadde permisjon fra, fikk 
hun sine foreldrepenger beregnet på 
bakgrunn av 6x Grunnbeløpet i stede 
for av full lønn etter tjenesteplanen. 
Hun har derfor lidt et økonomisk 
tap og vi håper arbeidsgiver nå 
opptrer ryddig og etterbetaler differ-
ansen mellom det hun fikk utbetalt 
i permisjonen med det hun skulle 
fått utbetalt. I tillegg er det sånn at 
legen i medhold av likestillingsloven 
§ 17 kan kreve erstatning og oppre-
isning. Nemnda har ikke anledning 
til å ta stilling til et erstatningskrav, 
den gjør bare legen oppmerksom på 
at muligheten finnes. Det gjenstår 
således å se hvordan arbeidsgiver avs-
lutter denne saken. Hvis arbeidsgiver 
avviser et erstatnings- og oppreisn-
ingskrav, er det domstolene som i så 
fall må avgjøre saken i siste instans. 

«Ombudet kom til at 
Nordlandssykehuset 
handlet i strid med 
likestillingsloven 
da den aktuelle 
legen ikke fikk 
tilbud om vikariat 
i den perioden 
hun skulle være i 
foreldrepermisjon»
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Patent på likestillingsdebatten
Jeg hadde ikke tenkt på erte på meg 
kvinnegruppa Ottar eller andre rundt 
omkring med lilla skjerf og oransje 
ullsokker. Men Ylf-forum har dedik-
ert et helt nummer til å fokusere på 
likestilling og naturligvis blir det mye 
snakk om kvinner, kvinner og gra-
vide kvinner. Jeg har imidlertid tenkt 
å snakke om menn.

Likestillingsdebatten dreier seg 
tilnærmet utelukkende om kvinner. 
Om kvinner som lønnstaper. Om 
kvinnen som mister karrieremu-
ligheter på grunn av svangerskap og 
barn. Om kvinner som dobbeltarbei-
dene tapere. Det er bra at det settes 
fokus på dette. Kvinnefrigjøringen og 
likestillingsdebatten har trengt denne 
diskusjonen. Det er fantastisk at vi 
endelig har fått en lov om likestilling. 
Gravide eller ikke, kvinner skal ikke 
diskrimineres. Men likevel, likestill-

Gratulerer kvinner!
Kvinnene har klart det, kvinnene vet det. De er vinnerne. Med finurlig kvinnelist har 
kvinnen det siste århundret gått fra å være undertrykt av mannen til å kue han. Sam-
tidig klarer kvinnene det ufattelige retoriske kunsttykket å fremstille seg som den 
undertrykte. Sannheten er at menn undertykkes – av kvinner.  Riktignok føler ikke alle 
menn seg undertrykt, men forskning viser at mange gjør det. 

AndERS	noRdBY
Styret

ingsdebatten dreier seg utelukkende 
om kvinner. De har fått full råderett 
og nærmest patent på den. Det er 
diskriminerende - ovenfor menn.

Mannen er  
dette århundrets taper
Mannsstatistikken er klar og entydig. 
Kvinner lever fem år lengre enn 
menn. Mer enn 9 av 10 som sitter 
i fengsel er menn. Tre av fire som 
begår selvmord er menn. Menn er 
overrepresentert i statistikker som 
gjelder skader, ulykker, depresjoner 
og fyll. Kvinner får barna etter sam-
livsbrudd i ni av ti tilfeller. Og det er 
først og fremst kvinnene som stikker 
fra mannen. Medlemmer i forening 
for tapere er først og fremst menn.  

Menn diskrimineres
I dag finnes det ingen lover som dis-
kriminerer kvinner. Den siste loven 
som gjorde det var odelsloven, og 
den er borte. Menn må blant annet 
forholde seg til barneloven, noe som 
betyr at menn ikke har automatiske 
juridiske rettigheter overfor sine 
egne barn. Adskillig flere menn enn 
kvinner har vanskeligheter med å få 
samvær med sine egne barn. Det er 
diskriminerende.

Klarer seg bedre
Det er riktignok færre kvinner i led-
erstillinger, men de klarer seg bedre 
enn menn. Allerede på skolen klarer 

kvinner seg bedre. Jenter får bedre 
karakter enn guttene i 90 prosent av 
fagene. Det er nå langt flere kvinner 
enn menn med høyere utdanning. 
Særlig stor er overvekten i alders-
gruppen 25-29 år, hvor 45 prosent 
av kvinnene og bare 30 prosent av 
mennene har høyere utdanning.

Ikke bare lønn og støvtørking
Samfunnet har stilltiende gitt aksept 
for at likestillingsdebatten først og 
fremst skal dreie seg om forhold 
i arbeidslivet. Men Norge er som 
kjent på trygd og det kjempes for 
seks timers arbeidsdag. Aldri har vi 
arbeidet mindre, hatt mer ferie og 
fritid enn nå. Med dette i mente 
er det litt absurd at likestilling i 
så stor grad fokuserer på lønn og 
arbeidsforhold. Familieliv og tid 
med barna betyr langt mer for egen 
velferd enn arbeidslivet for det aller 
fleste. Kvinner har i praksis nesten 
monopol på fødselspermisjon. Svært 
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mange menn får høre at fedrepermis-
jon er aldeles utelukket – den er til 
mor. Langt flere kvinner enn menn 
har deltidstillinger, og således mer tid 
med barna. I løpet av et døgn bruker 
kvinner 10 timer og 11 minutter på 
personlige behov som søvn, annen 
personlig pleie og måltider. Menn 
bruker 9 timer og 46 minutter av 
døgnet på dette. Selv om man legger 
til at kvinner gjør noe mer husarbeid 
enn mannen har hun fremdeles 
mer fritid til seg selv enn mannen 
Kvinnen har altså mer tid med barna 
og mere fritid enn menn. Dette er 
et privilegium. Det er mannen som 
sitter i tidsklemma

Lønn brukes på husholdningen
Men menn tjener mer, det er helt 
riktig. Men hva bruker vi lønn på? 
Huslån, billån, strømregning, melk 
og brød. Svært lite av menns økte 
inntekt er direkte knyttet til menns 
forbruk. Lønnen går til hushold-
ningen. Tidligere var det viktig for 
kvinnefrigjøringen at kvinnen fikk 
«egne penger» og dermed ble mer 

autonom. Men det er ikke et aktuelt 
tema i det gjennomsnittlige norske 
hjem i 2008. Kvinner har egne penger 
i dag. Kvinner kan shopping.

Mannskvote
Ett år var åtte av 10 som begynte på 
medisinstudiet ved det medisinske 
fakultet i Oslo kvinner. Tendensen er 
klar, flere kvinner tar høyere utdan-
ning. De aller fleste vil nok være enige 
om at det både er hensiktsmessig og 
fornuftig at det er nokså likt antall 
menn og kvinner i de aller fleste yrker 
og profesjoner. Det har vært snakk 
om samekvote, innvandrerkvote og 
det ville ikke forundre meg om det 
på 70-tallet også var en kvinnekvote 
på enkelte studier. Kvinner kvoteres 
inn i politikk og ledene stillinger. 
Minimum 40 prosent er målet. Det 
er bra og det er viktig. Derimot er 
det meg bekjent ikke aktuelt å kvo-
tere menn inn på typiske kvinnelige 
arenaer. I yrker som sykepleier, lærer 
eller bibliotekar er kvinneandelen 
betydelig. Forsvaret annonserer flit-
tig at de ønsker kvinner velkommen. 
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Jeg kan ikke se at sykepleierforbun-
det er like ivrige utad på å rekruttere 
menn.

En bitter mannlig taper?
Mange synes sikker dette er noe for-
bannet fjas og fanteri. Og tipper jeg 
rett, er den gjennomsnittlige kvin-
nelige leser som enda leser, enten er 
oppgitt, fortvilet eller skuffet over 
slike utspill i likestillingsdebatten. 
Men likestillingen har altså sin pris. 
Og kvinner må tåle å høre at likes-
tilling også innebærer reell likestill-
ing for menn. For reell likestilling 
vil kreve mye også fra kvinner, men 
der er vi ikke i dag. Kvinnene har 
fått (les krevd) i både pose og sekk. 
Fritid, barna og pengene. Men både 
posen og sekken er det mannen som 
må bære. Helt til den dagen han dør, 
75,4 år gammel. 

Kilder:
SSB, Aftenposten, Mannspanelet
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–  Hvor jobber du?
–  Jeg er fastlege i en trelegepraksis 

på Vinderen i Oslo.
–  Har du drevet med likestilling-

sarbeid tidligere?
–  Jeg har deltatt i likestilling-

sutvalget i to år. Jeg har ikke tidligere 
sittet i formaliserte utvalg eller grup-
per, men har vært opptatt av disse 
spørsmålene siden jeg var svært ung. 
Likestillingsproblematikk var det 
første politiske spørsmålet jeg engas-
jerte meg i.
–  Hvilke utfordringer ser du i nærm-
este fremtid?

–  Det er en viktig utfordring å få 
flere kvinner inn i de mannsdomin-
erte spesialitetene og få flere kvinner 
til å ta lederansvar. Vi må få kvinner 
inn i synlige posisjoner hvor de kan 
virke som inspiratorer og gode rol-
lemodeller. Det er også viktig å gjøre 
arbeidslivet mer forenlig med fami-
lieliv, også i de store tunge spesial-
itetene, i betydningen av å gjøre noe 
med vaktbelastningen, høye timetall 
per uke og uformelle hindringer som 
favoriserer menn.
–   Hva tror du dere kommer til å 
jobbe mye med?

–  Det å få jevnere kjønnsfordeling 
i spesialitetene, herunder ulike tiltak 
for å fremme et mål om minst 20 
prosent kjønnsrepresentasjon i de 
ulike spesialiteter. Vi jobber for tiden 

Ny leder for  
likestillingsutvalget

MARiT	TvEiTo
Redaktør

Hanne Undlien er ny leder av Legeforeningens likestillingsutvalg (LU). Ylf-forum har 
stilt noen korte spørsmål for å bli bedre kjent med henne og få vite hva hun ønsker å 
få utrettet i tiden fremover.

med et forslag om dette til Dnlf og 
vil, om vi får gjennomslag, jobbe 
målrettet videre med tiltak for for å 
nå det. Det spesifikke prosenttallet 
baserer seg på at forskning støttet 
av empiri, taler for at det er en ter-
skelverdi rundt 20 prosent, hvor en 
lavere andel av ett av kjønnene innen 
en spesialitet er direkte begrensende 
for nyrekruttering av det kjønnet.
–  Hva håper du å oppnå i løpet av 
perioden som leder?

