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Når leger er sin verste fiende

Syk eller ikke syk,- det er spørsmålet



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

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

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
 

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

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

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

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

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente private dagkirurgiske sykehus.
I 2005 ble det utført cirka 3000 dagkirurgiske inngrep ved BKS. BKS har i de senere år vært en 
verdifull bidragsyter til den offentlige helsetjeneste gjennom leveranser til flere fylkestrygdekontor
og Helse Vest. Per i dag utføres hovedsakelig dagkirurgiske operasjoner innen fagfeltene ortopedi,
nevrokirurgi, håndkirurgi, plastisk kirurgi og øyekirurgi. BKS holder til i skreddersydde, nyoppussede
og godkjente lokaler i det store glassbygget på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer,
6 oppvåkningssenger og 4 enerom. Bergen Kirurgiske Sykehus samlokaliserer og samarbeider med
BKS Øye og Klinikk Bergen, to private aktører innenfor fagfeltene øyekirurgi og plastisk kirurgi.
Mer informasjon om BKS finnes på www.bksykehus.no.
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”Jeg liker det slett ikke.”
I et samfunn hvor forbruker-sikkerhet 
og -rettigheter står sentralt, er det etter 
hvert fascinerende  å se hvordan ”helse-
produkter” kan markedsføres uten noen 
form for kontroll. Sitatet i tittelen kom-
mer fra avdelingsoverlege Steinar Madsen i 
Statens Legemiddelverk, og er en reaksjon 
på at rugspiredråper selges som forebyg-
ging av, og behandling for svineinfluensa. 

Denne uttalelse er antakelig det sterkeste samfunnet stiller 
opp med når det foregår regulær svindel med folks helse. 
Dette står i grell kontrast til de rettigheter man har med 
garanti, angrefrist, bytterett og forbrukerombud, når man kjø-
per en skjorte. 

Man kan ellers ikke unngå å følge med i den pågående farsen 
om sykemeldingsvolumet i samfunnet. Partene inntar sine 
statiske posisjoner, samtidig som man sier at vi trenger en 
åpen debatt og at alle stener må snues. LO vil være med å vur-
dere alle løsninger, bortsett fra kostnader for arbeidstakerne. 
Regjerningen vil vurdere alle forslag, bortsett fra å røre syke-
lønnen. 

Mange peker på arbeidsgiverne, og noen peker på legene. 
Svarteperspill kan ha en underholdningsverdi, men fører sjel-
den til noe. 
At tunge forskningsmiljøer, mange leger og en vesentlig del av 
befolkningen mener at sykelønnsordningen ikke kan være hellig, 
betyr intet på det nåværende tidspunkt. 
En stor del av allmenlegekorpset deltok i felles dugnad med 
trygden/NAV under IA innføringen. Norske leger er opptatt 
av sykemeldingsvolumet, og liker ikke det nivå man i Norge er 
kommet opp på. 
IA reformen synes ikke å ha medført reduksjoner i det hele 
tatt. 
Rettighetstenkningen i den norske befolkning har antatt slike 
dimensjoner at det nok er riktig at mye av sykemeldingsvolu-
met er ren bestillingsvare. 
Dersom man fra nasjonalt politisk miljø ikke kommer med 
signaler som svekker denne tanken om at man har ”rett til/krav 
på” ytelser i nesten enhver sammenheng, vil det ikke bli mulig å 
mobilisere legekorpset til ny dugnad. 
Legeforeningens ledelse bør ha dette med seg inn i debatten på 
nyåret, når legeforeningen skal ta stilling til forslag som måtte 
komme fra regjeringen og dens ekspertutvalg. 

For øvrig ønsker jeg alle en riktig god jul, og et godt nyttår.
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C Calcigran Forte Nycomed Pharma     ATC-nr.: A12A X-
 
TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE og 1000 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 
mg, resp. 1000 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 μg, tilsv. 400 IE, resp. 20 μg, tilsv. 800 IE, sorbitol 390 mg, resp. 780 
mg, sakkarose 1,5 mg, resp. 3,3 mg, aspartam, isomalt, hydrogenert soyaolje, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.
 
Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbehandling ved osteoporose 
når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.
 
Dosering: Tablettene kan tygges eller svelges hele. Kan også røres ut i vann. Voksne og eldre: 500 mg/400 IE: 1 
tyggetablett 2 ganger daglig. 
1000 mg/800 IE: 1 tyggetablett 1 gang daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Preparatet bør ikke brukes hos pasienter med 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 
Kontraindikasjoner: Høyt kalsiuminnhold i blod eller urin, nyresten, D-hypervitaminose, overfølsomhet overfor soya, 
peanøtter, kalsium, vitamin D eller noen av hjelpestoffene.
 
Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges og nyrefunksjon bør monitoreres med 
serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig viktig hos eldre pasienter som samtidig behandles med hjerteglykosider 
eller diuretika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon 
bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med nedsatt 
nyrefunksjon og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for kalsifisering av bløtvev må vurderes. Hos pasienter 
med kraftig nedsatt nyrefunksjon metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol normalt og andre former for vitamin 
D bør brukes. Preparatet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme 
av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig med hensyn på kalsiuminnholdet i serum 
og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immobiliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Ved 
forskrivning av andre legemidler som inneholder vitamin D, skal det tas hensyn til D-vitamindosen. Administrering av 
ytterligere doser kalsium eller vitamin D skal følges grundig opp av lege. I slike tilfeller er det nødvendig å kontrollere 
kalsiumnivået i serum og kalsiumutskillelsen i urin ofte. Preparatet inneholder aspartam (en fenylalaninkilde). Kan være 
skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet inneholder sorbitol, isomalt og sakkarose. Pasienter med sjeldne 
arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel bør ikke ta 
dette legemidlet. Preparatet anbefales ikke til barn.
 
Interaksjoner: Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko for hyperkalsemi, bør serumnivået av 
kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjonen. Det 
kan være nødvendig å øke dosen av Calcigran Forte ved samtidig bruk. Samtidig behandling med ionebytterresiner, 
slik som kolestyramin, eller laksativa, f.eks. flytende parafin, kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. 
Kalsiumkarbonat kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetracykliner. Tetracykliner skal derfor administreres 
minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsium. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digitalis. 
Dersom bisfosfonater eller natriumfluorid administreres samtidig, bør disse preparatene tas minst 3 timer før inntak av 

Calcigran Forte pga. risiko for redusert absorpsjon. Oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i hele korn) 
kan danne uløselige forbindelser med kalsiumioner og dermed hemme kalsiumabsorpsjonen. Kalsiumpreparater og mat 
med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre bør tas med 2 timers mellomrom.
 
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det daglige inntak av kalsium og vitamin D ved graviditet må ikke overstige 
1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D. Calcigran Forte 1000 mg/800 IE er derfor ikke egnet for bruk under graviditet. 
Calcigran Forte 500 mg/400 IE kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kalsiummangel. Overgang i morsmelk: 
Preparatet kan brukes ved amming. Kalsium og vitamin D går over. Dette må det tas hensyn til dersom det gis tillegg av 
vitamin D til barnet.
 
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi og hyperkalsuri. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, oppblåsthet, kvalme, magesmerter og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000), 
ukjent: Hud: Kløe, utslett og urticaria.
 
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose og hyperkalsemi. Symptomer: Anoreksi, tørste, 
kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, 
smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til koma 
og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og kalsifisering av bløtvev. Behandling: 
Behandlingen med kalsium og vitamin D må opphøre. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A, vitamin D og 
hjerteglykosider må også opphøre. Magetømming hos pasienter med nedsatt bevissthet. Rehydrering og, avhengig av 
alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. 
Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt venetrykk) overvåkes. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for kalsiumkarbonat A12A A04 og vitamin D3 A11C C.
 