Hanne Undlien 
er ny leder av 
Legeforeningens 
likestillingsutvalg.

–  Jeg håper at LU kan bidra til at 
dette målet implementeres på syke-
husavdelinger og tas opp som viktige 
arbeidsområder av yrkesforeningene.
–  Hvis du kunne ønske deg tre tiltak 
for bedre likestilling - hva skulle de 
være?

–  Jeg ønsker at vi kan fremme 
rekruttering av gode kvinnelige rol-
lemodeller, forbilder man lett kan 
identifisere seg med.  Dessuten er 
arbeidstider som er forenlig med 
familieliv også et viktig tiltak. Sist, 
men ikke minst, skulle jeg ønske 
at vi kunne begrense forhold ved 
ansettelser og opplæring som favoris-
erer kandidater på bakgrunn av 
ikke-faglige egenskaper. Dette kan 
for eksempel skje ved ved sterkere 
formalisering og strukturering av 
ansettelser og gjennomføring av 
spesialistutdanning.
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Hva gjør utvalget?
Likestillingsutvalget er et rådgivende organ for sentralsty-
ret. Utvalget skal rette sin sin oppmerksomhet mot alle 
forhold av betydning for likestilling mellom leger av de 
to kjønn i utdannelsesmessig, kollegial og økonomisk 
sammenheng. Utvalget skal fremme konkrete forslag for 
sentralstyret om tiltak som kan fremme likestilling innen 
Legeforeningen.

Foruten å være sentralstyrets rådgivende utvalg, bes-
varer vi henvendelser fra Legeforeningens medlemmer 
og fra presse/medier. Når utvalget iblant får spørsmål 
knyttet til spesifikke ansettelser eller permisjonssaker, blir 
disse som regel videreformidlet til Dnlfs sekretariat etter 
andre relevante instanser. Det er fordi utvalget verken 
har mandat eller kapasitet til å gå inn i enkeltsaker eller 
personalsaker. 

Likestillingsutvalgets arbeids- og interesseområder 
omfatter rekruttering og utvikling av kvinnelige ledere, 
tiltak mot kjønnsbetingede lønnsforskjeller og skjev 
kjønnsfordeling i spesialitetene. Utvalget har også gjen-
nom årene arbeidet med spørsmål rundt diskriminerende 
behandling av gravide vikarleger. Videre har vi holdt 
innlegg på tillitsvalgtskurs om ulike forhold knyttet til 
likestilling.

«Frist meg inn i ledelse» 
De siste årenes hovedprosjekt har vært «Frist meg inn i 
ledelse», et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og 
Legeforeningen. Likestillingsutvalget har vært en aktiv 
pådriver for å få etablert prosjektet og deltar nå i styrings-
gruppen. «Frist meg inn i ledelse» henvender seg til kvin-

Likestillingsutvalgets faste medlemmer 2008-2009: 
Hanne Undlien, leder (Af )
Catarina Falck (PSL)
Torstein Seip Johnsen (Namf )
Tom Sundar (Af )
Maria Vatne (Ylf )

Likestillings-utvalget, Dnlf 
– en presentasjon

nelige leger som kan tenke seg lederansvar i helsevesenet. 
Hensikten er å øke rekrutteringen av kvinnelige leger til 
ledelse ved å gi inspirasjon og rom for refleksjon rundt 
ledelse og egen rolle.

Kjønnsfordeling i spesialitetene
Utvalget arrangerer også kursseminarer med aktuelle 
temaer, det siste var i 2006: «Fra mannsbastion til kvin-
nefront – en legepopulasjon i endring?». Her drøftet vi 
konsekvensene av den økende kvinneandelen av leger og 
medisinstudenter i forhold til kunnskaper vi har om valg 
av spesialitet og arbeidstid. Nye studier bekrefter at kvin-
ner og menn har ulike preferanser hva angår karriere- og 
spesialitetsvalg. Kvinnelige leger velger spesialiteter med 
lav vaktbelastning, fremfor alt psykiatri, hudsykdommer, 
patologi og laboratoriefag – eller spesialiteter der det 
allerede er mange kvinner fra før, i første rekke kvinne-
sykdommer, fødselshjelp og pediatri. Hvilke konsekvenser 
vil kvinnedominans ha for disse fagene, og hva skjer med 
fagene der tilsøkning er lav? Hva betyr disse trendene for 
fagutvikling, forskning og pasientbehandling? Dette er 
spørsmål som har bred interesse. 

Likestillingsutvalget arbeider for tiden med et spin-
off prosjekt fra de innspillene som kom ut av seminaret 
i 2006, med fokus på rekrutteringsstrategier i de fagene 
hvor et av kjønnene er betydelig underrepresentert.

Likestillingsutvalget har tidligere arrangert seminarene 
«Girl.wide.web» – om kvinner og nettverk – og «Kvinner 
og ledelse», et inspirasjonsseminar som dannet grunnlaget 
for arbeidet med «Frist meg inn i ledelse».
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Positivt

  

Etter bytte av arbeidsplass

oppsummerte jeg mine minner

som assistentlege, og om de første skritt

 

Feil, mangler og konflikter tynger på lasset 

De er iblandet diagnostiske triumfer, seire 

men forblir en tidkrevende ballast man ikke kan bli kvitt

 

Desto viktigere derfor,

å omgi seg med venner

ha et positivt fokus, og evne å søke seg vekk

 

Man finner ikke trøst på en pub,

ei heller i glassets bunn.

det finnes noe meget bedre:  det kalles «skryteklubb»

 

Anonym lege i spesialisering, 
apropos ekstrakurrikulære aktiviteter
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Og tro det eller ei, vi er også brukbare til helt andre ting enn 
å løpe etter callinger. Det finnes noen som har forsøkt seg på 
noe annet. Bjørn Hveem tok, etter tre års arbeid som kliniker, 
en erfaringsbasert master ved BI. Deretter jobbet han to år 
hos Ernst&Young Advisory i Norge, tilknyttet gruppen for 
offentlig sektor og helse. 

–  Hva fikk deg til å velge å jobbe med rådgivning?
–  Ønsket om en annen type utfordring og å lære noe nytt, 

var nok det som bidro mest.
Rådgivning handler mye om bransjekunnskap, i mitt tilfelle 

kjennskap til helsesektoren. For å danne seg god forståelse for 
utfordringer som finnes i helsesektoren er det viktig å vite 
hvordan ting fungerer. 

–  Hvordan fikk du jobb som rådgiver?
–  For min del så hadde jeg bekjente som jobbet med rådgiv-

ing som jeg diskuterte en del med. Jeg fikk øynene opp for at 
denne type arbeid var noe jeg ønsket å prøve. Videre så jeg at 
vi delte mange av de samme tankene og så mange av de samme 
utfordringene. Det var avgjørende for meg at jeg fant tonen 
med kollegaene og at selskapet ønsket å jobbe med helserelat-
erte utfordringer. Slik havnet jeg hos Ernst&Young. 

–  Møtte du mange andre helsearbeidere der ute?
–  Jeg har møtt flere sykepleiere, fysioterapeuter og radi-

ografer både internt hos Ernst&Young og hos kundene. Mitt 
inntrykk er at det til nå har vært et greit arbeidsmarked for 
helsefaglig utdannede som ønsker seg til rådgivning og lignende 
oppgaver.

–  Hvilke erfaringer har du gjort deg som rådgiver?
–  I de aller fleste prosjektene jeg arbeidet med var det en 

tverrfaglig sammensetning, så man blir vant til å jobbe med 
ulike yrkesgrupper. I perioder er man med på flere ulike pros-
jekter, så bredden i arbeidsoppgaver blir stor. Jeg tror det er 
viktig at man lærer fra forskjellige bransjer og yrkesgrupper, og 
ser om løsninger kan benyttes og tilpasses på de ulike arenaer.

Selv om jeg er lege og fortrinnsvis skulle jobbe med helsere-
laterte oppgaver, fikk jeg også erfaring med helt andre bransjer. 
Blant annet var jeg med på et prosjekt hvor vi jobbet med 

Etter flere års medisinstudium er vi leger da brukbare til noe annet enn å ta oss av 
syke mennesker? De aller fleste begynner å studere medisin for å arbeide med men-
nesker, behandle og diagnostisere. Men er syke mennesker, lange netter og uavbrutte 
callinger det eneste saliggjørende, eller kan man faktisk bruke seks års universitetsut-
dannelse til noe annet også?

Kan leger bare være leger?

KJERSTi	BAKSAAS-AASEn
Styret

Kultur – og idrettsetaten i Oslo kommune 
og bistod de i deres strategiprosess.

Som lege kommer man med en litt 
annerledes bakgrunn enn de fleste andre 
i rådgivning, hvor majoriteten er utdan-
net økonomer og ingeniører. I startfasen 
var det litt vanskelig og uvant å orientere 
seg i et nytt fagområde og å finne gode 
vinklinger på oppgavene. Men som leger 
er vi vant til å diagnostisere og behandle. 

Disse fasene er ikke så forskjellige fra fasene i problemløsn-
ing, slik det ofte handler om i rådgiving, men verktøyene er 
ulike. Det var derfor en bratt læringskurve med hensyn til 
nye modeller, planlegging av oppgaver, IT-hjelpemidler, og 
arbeidsmøter.

–  Har du vært med i noen spesifikke helseprosjekter?
–  Jeg var med på å bistå Helse Sør med deres eldreplan. I 

tillegg jobbet jeg også med ulike helseforetak på IKT-relaterte 
prosjekter hvor fokus var på å få til fornuftige grensesnitt mot 
brukerne. I det siste året var det mye fokus på å bedre pasientflyt 
i og utenfor sykehus. Jeg var med på et prosjekt hvor vi hjalp til 
med å kartlegge pasientflyt og arbeidsstrømmer og hvor målet 
var å få til et bedre mottak av henvisninger og pasienter, samt 
bedre pasientflyt gjennom avdelingen og mer forutsigbare 
arbeidsoppgaver for de ulike gruppene som var berørt.