Egenskaper: Klassifisering: Mineralpreparat med D-vitamin. Virkningsmekanisme: Kontinuerlig kalsiumtilførsel er 
nødvendig for nydannelse av ben og vil antagelig undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere 
bennedbrytning. Vitamin D er viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. 
Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen. Fordeling: 99% av kalsiumet i kroppen er konsentrert i den harde strukturen 
i ben og tenner. 1% finnes i intra- og ekstracellulærvæskene. Ca. 50% av det totale kalsiuminnholdet i blodet er i 
fysiologisk aktiv ionisert form og ca. 10% er kompleksbundet til sitrat, fosfat eller andre anioner. De resterende 40% er 
proteinbundet, hovedsakelig til albumin. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt 
globulin. Lagres i muskel- og fettvev. Metabolisme: Kolekalsiferol omdannes i leveren ved hydroksylering til den aktive 
formen 25-hydroksykolekalsiferol. Videre skjer omdanning i nyrene til 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol 
er metabolitten som er ansvarlig for å øke kalsiumabsorpsjonen. Utskillelse: Kalsium utskilles via feces, urin og svette. 
Renal ekskresjon avhenger av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D utskilles i feces og urin.
 
Pakninger og priser: 
500 mg/400 IE: 100 stk. (boks) kr 148,70. 
1000 mg/800 IE: 60 stk. (boks) kr 172,90.

Nycomed  Postboks 205  1372 Asker  Tlf. 800 800 30  Fax 66 76 36 36  www.nycomed.no

Nyhet!
Calcigran Forte

1000 mg kalsium
+ 800 IE vitamin D3

Nå én tablett daglig!
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@helse-bergen.no

I debatten som pågår, ja tidvis raser, forholder Legeforeningen 
seg på den ene siden  passiv, tilbaketrukket og foreløpig uten 
konstruktive bidrag. På den annen side trykkes daglig kronik-
ker og artikler hvor legene gjøres til en av hovedaktørene, 
tidvis også til syndebukk og hovedårsak bak det galopperende 
sykefraværet. Legekontoret fremstilles nærmest som en arena 
hvor sykemeldingene deles ut ved inngangsdøren og mens 
Stoltenberg vil at andre leger enn fastlegen skal vurdere om en 
person skal sykemeldes vil Høyre innføre sanksjoner mot de 
leger som ikke er strenge nok. 

Jeg mener at legestanden ganske selvsagt både har et ansvar 
og en rolle i forhold til sykefraværet, men det blir for enkelt 
og med liten innsikt når legen gjøres til årsak. Det blir litt som 
om man skulle gi NAV skylden for en høy arbeidsledighet. Der 
godene deles ut strømmer folk til og det er ikke lett å stå imot 
når venterommet er fullt av personer som mener at sykemel-
dingen er et gode de selv bestemmer om de trenger. Man syke-
melder seg, det er det ikke lenger legen som gjør.

Sykdom kan defineres som en forstyrrelse på kroppens funk-
sjoner som innebærer misbehag, dysfunksjon eller andre plager 
og Folketrygden skal i utgangspunktet sikre sykepenger til 
arbeidstakere som er helt eller delvis arbeidsufør grunnet syk-
dom. Forståelsen av sykdomsbegrepet er viktig når samfunnet 
skal definere hvem som har rettigheter knyttet til behandling 
og ytelser og ikke minst for det enkelte individ når det gjelder 
egen oppfatning av hva som er sykdom og når en tilstand inn-
treffer som gjør at man har krav sykdomsrelaterte ytelser.

Imidlertid er den allmenne oppfatning av hva som er sykdom 
i betydelig endring. Vi ser en betydelig glidning i retning av at 
sykdom defineres med utgangspunkt i helsebegrepet. Dette 
innebærer at fravær av fullkommen helse oppfattes som syk-
dom.  WHO sier at helse er en tilstand av fullkomment legemlig, 

sjelelig og sosialt velvære mens ordet sykdom er satt sammen 
av norrønt sjukr og dómr og betyr bekymret væremåte.  En ikke 
utbetydelig andel av befolkningen later til å mene at bekymrin-
ger og fravær av fullkomment velvære kan sidestilles med det 
å være syk og et slikt paradigmeskifte vil selvsagt virke inn på 
sykefraværet.

At sykdomsbegrepet er i dramatisk endring i en befolkning 
med høye krav og forventninger er et ikke-tema hos debat-
terende politikere,- og det kanskje ikke så rart. På den ene 
siden er dette i stor grad politikerskapt, på den andre siden er 
det et tema som fort kan skape misforståelser og velgerflukt: 
Stoltenberg anklager befolkningen for lav arbeidsmoral og trygde-
svindel.

Det er imidlertid problematisk når myndighetene brukes 
medisinsk-relaterte ytelser også til andre formål: Regjeringen 
skryter svært gjerne over den lave arbeidsledigheten i landet, 
særlig i disse krisetider, men er den i realiteten så lav som det 
skapes inntrykk av? OECD er av den klare oppfatning at Norge 
skjuler arbeidsledighet med merkelappen helseproblemer. 
Helserelaterte trygdeordninger brukes også for å dekke over 
det faktum at stadig flere faller utenfor utdanningssystemet og 
et krevende arbeidsliv,- særlig gjelder dette unge menn.

Sykdomsbegrepet blir tøyelig når ordningene er så gunstige og 
så lett tilgjengelige som de er. Dette forsterkes ved at ubeha-
geligheter som arbeidsledighet og sosioøkonomiske forskjel-
ler glattes over med medisinsk-relaterte ytelser. Slik blir alle 
tilfredse og legen, som sitter med stempelet, sitter igjen som 
syndebukken alle kikker på når ordningene koster for mye. 
Er dette grunnen til at Legeforeningen søker tilflukt i denne 
debatten? Sannheten er så politiske ukorrekt at ingen tør å 
bære den frem?

r e d a k t ø r
Syk eller ikke syk,- det er spørsmålet

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Problemstillinger knyttet til sykefravær og uføretrygd er i høy grad dagsaktuelle. Kostnadene til 
sykdomsrelaterte ytelser er i en slik vekst at de truer det politiske handlingsrom og tvinger der-
med frem vilje til handling hos den rød-grønne regjeringen. Kostnadene må ned skal regjeringen 
kunne innfri på andre områder. Dette har igjen utløst sabelrasling hos fagorganisasjonene og mer 
eller mindre seriøse motforslag fra opposisjonen. Legeforeningen,- den har foreløpig har søkt til-
flukt i skyttergraven. Er det fordi legene er redde for å fortelle sannheten?
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Reduser agitasjon 
og irritasjon 
ved Alzheimers 
sykdom

* 1)

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. 

• Forbedrer evnen til å utføre daglige gjøremål 2) 3)

• Reduserer pleietid 4)

• Effekten kan måles etter bare 4 uker 3)

• Tolereres godt 2)

1) S Gauthier Int J Ger Psychiatry 2005; 20:459-464. 2) Reisberg B, Doody R, Stöffler A, et al. Memantine in moderate-to severe 
Alzheimer’s disease. New Engl J Med 2003; 348: 1333–1341. 3) Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the M-BEST 
study (benefit and efficacy in  severely demented patients during treatment with memantine). Int J Ger Psychiatry 1999; 14: 135–146.   
4) Wimo A,Winblad B, Stöffler A, et al. Resource utilisation and cost analysis of memantine in patients with moderate to severe Alzheimer’s 
disease. Pharmacoeconomics 2003; 21 (5): 1–14. 

Se Felleskatalog tekst på side XX.