–  Er dette noe du vil anbefale andre?
–  For de som ønsker å prøve noe annet, er rådgivning en 

fin måte å komme i kontakt med forskjellige bransjer og ulike 
arbeidsoppgaver, både i offentlig og privat sektor.

Erfaring fra helsesektoren er verdifullt i et tverrfaglig arbeid 
som krever kunnskap om sektoren. Samtidig tror jeg også at 
erfaring fra slikt type arbeid, både fra helserelaterte prosjekter 
og andre prosjekter, kan være bra å ha med seg videre, uansett 
hvor man havner.

Perioden som rådgiver har vært en positiv opplevelse som 
jeg håper jeg kan dra nytte av personlig og faglig.

–  Hvorfor er du nå tilbake i helsevesenet?
–  Etter fine og lærerike år på sidelinjen, hvor jeg har del-

tatt i flere spennende prosjekter og blitt kjent med mange nye 
mennesker, er jeg fortsatt nysgjerring på klinikken. Jeg savnet 
kollegaene og det å bruke faget.

Bjørn Hveem jobbet 
to år som rådgiver for 
Ernst&Young Advisory



A  Norspan «Mundipharma»
Analgetikum ved sterke smerter.
ATC-nr.: N02A E01

DEPOTPLASTER 5 μg/time, 10 μg/time og 20 μg/time: Hvert depotplaster inneh.: Buprenorfin 5 
mg (6,25 cm2), resp. 10 mg (12,5 cm2) og 20 mg (25 cm2),hjelpestoffer.

Indikasjoner: Behandling av sterke opioidfølsomme smerter, som ikke responderer tilfredsstillende 
på ikke-opioide analgetika.

Dosering: Påføres hver 7. dag. Ikke egnet til behandling av akutte smerter. Voksne 18 år: Laveste 
dose, 5 µg/time, brukes som startdose. Under oppstart og titrering bør pasienter i tillegg bruke de 
vanlige anbefalte dosene av korttidsvirkende analgetika etter behov. Dosen bør ikke økes før etter 
3 dager, når maks. effekt av en gitt dose er oppnådd. Påfølgende doseøkninger kan titreres ut fra 
behov og respons. Dosen kan økes ved å bruke et større depotplaster eller 2 depotplastre på for-
skjellige steder. Et nytt depotplaster skal ikke settes på samme sted påfølgende 3-4 uker. Pasienter 
bør følges grundig for vurdering av optimal dose og behandlingsvarighet. Nedsatt leverfunksjon: 
Pasienter med nedsatt leverfunksjon bør følges godt opp, og ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør 
alternativ behandling vurderes. Depotplasteret påføres ikke-irritert, intakt hud på yttersiden av over-
armen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen, og ikke på hudområ-
der med store arr. Påføres et hudområde som er nesten hårfritt eller har relativt lite hår. Hvis ingen 
er tilgjengelige, skal håret på området klippes med saks, ikke barberes. Påføringsstedet kan vaskes 
med rent vann. Såpe, alkohol, olje, lotion eller slipemidler må ikke brukes. Huden må være tørr før 
depotplasteret påføres. Umiddelbart etter at depotplasteret tas ut av den forseglede posen fjernes 
det beskyttende laget, og depotplasteret presses godt på plass med håndflaten i ca. 30 sekunder, 
slik at det blir fullstendig kontakt, spesielt rundt kantene. Depotplasteret skal sitte på kontinuerlig 
i 7 dager. Hvis et depotplaster faller av skal et nytt påføres. Bør ikke brukes lenger enn absolutt 
nødvendig. Hvis langtids smertebehandling er nødvendig, bør det foretas grundig oppfølging (med 
opphold i behandlingen ved behov) for å fastslå videre behov. Da den analgetiske effekten vedvarer 
en viss tid etter fjerning av depotplasteret, bør ikke andre opioider gis før etter 24 timer. Unngå å 
utsette påføringsstedet med depotplaster for eksterne varmekilder som varmepute, varmeteppe, 
varmelampe, badstue, varmt bad og oppvarmet vannseng da absorpsjonen av buprenorfin kan øke. 
Feber kan gi økte plasmakonsentrasjoner av buprenorfin og øke risikoen for opioidreaksjoner.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for buprenorfin eller noen av hjelpestoffene, opioidavhengighet 
og narkotikaseponering, tilstander hvor respirasjonssenter og -funksjon er betydelig hemmet eller 
kan bli det, MAO-hemmere siste 2 uker, myasthenia gravis, delirium tremens, graviditet.

Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved krampelidelser, hodeskade, sjokk, nedsatt bevisst-
het av ukjent årsak, intrakranielle skader eller økt intrakranielt trykk og alvorlig nedsatt leverfunk-
sjon. Signifikant respirasjonshemming har vært forbundet med buprenorfin, spesielt i.v. Anbefales 
ikke til analgesi i umiddelbar postoperativ periode eller i andre situasjoner med smal terapeutisk 
indeks eller raskt svingende analgetisk behov. Buprenorfin har mindre avhengighetstendens enn 
rene agonistanalgetika. Da det er observert euforiske effekter, bør det utvises forsiktighet ved kjent 
eller mistenkt stoffmisbruk. Kronisk bruk kan gi utvikling av fysisk avhengighet. Ev. abstinenssyn-
drom er vanligvis lett, starter etter 2 dager, kan vare inntil 2 uker og omfatter uro, angst, nervøsitet, 
søvnløshet, hyperkinesi, skjelving og gastrointestinale plager. Bilkjøring og bruk av maskiner frarå-
des dersom reaksjonsevnen er påvirket, spesielt ved behandlingsstart, doseøkning og kombinasjon 
med andre CNS-dempende midler.

Interaksjoner: Må ikke brukes samtidig med eller første 2 uker etter MAO-hemmere. Samtidig
bruk av CYP 3A4-hemmere kan gi økt effekt. Samtidig bruk av enzymindusere (f.eks. fenobarbital, 
karbamazepin, fenytoin, rifampicin) kan gi redusert effekt. Bør brukes forsiktig sammen med benzo-
diazepiner, som kan forsterke respirasjonshemming med fare for død, andre CNS-dempende midler, 
som andre opioidderivater (f.eks. morfin, dekstropropoksyfen, kodein, dekstrometorfan, noskapin), 
visse antidepressiva, sedative H1-reseptorantagonister, alkohol, anxiolytika, antipsykotika, klonidin 
og beslektede substanser. (I: N02A opioider)

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: 
Bør ikke brukes under amming.

Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, munntørrhet, kvalme, oppkast, 
buksmerter, diaré, dyspepsi. Hud: Kløe, erytem, utslett, svetting, eksantem. Luftveier: Dyspné. 
Metabolske: Anoreksi. Neurologiske: Hodepine, svimmelhet, søvnighet, parestesi. Psykiske: 
Forvirring, depresjon, søvnløshet, nervøsitet, angst. Sirkulatoriske: Vasodilatasjon. Øvrige: Kløe 
på administreringsstedet, tretthet, asteni, smerter, perifert ødem, reaksjon, erytem og utslett på 
administreringsstedet, ødem, brystsmerter. Mindre hyppige: Neurologiske: Sedasjon, smaksfor-
vrengning. Psykiske: Søvnforstyrrelser, rastløshet. Sirkulatoriske: Sirkulasjonsforstyrrelser (som 
hypotensjon og i sjeldne tilfeller sirkulasjonssvikt). Urogenitale: Urinretensjon, vannlatingsforstyrrel-
ser. Øvrige: Utmattelse. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Pyrosis (halsbrann), brekninger. Hud: 
Lokale allergiske reaksjoner med klare tegn på inflammasjon (ved forsinkede allergiske reaksjoner 
bør behandlingen seponeres), pustler, vesikler. Hørsel: Øresmerter. Luftveier: Respirasjonshemming, 
hyperventilering, hikke. Neurologiske: Svekket konsentrasjonsevne, nummenhet, balanseproble-
mer, taleforstyrrelser, muskelfascikulasjon. Psykiske: Psykoselignende effekter (f.eks. hallusinasjo-
ner, angst, mareritt), nedsatt libido, avhengighet, humørsvingninger. Sirkulatoriske: Hetetokter. Syn: 
Synsforstyrrelser, tåkesyn, øyelokkødem, miose. Urogenitale: Redusert ereksjon. Øvrige: Alvorlige 
allergiske reaksjoner, abstinenssymptomer.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Respirasjonshemming, sedasjon, døsighet, kvalme, opp-
kast, sirkulasjonssvikt, uttalt miose. Behandling: Fjern ev. plastre, oppretthold respirasjon, kropps-
temperatur og væskebalanse. Oksygen, vasopressorer, andre symptomatiske tiltak og nalokson 
5-12 mg i.v. ved behov. 

Egenskaper: Klassifisering: Opioidanalgetikum. Virkningsmekanisme: Sentral smertestillende 
effekt. Partiell opioidagonist på my-reseptorer samt antagonist på kappa-reseptorer. Hvert depot-
plaster avgir buprenorfin i fast mengde i inntil 7 dager. «Steady state»-konsentrasjon oppnås under 
første påføring. Etter fjerning av depotplasteret faller buprenorfinkonsentrasjonen med ca. 50% i 
løpet av 12 timer (10-24 timer). Absorpsjon: Buprenorfin fra depotplasteret diffunderer gjennom 
huden. Biotilgjengelighet ca. 15%. Proteinbinding: Ca. 96%. Etter i.v. administrering utskilles 
buprenorfin og dets metabolitter i gallen, og distribueres i løpet av minutter til cerebrospinalvæs-
ken, hvor konsentrasjonen synes å være ca. 15-25% av tilsv. plasmakonsentrasjon. Metabolisme:
Levermetabolisme, via CYP 3A4- og UGT 1A1/1A3-enzymer. Aktiv metabolitt: Norbuprenorfin. 
Utskillelse: Galle- og nyreutskillelse.

Andre opplysninger: Brukte depotplastre brettes sammen med det klebende laget innover og 
kastes forsvarlig og utilgjengelig for barn.

Pakninger og priser:
5 μg/time: 4 stk. kr 272,70 
10 μg/time: 4 stk. kr 459,40 
20 μg/time: 4 stk. kr 797,30

Refusjon: Se Refusjonslisten, ATC-kode N02A E01. For kroniske sterke smerter må det søkes om indi-
viduell refusjon etter § 3a, refusjonskode 71. Benytt skjema NAV 05–14.09. For palliativ behandling 
i livets sluttfase, f.eks. kreftsmerter, gjelder § 2, refusjonskode 90.

August 2008 Mundipharma AS
Vollsveien 13c
1366 Lysaker
Telefon: 67 51 89 00
Telefaks: 67 51 89 01
www.mundipharma.no

Pfizer AS - PB 3, 1324 Lysaker - Telefon: 67 52 61 00 - Faks: 67 52 61 92 - www.pfizer.no

Toviaz depottabletter «Pfizer»
Muskarinreseptorantagonist.  ATC-nr.: G04B D11
DEPOTTABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Fesoterodinfumarat 4
mg, resp. 8 mg tilsv. fesoterodin 3,1 mg, resp. 6,2 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Ind-
igotin (E 132), titandioksid (E 171).Indikasjoner: Symptomatisk behandling av
urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan fore-
komme hos pasienter med overaktiv blære. Dosering: Voksne: Anbefalt startdose er
4 mg 1 gang daglig. Basert på individuell respons kan dosen økes til 8 mg 1 gang
daglig. Maks. daglig dose er 8 mg. Til pasienter med normal nyre- og leverfunksjon,
som får samtidig behandling med potent CYP 3A4-hemmer, bør maks. daglig dose av
fesoterodinfumarat være 4 mg 1 gang daglig. Ved samtidig administrering av en
moderat CYP 3A4-hemmer bør individuell respons og toleranse evalueres før dose-
økning til 8 mg. Skal svelges hele. Kan inntas uavhengig av måltid. Fullstendig be-
handlingseffekt er sett etter 2-8 uker og virkningen bør derfor evalueres etter 8 ukers
behandling. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert.Kontraindikasjoner: Ur-
inretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt. Toksisk megacolon. Ukontrollert trangvink-
elglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» C).
Samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere ved moderat til kraftig nedsatt lever-
eller nyrefunksjon. Ventrikkelretensjon. Overfølsomhet for fesoterodin eller noen av
de andre innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Forsiktighetsregler: Bør brukes med
forsiktighet ved betydelig hindret blæretøm¬ming med fare for urinretensjon. For-
siktighet også ved obstruktiv sykdom i mave-tarmkanalen (f.eks. pylorusstenose),
gastroøsofageal refluks og/eller samtidig bruk av legemidler som kan føre til eller
forverre øsofagitt (f.eks. orale bisfosfonater), nedsatt gastrointestinal motilitet, auto-
nom nevropati og kontrollert trangvinkelglaukom. Forsiktighet må utvises når
fesoterodin forskrives til eller opptitreres hos pasienter som forventes å ha økt eks-
ponering for aktiv metabolitt: Nedsatt lever- og nyrefunksjon, samtidig administrer-
ing av potente eller moderate CYP 3A4-hemmere, samtidig administrering av potente
CYP 2D6-hemmere. Ved kombinasjon av disse faktorene forventes ekstra økning i
eksponeringen. Doseavhengige antimuskarine bivirkninger vil sannsynligvis oppstå.
Individuell respons og toleranse bør evalueres før doseøkning til 8 mg 1 gang daglig.
Organiske årsaker til overaktiv blære skal utredes før behandling. Forsiktighet skal ut-
vises ved risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypokalemi, bradykardi og samtidig ad-
ministrering av legemidler som er kjent for QT-forlengelse) og ved relevante tidligere
hjertesykdommer (f.eks. myokardial iskemi, arytmier, medfødt hjertesvikt). Dette
gjelder spesielt ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Forsiktighet må
utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks.
uklart syn, svimmelhet og søvnighet. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer
med galaktoseintoleranse, en spesiell form for heriditær laktasemangel (Lapp-laktase-
mangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Samtidig behandling
med andre legemidler som har  antimuskarine eller antikolinerge egenskaper (f.eks.
amantadin, trisykliske antidepressiva, enkelte nevroleptika) kan resultere i uttalte tera-
peutiske effekter og bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet, søvnighet, urin-
retensjon). Fesoterodin kan redusere effekten av legemidler som stimulerer motiliteten
i mave-tarmkanalen, som f.eks. metoklopramid. Maks. fesoterodindose bør begrenses
til 4 mg ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. atazanavir,
klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir
(og alle ritonavirforsterkede PI-regimer) sakinavir og telitromycin). Det forventes økt
eksponering av aktiv metabolitt ved samtidig bruk av moderate CYP 3A4-hemmere
(f.eks. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fosamprenavir,
grapefruktjuice, verapamil), men mindre økning enn den som er sett med potente CYP
3A4-hemmere. Samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere kan gi økt
eksponering og bivirkninger og dosereduksjon til 4 mg kan være nødvendig. Induk-
sjon av CYP 3A4 kan føre til subterapeutiske plasmanivåer. Samtidig bruk med CYP
3A4-indusere (f.eks. karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesurt)
anbefales ikke.Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ukjent. Risiko ved bruk
under graviditet er ikke klarlagt. Gravide bør ikke behandles med fesoterodin. Over-
gang i morsmelk: Ukjent. Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Munn-
tørrhet er mest vanlig (1/10). Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter,
diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmel-
het, hodepine. Psykiske; Søvnløshet. Syn: Tørre øyne. Urogenitale: Dysuri. Mindre
hyppige: Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, flatulens. Hud: Utslett, tørr hud. Hør-
sel: Vertigo. Lever: Økning i ALAT og GGT. Luftveier: Faryngolaryngeal smerte,
hoste, nesetørrhet. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse, somnolens. Sirkulatoriske: Taky-
kardi. Urogenitale: Urinretensjon (inkl. følelse av resturin, sykelig trang til vann-
lating), urinhesitasjon, urinveisinfeksjon. Øvrige: Utmattelse, generelle lidelser.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Fesoterodin er administrert sikkert i doser
opptil 28 mg/dag. Overdosering kan føre til alvorlige antikolinerge virkninger. Be-
handling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull. Symptomatisk behandling. Egen-
skaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke plasma-
esteraser til 5-hydroksymetyl-derivatet, dens primære aktive metabolitt, som er det
dominante aktive farmakologiske prinsippet i fesoterodin. Absorpsjon: Maks. plas-
manivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1. administrer-
ing. Proteinbinding: Aktiv metabolitt er ca. 50% bundet til albumin og alfa-1-surt
glykoprotein. Fordeling: Distribusjonsvolum: 169 liter etter i.v. administrering. Halv-
eringstid: Terminal halveringstid for aktiv metabolitt er ca. 7 timer. Metabolisme:
Hydrolyseres raskt og i stor utstrekning til aktiv metabolitt. Gjennomsnittlig Cmax og
AUC for aktiv metabolitt, øker opptil hhv. 1,7 ganger og 2 ganger hos personer med
langsom CYP 2D6-metabolisme. Utskillelse: Ca. 70% i urin og 7% i feces.
Levermetabolisme og nyreutskillelse bidrar i betydelig grad til å utskille den aktive
metabolitten. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i original-
pakningen. Pakninger og priser: 4 mg: Enpac: 28 stk. kr 435,60. 84 stk. kr 1238,10.
8 mg: Enpac: 28 stk. kr 435,60. 84 stk. kr 1238,10. 
Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekk-
asje (urge-inkontinens). 
Refusjonskode: 
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
U04    Urininkontinens - N39.4     Annen spesifisert

urininkontinens -
Vilkår: Ingen spesifisert.

Sist endret: 09.06.2008

Ref. nr.: 0459-2008
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Vesicare «Astellas» Urologisk spasmolytikum. ATC-nr.: G04B D08

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Solifenacinsuk-

sinat 5 mg, resp. 10 mg tilsv. solifenacin 3,8 mg, resp. 7,5 mg, laktosemono-

hydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E

171). 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 

Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig

vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med

overaktiv blære. 

Dosering: Voksne inkl. eldre: 5 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg 1

gang daglig etter behov. Barn og unge: Sikkerhet og effekt er foreløpig ikke

tilstrekkelig dokumentert. Bør derfor ikke brukes til barn. Nedsatt nyrefunks-

jon: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance e30

ml/minutt) må behandles med forsiktighet, maks. 5 mg 1 gang daglig. Ned-

satt leverfunksjon: Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon («Child-

Pugh» grad 7-9) må behandles med forsiktighet, maks. 5 mg 1 gang daglig.

Tablettene kan tas uavhengig av mat og bør svelges hele med vann. 

Kontraindikasjoner: Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer

(inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og

hos pasienter som står i fare for å utvikle disse sykdommene. Overfølsomhet

for virkestoffet eller et eller flere av hjelpestoffene. Hemodialysebehandling.

Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat

nedsatt leverfunksjon som behandles med en potent CYP 3A4-hemmer, f.eks.

ketokonazol.

Forsiktighetsregler: Andre årsaker til hyppig vannlating (hjertesvikt eller ny-

resykdommer) bør vurderes før behandling med Vesicare innledes. Ved urin-

veisinfeksjon bør egnet antibakteriell behandling innledes. Brukes med

forsiktighet av pasienter med klinisk betydelig blæreobstruksjon med risiko

for urinretensjon, gastro-intestinale obstruktive sykdommer, risiko for nedsatt

gastrointes-tinal motilitet, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, moderat nedsatt le-

verfunksjon, hiatushernie/gastro-øsofageal refluks og/eller pasienter som be-

handles med legemidler (som f.eks. bisfosfonater) som kan forårsake eller

føre til en forverring av øsofagitt, autonom neuropati. Brukes med forsiktig-

het ved samtidig bruk av en potent CYP 3A4-hemmer. Sikkerhet og effekt er

ennå ikke undersøkt hos pasienter med en neurogen årsak til detrusor-over-

aktivitet. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintole-

ranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency)

eller glukose/galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Solifena-

cin kan forårsake tåkesyn, og mer sjeldent, somnolens og tretthet, og evnen

til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes negativt. 

Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antikoli-

nerge egenskaper, kan føre til mer uttalt terapeutisk effekt og flere bivirknin-

ger. Det bør gå ca. 1 uke mellom avsluttet behandling med solifenacin før en

annen antikolinerg behandling innledes. Solifenacins terapeutiske effekt kan

bli redusert ved samtidig administrering av kolinerge reseptoragonister. Soli-

fenacin kan redusere virkningen av midler som stimulerer den gastrointesti-

nale motiliteten, f.eks. metoklopramid og cisaprid. Solifenacin metaboliseres

av CYP 3A4. Derfor bør maks. solifenacindose begrenses til 5 mg ved samtidig

behandling med ketokonazol eller terapeutiske doser av andre potente CYP

3A4-hemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol). 

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Forsiktighet må utvises ved for-

skrivning til gravide. Overgang i morsmelk: Bruk under amming bør unngås. 

Bivirkninger: Klassespesifikke, antikolinerge bivirkninger av (vanligvis) mild

eller moderat grad. Hyppigheten er doserelatert. Munntørrhet er sett hos

11% behandlet med 5 mg 1 gang daglig og hos 22% behandlet med 10 mg 1

gang daglig. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, dys-

pepsi, abdominal-smerter. Syn: Tåkesyn. Mindre hyppige: Gastrointestinale:

Gastro-øsofageale reflukssykdommer, tørr hals. Hud: Tørr hud. Luftveier:

Nasal tørrhet. Neurologiske: Somnolens, dysgeusia. Syn: Tørre øyne. Urogeni-

tale: Urinveisinfeksjon, vannlatingsbesvær, urinretensjon, cystitt. Øvrige:

Tretthet, perifere ødemer. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Obstruksjon i

colon, fekal impaksjon. Det er ikke sett allergiske reaksjoner under den klini-

ske utviklingen, men at allergiske reaksjoner kan oppstå kan aldri utelukkes. 

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyeste solifenacinsuksinatdose ad-

ministrert er 100 mg som engangsdose. De mest vanlige bivirkningene ved

denne dosen er hodepine (mild), munntørrhet (moderat), svimmelhet (mode-

rat), døsighet (mild) og tåkesyn (moderat). Det er ikke rapportert tilfeller av

akutt overdosering. Behandling: Ved overdosering bør pasienten behandles

med aktivt kull. Ventrikkelskylling kan foretas, men det bør ikke fremkalles

brekninger. Symptomatisk behandling. En bør ved overdosering være spesielt

oppmerksom på pasienter med kjent risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypoka-

lemi, bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for å 

forlenge QT-intervall) og relevante eksisterende hjertesykdommer (f.eks.

myokardischemi, arytmi, kongestiv hjertesvikt). 

Pakninger og priser: 5 mg: 30 stk. kr. 427,60, 90 stk. kr. 1159,60. 10 mg: 30 stk

kr. 533,20, 90 stk. kr. 1448,90. 

T: 40a).

Refusjon: Refunderes kun for motorisk hyperaktiv blære med lekkasje. 

Basert på preparatomtale godkjent av Statens Legemiddelverk 05.01.2006.

Full preparatomtale kan rekvireres hos Astellas Pharma. 

Innehaver av markedsføringstillatelse (MT): Astellas Pharma a/s, Glostrup, Dan-

mark. Sist endret: 01.09.2007.

For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no/spc 1

C Abilify «Otsuka Pharmaceuticals»
Antipsykotikum. ATC-nr.: N05A X12

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Aripiprazol. 7,5 mg
(1,3 ml inneh. 9,75 mg), const. q.s.
MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Aripiprazol. 1 mg, methyl. et
propyl. parahydroxybenz. (E 218 et E 216), const. q.s. Sukkerholdig. Appelsin-
smak.

T SMELTETABLETTER 10 mg og 15 mg: Hver smeltetablett inneh.: Aripiprazol.
10 mg, resp. 15 mg, aspartam. 2 mg, resp. 3 mg, const. q.s. Fargestoff: 10 mg: Rødt
jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).

T TABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.: Aripiprazol. 5
mg, resp. 10 mg, 15 mg et 30 mg, lactos. 67 mg, resp. 62 mg, 57 mg et 187 mg, con-
st. q.s. Fargestoff: 5 mg: Indigotin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172).
15 mg: Gult jernoksid (E 172).
Indikasjoner: Alle formuleringer: Schizofreni. Tabletter, smeltetabletter, mikstur:
Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar lidelse og forebygging av tilbake-
fall med nye maniske episoder hos pasienter som i hovedsak tidligere har hatt ma-
niske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling.
Injeksjonsvæske: Hurtig kontroll av agitasjon og atferdsforstyrrelser hos pasienter
med schizofreni, når oral behandling ikke er egnet.
Dosering: Voksne: Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Schizofreni: Anbefalt start-
dose er 10 mg eller 15 mg 1 gang daglig (dvs. 10 eller 15 ml mikstur), med en ved-
likeholdsdose på 15 mg 1 gang daglig, uten hensyn til måltider. Aripiprazol er ef-
fektivt i doser fra 10-30 mg/dag (dvs. 10-30 ml mikstur/dag). Det er ikke påvist at
høyere doser enn en døgndose på 15 mg kan gi bedre effekt, men enkelte pasienter
kan ha nytte av høyere doser. Maniske episoder: Anbefalt startdose er 15 mg 1 gang
daglig (dvs. 15 ml mikstur) uavhengig av måltider, som monoterapi eller kombina-
sjonsbehandling. Enkelte kan ha nytte av høyere doser. Forebygging av tilbakefall
av maniske episoder ved bipolar lidelse: Fortsett med samme dose. Dosen kan se-
nere justeres, ev. reduseres etter klinisk vurdering. Injeksjonsvæske: Settes i deltoid
eller dypt i gluteus maximus-muskelen. Må ikke administreres i.v. eller s.c. Anbe-
falt startdose er 9,75 mg (1,3 ml) som 1 i.m. injeksjon. Effektivt doseringsområde er
enkeltinjeksjon på 5,25-15 mg. Lavere dose på 5,25 mg (0,7 ml) kan gis, basert på
individuell klinisk status, noe som også bør medføre vurdering av legemidler som
allerede administreres enten som vedlikeholds- eller akuttbehandling. En ny injek-
sjon kan administreres etter 2 timer, basert på individuell klinisk status. Det bør ikke
gis mer enn 3 injeksjoner i løpet av 24 timer. Hvis fortsatt behandling med oral ari-
piprazol er indisert, se tabletter, smeltetabletter eller mikstur. Maks. døgndose bør
ikke overskride 30 mg, dette gjelder alle formuleringer. Barn og ungdom <18 år:
Ingen erfaring. Preparatet anbefales ikke til denne pasientgruppen. Eldre: Effekt
hos pasienter >65 år er ikke fastsatt. Lavere startdose bør vurderes når kliniske fak-
torer tilsier dette, da denne pasientgruppen er mer sensibel. Nedsatt leverfunksjon:
Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør aripiprazol administreres med varsomhet, og
maks. døgndose på 30 mg brukes med forsiktighet. Ingen dosejustering er nødven-
dig ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for aripiprazol eller noen av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Effekten av aripiprazol injeksjonsvæske hos pasienter med
agitasjon og adferdsforstyrrelser ved andre tilstander enn schizofreni, er ikke fast-
slått. Samtidig administrering av antipsykotika i injeksjonsform og parenterale ben-
zodiazepiner kan føre til eksessiv sedering og kardiorespiratorisk depresjon. Der-
som parenteral benzodiazepinbehandling anses som nødvendig i tillegg til aripipra-
zol injeksjonsvæske, bør pasientene overvåkes mht. overdrevet sedasjon og ortosta-
tisk hypotensjon. Pasienter som får aripiprazol injeksjonsvæske bør observeres mht.
ortostatisk hypotensjon. Blodtrykk, puls, respirasjonsrate og bevissthetsnivå bør
overvåkes regelmessig. Sikkerhet og effekt av aripiprazol injeksjonsvæske er ikke
undersøkt hos pasienter med alkohol- eller legemiddelintoksikasjon. Ved antipsy-
kotisk behandling kan forbedring av pasientens kliniske tilstand ta fra flere dager til
noen uker. Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Suicidal adferd er rappor-
tert raskt etter oppstart eller endring av behandling. Nøye overvåking av høyrisiko-
pasienter anbefales. Bør brukes med forsiktighet ved kjent hjerte-karsykdom (tidli-
gere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrel-
ser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon eller
hypertensjon, inkl. malign hypertensjon, samt ved forekomst av forlenget QT-inter-
vall i familien. Dosereduksjon eller seponering bør vurderes dersom tegn eller
symptomer på tardive dyskinesier oppstår. Symptomene kan forbigående bli svake-
re eller til og med inntre etter seponering. Ved utvikling av tegn og symptomer på
Nevroleptisk malignt syndrom (NMS), f.eks. feber, muskelstivhet, endret mental
status, autonom ustabilitet, økt kreatinfosfokinase, myoglobinuri, akutt nyresvikt,
eller ved uforklarlig høy feber uten tillegg av andre kliniske manifestasjoner på
NMS, skal alle antipsykotika, inkl. aripiprazol, seponeres. Bør brukes med forsik-