UNIK virkningsmekanisme
NMDA-reseptorantagonist
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C Ebixa “Lundbeck” 
Middel mot demens. •  ATC-nr.: N06D  X01

DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g (20 dråper) inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. 
memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann. TABLETTER, filmdrasjerte 
5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, resp. 10 
mg, 15 mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, 
hjelpestoffer. Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek. InDIkAsjonER: 
Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. DosERIng: 
Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling 
av Alzheimers demens. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan 
monitorere pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende 
retningslinjer. Voksne/eldre: Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg 
(40 dråper) daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg 
(10 dråper) pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper) 
daglig. Uke 2: 10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg 
(40 dråper) daglig. Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 
20 mg (40 dråper) daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved 
lett nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 50-80 ml/minutt). Ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon (kreatininclearance 30-49 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper). 
Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/
dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 
5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg (20 dråper)/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild 
eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig 
med dosejustering. Memantin anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. 
manglende data. konTRAInDIkAsjonER: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
FoRsIkTIghETsREgLER: Forsiktighet utvises hos epileptikere som tidligere har hatt 
episoder med krampeanfall, eller pasienter som er predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av 
N-metyl-D-aspartat (NMDA)-antagonister som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan 
bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. Overvåkning av pasienter ved tilstander med 
økt pH-verdi i urin (f.eks. drastiske kostholdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende 
midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan 
være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, 
ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk 
overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Moderat 
til alvorlig Alzheimers sykdom pleier vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og 
betjene maskiner. I tillegg kan memantin ha lett til moderat påvirkning på reaksjonsevnen. 
Pasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy 
eller betjener maskiner. InTERAksjonER: Effekten av barbiturater og nevroleptika kan bli 
redusert. Samtidig administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen 
eller baklofen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. 
Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. 
risiko for farmakotoksisk psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, 
kinin og nikotin innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av 
hydroklortiazid eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av 
økt INR ved samtidig warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller 
INR anbefales. gRAvIDITET/AmmIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet 
er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye 
vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Memantin er lipofilt og utskillelse 
antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIvIRknIngER: Bivirkningene er 
vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. 
Sentralnervesystemet: Svimmelhet, hodepine, somnolens. Sirkulatoriske: Hypertensjon. 
Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt. Sentralnervesystemet: 
Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring, unormal 
gange. Sirkulatoriske: Venetrombose/tromboembolisme. Øvrige: Tretthet, soppinfeksjoner. 
Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske reaksjoner og 
pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. 
Dette er også rapportert under memantinbehandling. ovERDosERIng/FoRgIFTnIng: 
Symptomer: Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med tretthet, svakhet 
og/eller diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller ukjent dose har 
pasientene hatt symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, somnolens, 
svimmelhet, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller mage-
tarmbesvær (oppkast og diaré). Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga symptomer 
fra sentralnervesystemet (koma i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon). Pasienten ble 
behandlet symptomatisk og med plasmaferese, og kom seg uten varige mén. En pasient som 
hadde fått 400 mg memantin oralt fikk symptomer fra sentralnervesystemet som rastløshet, 
psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten 
ble restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01. 
EgEnskAPER: Klassifisering: Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-
reseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ 
demens er det i økende grad bevis for at svikt i glutamaterge nevrotransmittere, særlig 
ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til både symptom- og sykdomsforverrelse. 
Memantin modulerer virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat som kan 
føre til nevronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax: Etter 
3-8 timer. «Steady state»-plasmakonsentrasjoner fra 70-150 ng/ml (0,5-1 μmol) med store 
interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 
liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeksponensielt med terminal t½ på 60-100 
timer. Total clearance (Cltot): 170 ml/minutt/1,73 m2. Renal eliminasjonsrate av memantin 
ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9. Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes 
som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% 
utskilles innen 20 dager, mer enn 99% utskilles renalt. oPPBEvARIng og hoLDBARhET: 
Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. PAknIngER og PRIsER: Dråper: 50 g kr 
835,10. Tabletter: Enpac.: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg 
kr 603,40. 10 mg: 30 stk. kr 536,50. 50 stk. kr 828,20. 100 stk. kr 1621,30. 20 mg: 28 stk. kr 
966,30. 98 stk. kr 3267,10. PRIsER sIsT EnDRET: 01.03.2009

www.ebixa.com

h. Lundbeck A/s
Strandveien 15b
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800 
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no

Velkommen til Ryggklinikken!

Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20

Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00

www.ryggklinikken.no

• Vi er naprapater som behandler mennesker
 i alle aldre med både akutte og kroniske 
 muskel- og skjelettplager. 

• På Ryggklinikken er behandlingsmetodene 
 triggerpunktsmassasje, muskeltøy, mobilisering 
 og manipulasjon av ledd, treningsveiledning 
 samt ergonomisk rådgivning.

• Ingen henvisning
 - kort ventetid - også akuttbesøk.

Cox er et av Norges største byråer 
innen redaksjonell kommunikasjon og design. 
Cox bistår med både rådgivning og konkrete 
kommunikasjonstiltak.Vi utarbeider kommunikasjon 
på ulike plattformer for flere av de sterkeste 
merkenavnene i Skandinavia.
 
Vi har kontorer i Bergen, Oslo, 
København og Stockholm.

www.cox.no
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Hovedkontor, Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • Poliklinikk Fylkessykehuset Stord
Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37Ta kontakt

VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:
Proteser/ortoser for ben og armer – Ortopedisk fottøy/oppbygg/fotsenger
Spesialkorsetter – Innleggsåler – Kompresjonsstrømper – Brokkbind mm

M ø l l e n d a l s v e i e n  8 ,  5 0 0 9  B e r g e n  –  T e l e f o n  5 5  2 0  6 4  6 0  –  w w w . d r e v e l i n . n o  –  d r e v e l i n @ d r e v e l i n . n o

150 år!

Velkommen til 
Juletrefest 

Store og små er velkommen i Legenes Hus, 
Sophienlund i Kalfarveien

Søndag 10. januar 2010 kl. 16 - 18

Enkel bevertning til voksne og barn.
Tryllekunstner underholder og vi går rundt juletreet

…og kanskje kommer nissen?

Ingen påmelding eller betaling.

Hilsen Hordaland Legeforening

Kunngjøring
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2009

Legene, ikke minst legeledere, blir i større grad enn tidligere 
påvirket av dette. Det er ikke selvsagt lenger at faglige hensyn 
skal ha prioritet foran økonomiske hensyn, og spenningen mel-
lom disse to hensyn beveger seg nå helt ned på pasientnivå. 
Det må være vår oppgave som tillitsvalgte og overleger å bidra 
til kjernevirksomheten igjen kommer i fokus – det er en viktig 
del av legenes arbeidsvilkår at man kan gi god pasientbehand-
ling og ikke må gå på akkord med sin faglige integritet.

Mellomoppgjøret for 2009 foregikk i en god tone hos oss og 
med et godt resultat sammenlignet med landet for øvrig. Det 
er grunn til å tro at hovedoppgjøret for 2010 kan bli langt 
vanskeligere på bakgrunn av den beskjedne lønnsvekst man 
har lagt til grunn i statsbudsjettet. Spekter har imidlertid selv 
nå gått ut og sagt at legene har hatt en dårligere lønnsutvikling 
enn andre (som tilsvar til YS som hevdet Spekter ikke har kon-
troll med lønnsutgiftene). Det får vi bruke for alt det er verdt 
når tiden er inne.

Helse Bergen sin økonomi er, i motsetning til de andre syke-
husene i regionen, helt etter budsjett og ser ut til å kunne 
gå i regnskapsmessig balanse for 2009. Of har støttet denne 
utviklingen fordi det gir bedre psykologi og større økonomisk 
handlerom neste år. Likevel har det en pris i form at gode med-
arbeider må slutte eller omplasseres, og de som blir igjen må 
løpe enda litt fortere. Sykefraværet er stigende. For legenes del 
har press på tjenesteplaner, vikarer og mulighet for nye ressur-
ser vært merkbart. Selv om ventelistene ikke har økt vesentlig 
så er de absolutte ventetidene altfor lange for mange pasienter, 
ikke minst innen psykiatrien. Det er også en bekymring at god 
økonomisk balanse i Vest og dårlig balanse i Øst kan medføre 
en ny forfordeling av ressurser i retning østover. 
I en tid med bedre økonomisk kontroll er det frustrerende å 
oppleve at eier gir sykehuset lite spillerom. Allerede i juni kom 
det detaljerte signaler fra Helse Vest om hvor stort overskud-
det skal være i 2010. Jeg har tatt dette opp i styret flere ganger 
– det er liten vits og dyrt å ha et styre som bare administrerer 
eiers detaljerte pålegg. Sykehuset må selv ha handlefrihet til bl.a. 
å disponere overskudd og vurdere hva som er hensiktsmessig i 
fordelingen mellom drift og investeringer. Vi må trolig bearbeide 
helseministeren dersom man skal få til et holdningsskifte her 
slik at sykehusene sikres en langt større autonomi i ressursfor-
valtningen.