Atacand® Plus «AstraZeneca»
Atacand® Plus mite «AstraZeneca»
Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.            ATC-nr.: C09D A06
C     T
Atacand Plus tabletter: Hver tablett inneh.: Kandesartancileksetil 16 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, 68 
mg laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Med delestrek. Atacand Plus mite 
tabletter: Hver tablett inneh.: Kandesartancileksetil 8 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, 77 mg laktose-
monohydrat, hjelpestoffer. Med delestrek. Indikasjoner: Hypertensjon når monoterapi med angiotensin 
II-reseptorantagonist ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Dosering: Anbefalt dosering er 1 tablett 1 gang 
daglig. Kan tas med eller uten mat. Titrering av de enkelte monokomponentene anbefales før bytte til 
Atacand Plus. Direkte overgang fra monoterapi til Atacand Plus eller Atacand Plus mite kan overveies 
hvis det er klinisk hensiktsmessig. Eldre: Dosetitrering av kandesartancileksetil før behandling med Ata-
cand Plus anbefales til eldre. Nedsatt nyrefunksjon: Loop-diuretika foretrekkes fremfor tiazider hos denne 
pasientgruppen. Dosetitrering av kandesartancileksetil anbefales til pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
med kreatininclearance ≥30 ml/min/1,73m2 BSA før behandling med Atacand Plus eller Atacand Plus 
mite. Nedsatt leverfunksjon: Dosetitrering av kandesartancileksetil før behandling med Atacand Plus eller 
Atacand Plus mite er anbefalt ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Bør ikke brukes av pasienter 
med sterkt nedsatt leverfunksjon og/eller kolestase. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholdsstoffene eller sulfonamidderivater. Graviditet og amming. Sterkt nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 
ml/min/1,73 m2 BSA). Sterkt nedsatt leverfunksjon og/eller kolestase. Refraktær hypokalemi og hyper-
kalsemi. Urinsyregikt. Forsiktighetsregler: ACE-hemmere kan øke serumurea og serumkreatinin hos 
pasienter som har bilateral nyrearteriestenose eller nyrearteriestenose med en gjenværende nyre. 
Lignende effekt kan tenkes å forekomme med angiotensin II-reseptorantagonister. Ved redusert blod-
volum og/eller natriummangel kan symptomatisk hypotensjon inntreffe, dette må korrigeres før behan-
dlingsstart. Hypotensjon kan oppstå ved anestesi og kirurgi. I svært sjeldne tilfeller kan hypotensjon være 
alvorlig slik at i.v. væsketilførsel og/eller karkontraherende middel er nødvendig. Loop-diuretika foretrekkes 
fremfor tiazider ved nedsatt nyrefunksjon/nyretransplantasjon. Regelmessig overvåking av kalium, krea-
tinin og urinsyrenivåene anbefales. Tiazider bør brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon eller 
progressiv leversykdom, da små forstyrrelser av væske- og elektrolyttbalansen kan utløse leverkoma. 
Forsiktighet utvises ved behandling av pasienter med hemodynamisk relevant aorta- eller mitralstenose 
eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Preparatet anbefales ikke ved primær hyperaldosteronisme. 
Tiazider kan forårsake væske- eller elektrolyttforstyrrelser (hyperkalsemi, hypokalemi, hyponatremi, hypo-
magnesemi og hypokloremisk alkalose), og regelmessig kontroll av serumelektrolytter anbefales. Be-
tydelig hyperkalsemi kan være et tegn på skjult hyperparatyreoidisme. Tiazider bør seponeres før tester 
av parathyreoideafunksjonen. Hydroklortiazid øker doseavhengig kaliumutskillelse i urin, som kan føre til 
hypokalemi. Denne effekten synes å forekomme i mindre omfang i kombinasjon med kandesartancileksetil. 
Risikoen for hypokalemi kan være økt hos pasienter med levercirrhose, kraftig diurese, et ufullstendig 
inntak av elektrolytter og som samtidig behandles med kortikosteroider eller ACTH. Samtidig behandling 
med Atacand Plus eller Atacand Plus mite og kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatnings-
midler eller andre legemidler som kan øke serumkaliumnivået (f.eks. heparinnatrium) kan føre til økt se-
rumkalium. Hyperkalsemi kan opptre, spesielt ved hjertesvikt og/eller nedsatt nyrefunksjon. Tiazider øker 
magnesiumutskillelsen i urin, som kan resultere i hypomagnesemi. Behandling med tiazider kan forverre 
glukosetoleransen. Dosejustering av antidiabetika, inkl. insulin, kan være nødvendig. Latent diabetes 
mellitus kan manifesteres. Økt kolesterol- og triglyseridnivå er assosiert med tiazider, men minimal eller 
ingen effekt er rapportert ved bruk av Atacand Plus eller Atacand Plus mite. Tiazider øker serumkonsen-
trasjonen av urinsyre og kan utløse gikt hos predisponerte. For kraftig blodtrykksfall ved iskemisk hjerte-
sykdom eller aterosklerotisk cerebrovaskulær sykdom kan føre til hjerteinfarkt eller slag. Pasienter med 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp-
laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Hydroklortiazid kan 
gi hypersensitivitetsreaksjoner. Pasienter med allergi eller bronkial astma i anamnesen er mest utsatt. 
Akutt forverring eller aktivering av systemisk lupus erythematosus er rapportert ved bruk av tiazider. 
Interaksjoner: Preparatet kan tas sammen med mat. Den antihypertensive effekten av preparatet kan 
forsterkes ved samtidig bruk av andre antihypertensiva. Det forventes at hydroklortiazids kaliumtøm-
mende effekt kan potenseres av andre midler som assosieres med kaliumtap og hypokalemi (f.eks. 
andre kaliuretiske diuretika, laksativer, amfotericin, carbenoxolon, penicillin G natrium, salisylsyrederivater). 
Diuretikaindusert hypokalemi og hypomagnesemi predisponerer for potensielt kardiotoksisk effekt av 
digitalisglykosider og antiarytmika. Regelmessig kontroll av serumkalium anbefales når Atacand Plus 
eller Atacand Plus mite brukes samtidig med slike preparater. Samtidig tilførsel av litium og ACE-hemmere 
eller hydroklortiazid er rapportert å gi reversibel økning av serumkonsentrasjon og toksisitet av litium. 
Tilsvarende kan sees med angiotensin II-reseptorantagonister, og nøye kontroll av serumlitiumnivåene 
anbefales ved samtidig bruk. Samtidig administrering av angiotensin II-reseptorantagonister og NSAIDs 
(f.eks. selektive COX-2-hemmere, acetylsalisylsyre (>3 g pr. dag) og ikke-selektive NSAIDs), kan svekke 
den antihypertensive virkningen. Samtidig bruk av angiotensin II-reseptorantagonister og NSAIDs kan 
føre til forverring av nyrefunksjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt, og økt serumkalium, spesielt ved allerede 
dårlig nyrefunksjon. Kombinasjonen bør kun administreres med forsiktighet, spesielt til eldre. Pasienten 
bør hydreres tilstrekkelig og monitorering av nyrefunksjonen bør vurderes ved start av samtidig behandling 
og senere periodisk. Samtidig bruk av NSAIDs reduserer effekten av tiaziddiuretika. Absorpsjonen av 
hydroklortiazid nedsettes av kolestipol eller kolestyramin. Hydroklortiazid kan potensere effekten av ikke-
depolariserende muskelrelaksantia (f.eks. tubokurarin). Tiazider kan øke serumkalsiumnivåer ved å re-
dusere utskillelsen. Ved kalsium eller vitamin D-supplement, bør serumkalsiumnivå kontrolleres og dose-
tilpasning utføres i overensstemmelse med dette. Tiazider kan forsterke den hyperglykemiske effekten 
av betablokkere og diazoksid. Antikolinergika (f.eks. atropin, biperiden) kan øke biotilgjengeligheten av 
tiazider ved å redusere gastrointestinal motilitet og mavetømmings hastighet. Tiazider kan øke risikoen 
for bivirkninger av amantadin, redusere renal utskillelse av cytotoksiske legemidler (f.eks. syklofosfamid, 
metotreksat) og forsterke deres suppressive effekt på benmarg. Risikoen for hypokalemi kan forsterkes 
ved samtidig bruk av steroider eller ACTH. Postural hypotensjon kan forverres ved samtidig inntak av 
alkohol, barbiturater eller anestetika. Behandling med tiazider kan forverre glukosetoleransen. Dosejus-
tering av antidiabetika, inkl. insulin, kan være nødvendig. Hydroklortiazid kan redusere den arterielle re-
sponsen av pressoraminer (f.eks. adrenalin), men ikke nok til å oppheve pressoreffekten. Hydroklortiazid 
kan øke risikoen for akutt nyresvikt spesielt etter høye doser av jodholdige røntgenkontrastmidler. Gra-
viditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet pga. 
risiko for nyreskader hos fosteret. Risikoen øker i 2. og 3. trimester. Dersom graviditet oppstår, skal be-
handlingen avbrytes. Overgang i morsmelk: Hydroklortiazid utskilles i morsmelk. Preparatet skal ikke 
brukes under amming. Bivirkninger: Milde og forbigående. Kandesartancileksetil: Hyppige (>1/100): 
Nevrologiske: Svimmelhet. Følgende er rapportert etter markedsføring: Leukopeni, nøytropeni og agra-
nylocytose. Hyperkalemi, hyponatremi. Svimmelhet, hodepine. Uvelhet. Forhøyede leververdier, unormal 
leverfunksjon eller hepatitt. Angioødem, hudreaksjoner, urticaria, pruritus. Ryggsmerter, artralgi, myalgi. 
Nedsatt nyrefunksjon, inkl. nyresvikt hos predisponerte pasienter. Hydroklortiazid: Hyppige (>1/100): 
Metabolske: Glukosuri, hyperglykemi, hyperurikemi, elektrolyttforstyrrelser (inkl. hyponatremi og hypo-
kalemi), økning i kolesterol og triglyserider. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Kraftløshet. Mindre hyp-
pige: Gastrointestinale: Anoreksi, appetittløshet, irritasjon i mave-tarmkanalen, diaré, forstoppelse. Hud: 
Hudutslett, urticaria, fotosensibiliseringsreaksjoner. Sirkulatoriske: Postural hypotensjon. Sjeldne (<1/1000): 
Blod: Leukopeni, nøytropeni/agranulocytose, trombocytopeni, aplastisk anemi, benmargsdepresjon, 
hemolytisk anemi. Gastrointestinale: Pankreatitt. Hud: Toksisk epidermal nekrolyse, kutane lupus erythe-
matosus-lignende reaksjoner, reaktivering av kutan lupus erythematosus. Lever: Intrahepatisk kolestatisk 
ikterus. Luftveier: «Respiratory distress syndrome» (inkl. pneumoni og lungeødem). Muskel-skjelettsys-
temet: Muskelspasmer. Nevrologiske: Parestesier. Psykiske: Søvnforstyrrelser, depresjon, rastløshet. 
Sirkulatoriske: Arytmier. Nekrotiserende angitt (vaskulitt, kutan vaskulitt). Syn: Forbigående tåkesyn. 
Urogenitale: Nedsatt nyrefunksjon og interstitiell nefritt. Øvrige: Anafylaktisk reaksjon, økning i BUN og 
serumkreatinin, feber. Laboratorieverdier: Økning av urinsyre i serum, blodglukose samt serum-ALAT 
(SGPT) er rapportert. En mindre nedgang i hemoglobin og økning i serum-ASAT (SGOT) er observert. 
Økning i kreatinin, urea eller kalsium og nedgang i natrium er observert. Overdosering/Forgiftning: 
Symptomer: Med henvisning til de farmakologiske egenskapene er det sannsynlig at en overdose av 
kandesartancileksetil kan gi symptomatisk hypotensjon og svimmelhet. Enkeltrapporter beskriver res-
tituering uten komplikasjoner etter overdoser opptil 672 mg kandesartancileksetil. Hovedeffekten av hydro-
klortiazidoverdose er akutt elektrolytt- og væsketap. Symptomer som svimmelhet, hypotensjon, tørste, 
takykardi, ventrikulære arytmier, sedasjon/bevissthetsforstyrrelser og muskelkramper kan forekomme. 
Behandling: Ingen spesifikk informasjon mht. overdosering er tilgjengelig. Følgende tiltak kan foreslås 
ved ev. overdosering: Ved behov skal brekninger fremkalles eller ventrikkelskylling overveies. Ved symp-
tomatisk hypotensjon, skal symptomatisk behandling og overvåking av livsviktige funksjoner innledes. 
Pasienten skal ligge med hodet lavt, bena hevet. Hvis ikke tilstrekkelig, skal plasmavolumet økes ved 
infusjon av isoton natriumkloridoppløsning. Serumelektrolytter og syrebalansen skal kontrolleres og be-
handles ved behov. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan man også behandle med sympatomimetika. 
Kandesartancileksetil kan ikke elimineres ved hemodialyse. Ukjent i hvilken grad hydroklortiazid elimineres 
ved hemodialyse. Pakninger og priser (per 01.05.2008): Atacand Plus: Endose: 50 stk. kr. 379,10, 
Enpac: 28 stk. 235,30, 98 stk. 710,00. Atacand Plus mite: 28 stk. kr. 235,30, 98 stk. kr. 720,90.