I forbindelse med ombygning av sentralblokken hvor jeg er 
med i styringsgruppen er det spennende planer på gang. Man 
er allerede kommet langt i planleggingen av 6 nye operasjons-
stuer for dagkirurgi og 4 nye operasjonsstuer for hjertekirurgi. 
Et spennende og fremtidsrettet forslag til nytt ferdighetssenter 
foreligger og vil gi langt større muligheter for opplæring både 
for både medisinerstudenter og ferdige leger,  og det arbeides 
med en ny stor mottaksklinikk og en traumeenhet. Planlegging 
av mottaksklinikk krever omfattende forarbeid, og det er viktig 
at man både som tillitsvalgt og fagperson involverer seg i de 
prosesser som nå kommer i gang etter hvert. 

Selv om det på de fleste avdelinger ser ut til at samarbeidet 
fungerer bra, har det dessverre vært et økende antall saker 
hvor overleger blir dårlig behandlet og hvor undertegnede har 
blitt involvert.  Disse sakene har i nær alle tilfeller løst seg ved 
vår inngripen og viser hvor viktig det er at også legene har et 
tillitsvalgtapparat å støtte seg på. 
Mange avdelingstillitsvalgte løser små og større problemer på 
sin avdeling, og jeg vil takke alle for godt samarbeid og stor inn-
sats i året som snart er slutt. Jeg ser frem til videre samarbeid 
neste år hvor vi bl.a. må forholde oss til innføringen av DIPS, 
nytt hovedoppgjør og fortsatt stramme rammevilkår. 
La oss alle med styrke prøve å vri oppmerksomheten tilbake til 
det aller viktigste; møtet mellom lege og pasient der god pasi-
entbehandling står i fokus.

Ønsker dere alle en god jul og godt nytt år!

 

K je l l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no

Foretaksreformen, som Legeforeningen støttet i håp om at det skulle gi et faglig løft og 
mer rettferdige rammevilkår for alle sykehus, har blitt økonomenes nye arena. Aldri har 
fokuset rundt økonomisk tenkning vært sterkere og mer dominerende.
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RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er 
blant landets største 
sykehus i dette 
fagområdet. I 2008 ble 
det utført 420 
ryggoperasjoner. 

NAKKEKIRURGI
Nytt tilbud i år. 
Nakkekirurgi ved vår 
danske nevrokirurg Kjeld 
Dons. Skiveproteser er 
nå tilgjengelig for bruk i 
nakken.  

OVERVEKTKIRURGI
Vektreduksjon ved 
operasjon - gastric 
bypass  med 
kikkehullsteknikk er en 
godt dokumentert og 
effektiv metode. 

PLASTIKKIRURGI
Større korreksjoner etter 
vektreduksjoner ved 
spesialist Àgùst 
Birgisson.

KIROPRAKTOR-
KLINIKKEN
Tverrfaglig tilbud med 
vekt på opptrening. 
Avansert dynamisk 
ultralyd-undersøkelse av 
muskelfunksjoner. 

ULRIKSDAL SYKEHUS

Ulriksdal Sykehus er også kjent under navnet Bergen Spine Center*.

Det grå bygget rett under Ulriken rommer det største og mest spesialiserte 

private sykehuset i Bergen. 