Refusjonsberettiget bruk: Hypertensjon, når monoterapi med angiotensin II-reseptor antagonist ikke har 
gitt tilstrekkelig effekt. Refusjonskoder: ICPC: K86 Hypertensjon ukomplisert, K87 Hypertensjon med 
komplikasjoner ICD: I10 Essensiell (primær) hypertensjon, I11 Hypertensiv hjertesykdom, I12 Hypertensiv 
nyresykdom, I13 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom, I15 Sekundær hypertensjon
Vilkår: K86 og I10: Ved oppstart av behandling for ukomplisert hypertensjon (ikke hypertensiv organskade, 
urinsyregikt, nedsatt glukosetoleranse eller ubehandlet diabetes) skal tiazid eller tiazid i fast kombinasjon 
med kaliumtilskudd eller kaliumsparende legemiddel prøves først. - Andre legemidler mot hypertensjon 
kan anvendes som førstevalg dersom tiazid av medisinske årsaker ikke kan brukes. - Årsaken til at tiazid 
ikke kan brukes skal angis i journalen.

Basert på godkjent SPC 20.02.2002/20.11.2006.
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Gardasil® «Sanofi Pasteur MSD»
Vaksine mot humant papillomavirus.                                                   ATC-nr.: J07B M01
INJEKSJONSVÆSKE, SuSPENSJON: Hver dose inneh.: Humant papillomavirus (HPV) 
type 6 L1-protein ca. 20 μg, type 11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 40 μg, type 
18 L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, aluminium 
(som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 225 μg, vann til injeksjonsvæsker.
INDIKaSJONEr: Vaksine som skal forhindre høygradig cervikal intraepitelial neoplasi, (CIN 
2/3), cervixcancer, høygradig vulvadysplastiske lesjoner (VIN 2/3) og kjønnsvorter (con-
dyloma acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av 
typene 6, 11, 16 og 18. Indikasjonen er basert på effekt hos voksne kvinner fra 16 til 26 år 
og påvist immunogenisitet hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom. Beskyttelseseffekt er ikke 
undersøkt hos menn. Bruken av Gardasil skal følge offentlige anbefalinger.
DOSErING: Primær vaksinasjon: 3 separate doser på 0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6. 
Ved en alternativ vaksinasjonsplan gis den 2. dosen minst 1 måned etter den 1. dosen, 
og 3. dose gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene må gis innenfor en periode 
på ett år. Behovet for boosterdose er ikke klarlagt. Barn: Ikke anbefalt hos barn <9 år pga. 
utilstrekkelige data vedrørende immunogenisitet, sikkerhet og effekt. Gis intramuskulært, 
fortrinnsvis i overarmens deltoidmuskel eller i det øvre anterolaterale området på låret. Må 
ikke injiseres intravaskulært. Subkutan og intradermal administrering er ikke undersøkt, og 
anbefales derfor ikke.
KONtraINDIKaSJONEr: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved symptomer som tyder på 
overfølsomhet, må det ikke gis flere doser. Vaksinering utsettes hos personer som lider av 
akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjon, som en lett øvre luftveisinfeksjon eller lett 
feber, er ikke kontraindikasjon for vaksinasjon.
FOrSIKtIGhEtSrEGlEr: Hensiktsmessig medisinsk behandling må alltid være tilgjen-
gelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner. Det er usikkert om alle som får vaksinen 
beskyttes. Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typer 6, 11, 16 
og 18. Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer 
må følges. Beskytter ikke mot eksisterende HPV-infeksjoner. Har ikke terapeutisk effekt og 
er derfor ikke indisert som behandling for cervixcancer, høygradige cervix-, vulva- og vagi-
naldysplasi eller kjønnsvorter, eller for å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte 
lesjoner. Vaksinasjon er ikke erstatning for regelmessig cervix-screeningundersøkelse, og 
regelmessig screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Det foreligger ikke data om 
bruk hos personer med svekket immunrespons. Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Må gis med forsiktighet ved 
trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, fordi det etter en i.m. injeksjon kan opp-
stå blødning. Varighet av beskyttelsen er ikke kjent. Vedvarende beskyttelseseffekt har vært 
påvist i 4-5 år etter fullført primærvaksinasjon på 3 doser.
INtEraKSJONEr: Kan gis sammen med hepatitt B-vaksine på et annet injeksjonssted, på 
samme tidspunkt. Andel personer som oppnådde et beskyttende nivå av anti-HB ≥10 mIE/
ml ble ikke påvirket, men anti-HBs geometrisk middelverdititer var lavere når vaksinene ble 
gitt samtidig. Den kliniske betydningen av dette er ukjent. Samtidig bruk med andre vaksiner 
har ikke vært undersøkt. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke im-
munresponsen på Gardasil.
GraVIDItEt/aMMING: Overgang i placenta: Begrensede data indikerer ingen sikkerhet-
srisiko, men bruk under graviditet anbefales ikke. 
Overgang i morsmelk: Kan gis til ammende.
BIVIrKNINGEr: Hyppige (>1/100): Feber. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Erytem, 
smerte, hevelse, hemoragi, pruritus. Sjeldne (<1/1000): Hud: Urticaria. Luftveier: Bronko-
spasme. Muskel-skjelettsystemet: Uspesifikk artritt.
OVErDOSErING/FOrGIFtNING: Symptomer: Ved for høy dosering synes bivirknings-
profilen å være sammenlignbar med det som er observert ved enkeltdoser.
EGENSKaPEr: Klassifisering: Rekombinant, adsorbert, ikke-infeksiøs vaksine laget av høy-
rensede viruslignende partikler (VLP) fra hoved L1-kapsidproteinet hos HVP-type 6, 11, 16 
og 18. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP inneholder ingen virus-
DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller forårsake sykdom. Virkningsmekanisme:
HPV infiserer bare mennesker, men forsøk på dyr med analoge papillomavirus antyder 
at L1 VLP-vaksiner beskytter ved utvikling av en humoral immunrespons. Terapeutisk se-
rumkonsentrasjon: Minimum beskyttende antistoffnivå er ikke identifisert. Innen 1 måned 
etter 3. dose hadde  99,9 % antistofftitre mot HPV 6, 99,8 % mot HPV 11 og HPV 16, og 
99,6 % mot HPV 18. Eksakt varighet av immunitet etter primærvaksinasjon med 3 doser 
er ikke fastslått. Bevis på immunologisk hukommelse ble sett hos vaksinerte personer som 
var antistoffpositive for relevant humant papillomavirustype(r), før vaksinasjonen. I tillegg 
viste en undergruppe av vaksinerte personer som fikk en tilleggsdose 5 år etter vaksinasjon, 
en hurtig og sterk antistoffrespons (tegn på immunologisk hukommelse) som var større 
enn anti-HPV geometrisk middelverdititer, 1 måned etter den 3. dosen i primærvaksinas-
jonen. Basert på klinisk immunogenisitetsammenligning kan en anta at vaksinen også har 
beskyttelseseffekt hos jenter fra 9-15 år. Immunogenisitet og sikkerhet er vist hos gutter 
9-15 år. Beskyttelseseffekt er ikke evaluert hos menn.
OPPBEVarING OG hOlDBarhEt: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses. 
Beskyttes mot lys.
aNDrE OPPlySNINGEr: Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet i sprøyten inspiseres 
visuelt for partikler og misfarging før injeksjon. Kast legemidlet dersom det inneholder par-
tikler eller er misfarget. Bruk én av de vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Sikkerhetsme-
kanismen vil ikke aktiveres med mindre hele dosen er gitt! Sikkerhetsmekanismen er ment 
å dekke kanylen etter at vaksinatør har injisert vaksinen og sluppet stempelet. Må ikke blan-
des med andre legemidler. Destruksjon: Ikke anvendt legemiddel eller avfall bør destrueres 
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.
PaKNINGEr OG PrISEr: Endosesprøyte med sikkerhetsmekanisme og to kanyler: 0,5 ml 
kr 1181,10   Sist endret: 16.08.2007

HPV 16 og 18 er ansvarlig for omtrent 70% av tilfellene av høygradig cervikal intraepitelial 
neoplasi (CIN 2/3) og adenocarcinoma in situ (AIS) av høygradig vulvadysplasi (VIN 2/3) 
hos unge kvinner før menopause.

Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21
infono@spmsd.com
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C Yasminelle Bayer Schering Pharma AG
Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A A12
TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Drospirenon 3 mg, 
etinyløstradiol (som betadexclathrat) 0,02 mg, laktose 46 mg, hjelpe-
stoffer. Fargestoff: Rødt 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 bortfallsblødning. Med dette 
doseringsregime oppnås full beskyttelse fra første tablett. 28 tabletter: 
Medikasjonen begynner på menstruasjonsblødningens 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 
menstruasjonslignende blødning (bortfallsblødning). Yasminelle 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. myokardinfarkt) eller prodromal-tilstander (f.eks. 
angina pectoris og forbigående ischemisk hjertesykdom). Ved eksi-
sterende cerebrovaskulær hendelse eller med en slik hendelse i sykehis-
torien. Tilstedeværelse av en alvorlig eller flere risikofaktorer for arterie-
trombose: Diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig 
hypertensjon, alvorlig dyslipoproteinemi. Arvelig eller ervervet predispo-
sisjon for vene- eller arterietrombose, f.eks. APC-resistens, antitrombin-
III-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel, hyperhomocysteinemi 
og antifosfolipidantistoffer (antikardiolipinantistoffer, lupusantikoagulan-
ter). Eksisterende pankreatitt eller pankreatitt i sykehistorien når det er 
forbundet med alvorlig hypertriglyseridemi. Nåværende eller tidligere al-
vorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdiene ikke er normale igjen. 
Alvorlig nyreinsuffisiens eller akutt nyresvikt. Tidligere eller nåværende 
levertumorer (god- eller ondartede). Kjente eller mistanke om maligne 
tilstander i genitale organer eller brystene, hvis disse er påvirkelige av 
seksualsteroider. Ikke-diagnostisert vaginal blødning. Tidligere migrene 
med fokale neurologiske symptomer. Overfølsomhet overfor noen av 
virkestoffene eller hjelpestoffene. 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 kombina-
sjons 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. familieanamnese, blod-
trykksmåling 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 4 uker før) og at den 
ikke gjenopptas før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Risiko for arte-
rielle tromboembolier øker ved økt alder, migrene, røyking, dyslipoprotei-
nemi, hypertensjon, valvulær hjertesykdom, atrieflimmer. Kvinner over 35 
år rådes til ikke å røyke. Ved mistanke om eller bekreftet trombose må 
preparatet seponeres. Andre medisinske tilstander som har vært assosi-
ert med karkomplikasjoner omfatter diabetes mellitus, systemisk lupus 
erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom og kronisk inflammatorisk 
tarmsykdom (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) og sigdcelleanemi. 
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. Hos kvinner med arvelig 
angioødem kan eksogene østrogener indusere eller forverre symptomene 
på angioødem. Tilfeller av levertumorer har forekommet. I isolerte tilfeller 
har disse tumorene ført til livstruende intraabdominale blødninger. Lever-
tumor må vurderes i den differensielle diagnosen hvis alvorlig smerte i 
øvre abdomen, forstørrelse av leveren eller tegn på intraabdominal blød-
ning forekommer. Preparatet seponeres ved unormale leverfunksjonsprø-
ver. Noe økt risiko for brystkreft. 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. Forver-
ring av endogen depresjon, epilepsi, Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt 
har vært rapportert. Kvinner med chloasmatendens bør unngå ekspone-
ring for sollys og ultrafiolett 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-galaktosemalabsorpsjon, 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 antikonsepsjonsbeskyttel-
sen. 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 bortfalls-
blødning i den første normale tablettfrie perioden, må muligheten for 
graviditet vurderes. Utsettelse av menstruasjonen: 21 tabletter: Nytt brett 
påbegynnes direkte uten opphold. 28 tabletter: Menstruasjonen kan 
utsettes ved først å ta de lyserøde tablettene og så kaste brettet uten å ta 
de 7 hvite tablettene. Start deretter direkte på et nytt brett. 
Interaksjoner: Perorale kombinasjonspreparater kan påvirke metabolis-
men av bestemte andre virkestoffer. Dermed kan plasma- og vevskonsen-
trasjonen enten øke (f.eks. ciklosporin) eller gå ned (f.eks. lamotrigin). Hos 
pasienter uten nedsatt nyrefunksjon viste ikke samtidig bruk av drospire-
non og ACE-hemmere eller NSAIDs noen signifikant effekt på serumkali-
um. Men samtidig bruk av aldosteronantagonister eller kaliumsparende 
diuretika er ikke undersøkt. I slike tilfeller bør serumkalium kontrolleres i 
den første behandlingssyklusen. (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 antikon-
sepsjonssteroider og/eller metabolitter kan utskilles med melken. Disse 
mengdene kan påvirke barnet. Bør ikke anvendes under amming. 
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Endokrine: Brystsmerter, forstørrede 
bryst. Gastrointestinale: Abdominal smerte. Hud: Akne. Neurologiske: 
Hodepine. Psykiske: Emosjonell labilitet. Urogenitale: Dysmenoré, me-
troragi. Øvrige: Vektøkning. Mindre hyppige: Endokrine: Brystneoplasi, 
fibrocystisk brystsykdom, galaktoré, hetetokter. Gastrointestinale: Kval-
me, oppkast, gastroenteritt, diaré, konstipasjon, gastrointestinale lidelser. 
Hud: Angiødem, alopesi, pruritus, utslett, tørr hud, seboré, hudlidelser. 
Luftveier: Faryngitt. Neurologiske: Parestesi, vertigo. Psykiske: Depresjo-
ner, nervøsitet, søvnproblemer, nedsatt libido. Sirkulatoriske: Ekstrasys-
toler, takykardi, lungeemboli, hypertensjon, migrene, varikøse vener. Syn: 
Synsforstyrrelser. Urogenitale: Ovariecyster, menstruasjonsforstyrrelser, 
amenoré, menoragi, vaginal candidiasis, vaginitt, utflod, vulvovaginal syk-
dom, vaginal tørrhet, bekkensmerter, mistenkelig Papanicolaou-utstryk, 
cystitt. Øvrige: Candidiasis, Herpes simplex, allergisk reaksjon, økt 
appetitt, nakkesmerte, smerte i ekstremiteter, muskelkramper, ødem, 
asteni, smerter, ekstrem tørste, økt svetting, vekttap.Overdosering/
Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger G03A. Egenskaper:
Klassifisering: 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. 
60%. Proteinbinding: Drospirenon: 95-97%. Etinyløstradiol: Ca. 98,5%. 
Fordeling: Distribusjonsvolum: Drospirenon: Ca. 3,7 liter/kg. Etinyløs-
tradiol: 5 liter/kg. Halveringstid: Drospirenon: 31 timer. Plasmaclearance 
for drospirenon er 1,3-1,7 ml/minutt/kg. Halveringstiden for metabolittut-
skillelsen via urin og fæces er på ca. 40 timer. Etinyløstradiol: Plasmacle-
arance for etinyløstradiol er 5 ml/minutt/kg. Halveringstiden for meta-
bolittutskillelsen er på rundt 1 dag. Metabolisme: Mesteparten av 
drospirenon omdannes i lever. Etinyløstradiol omdannes fullstendig, 
mesteparten i tynntarmens mucosa og i leveren. Utskillelse: Drospirenon: 
Via urin og fæces. Etinyløstradiol: Via urin og galle. Pakninger og priser: 
3 × 21 stk. kr 253,80. 3 × 28 stk. kr 256,70. Sist endret: 01.10.2008
(priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)

Bayer AS
Postboks 14, 0212 Oslo, Telefon: 24 11 18 00, Faks: 24 11 19 90 
www.bayerscheringpharma.no www.femalelife.no

Lege i spesialisering
Gynekologisk avdeling

Nr.ID.nr. 12064. Ledig fra 01.02.09. Tilsettingstid er inntil 3 år, med mulighet 
for forlengelse. Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

Nærm. opplysninger ved avd.overlege Jes G. Westergaard, tlf. 78 42 10 00.

Lønn: I h.h.t. gjeldende overenskomster mellom Den norske legeforening 
og Helse Finnmark. Medlemskap i KLP.

Vi kan tilby:

Vi minner om statlig nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 

gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, 
samt 6 mnd. prøvetid.

Søknad med CV og 2 referanser sendes elektronisk via   
www.jobbnorge.no. Søknadsfrist: 24. november 2008.

Klinikk Hammerfest
har ledig følgende stilling

Medlemsfordeler på bank- og forsikring. 
Alt på ett sted! Ring oss på telefon 04700 
eller se www.medlemsradgiveren.no
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Nyhet!

Ny og effektiv behandling til  
pasienter med overaktiv blære1

Placebo

-50%

-80%*

Toviaz®

4 mg

-18,6%

-88%=

Toviaz®

8 mg

* p=0.001 vs placebo; = p < 0.001 vs placebo-100
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-70%

Tolterodine
4 mg

Median % endring fra baseline i antall UUI episoder/24 t
Omarbeidet av Pfizer etter Chappel et al. Eur Urol. 2007 Oct; 52(4):1204-12.

Toviaz® gir bedre kontroll
over Urgency Urinary
Incontinence (UUI) episoder1:

• Fleksibel dosering:
4 mg og 8mg1,3

• Startdose 4 mg:
kan titreres opp til 
8 mg for ytterligere 
effekt2

•En gang daglig3

Referanse:
1. Chapple C, Van Kerrebroeck P, Tubaro A, Haag-Molkenteller C, Forst HT, Massow U, Wang J,Brodsky M. Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Once-Daily Fesoterodine in Subjects    

With Overactive Bladder. Eur Urol. 2007.  Oct; 52 (4): 1204-12.
2. Khullar V. Dose response relationship of fesoterodine 4 mg vs 8 mg and onset of action in subjects with overactive bladder: UROLOGY 71 (5), 2008
3. SPC Toviaz

Toviaz_ann_DM_juni08_mdosering:Sommerann2 Viagra Dagens M 05.qxd 20.08.2008 14:21 Side 1
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Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21
infono@spmsd.com

Vaksinen som beskytter mot 
4 papillomavirustyper og som
skal forebygge livmorhalskreft**

Dokumentert effekt mot HPV 
6, 11, 16 eller 18-relaterte 
genitale sykdommer

Gardasil® skal forebygge:

For bred beskyttelse*

og tidlig nytte**
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