Sykehuset er topp moderne med avansert utstyr og gjennomgående høy 

standard; 19 senger, enerom, oppvåkning og de mest moderne 

operasjonssalene. 

Ulriksdal Sykehus har offentlig avtale i fagområdet ryggkirurgi og inngår i 

Fritt sykehusvalg

Alle typer ryggtilstander blir behandlet: prolaps, spinal stenose, spondylolistese, 

degenerativ skoliose og degenerativ skivesmerte. Resultater etter ryggkirugi er 

fullt på høyde med resultater etter annen reparasjonskirurgi som hofte - og 

kneproteser. 

Vi har ingen øvre aldersgrense og utfører alle typer ryggoperasjoner. 

 Vår spesialitet er innsetting av skiveproteser som erstatning for dårlige 

mellomvirvelskiver og korreksjoner av feilstillinger via bukhulen. 

VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

*Spine center er etablert i Stockholm, Gøteborg og Bergen. Sentrene har organisatorisk og 

faglig samarbeid. I 2008 ble det utført 2200 rygg - og nakkeoperasjoner ved disse 3 enhetene.

Vi tilbyr ryggbehandling med internasjonale referanser og driver systematisk kvalitetskontroll 

og metodeutvikling. Vårt felles motto:

kvalitet gjennom spesialisering

www.udsykehus.no  tlf 55 20 90 80  fax 55 20 90 81  post@udsykehus.no  adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen

Nytt behandlingstilbud:

Ulriksdal Sykehus etablerer det første private tilbudet for operativ 

behandling av alvorlig overvekt på Vestlandet. Metoden er 

gastric bypass med kikkehullsteknikk

utført av spesialister med mange års erfaring i laparoskopisk 

bukkirurgi: Robin Gaupset og Hallvard Græslie. 

Interesserte pasienter tas imot for individuell tverrfaglig 

konsultasjon. Denne konsultasjonen er gratis og uforpliktende. 

Innsetting av skiveprotese via bukhulen

10



Følelser og mot

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com

Modig fordi hun våger å si imot et så stort maktapparat som 
Arbeiderpartiet er, men også nettopp fordi hun har satt ord 
og kjent på sine følelser. Hun har tatt ansvar for egne følelser i 
forhold til det som skjer. Bevisst fordi hun virker troverdig i sin 
fremstilling. 

Bakgrunnen for mitt ønske om å formidle noe, dukket opp da 
jeg leste en kommentar i BT om ”De selvrettferdiges kunst”. 
Man må mene hva man vil om hennes ev motiver, men dette var 
sørgelig lesning. Han kaller henne selvmedlidende. ” Krenkelse 
er enkel selvmedisinering, gjør forfatteren blind og leseren 
uvel.” Videre sier han at ” krenkelsen blir i seg selv et skjold 
mot forsøk på rasjonell forklaring eller velment beklagelse” 
Hele kommentaren inneholder hva jeg opplever som en massiv 
latterliggjørelse av det å ha og gi uttrykk for følelser. Kanskje 
en god grunn til at de fleste av oss velger å la det være? Det er 
trist, ikke minst for forfatterens egen del.  Det er ikke erkjen-
nelsen av egen sårbarhet som skaper sorg og krig i verden, sna-
rere det faktum at vi alle er sårbare, men mangler erkjennelse 
om det. Vi lar oss krenke igjen og igjen, og nettopp manglende 
bevissthet kan gjøre oss hevngjerrige, ikke det at vi erkjenner 
krenkelsen og setter ord på det. Vi tror vi kan forklare alt, at vi 
er rasjonelle vesener. Tvert imot er vi rasjonerende vesener; det 
meste forklares og tolkes i ettertid; vi tilpasser kartet etter ter-
renget slik vi opplever det. Den uvelheten han hevder leseren 
får skal jeg ikke på noen måte bestride, kun tolkningen av den. 

Vi har alle følelser, vi er alle sårbare i de fleste sammenhenger. Vi 
har mye kunnskaper i dag om viktigheten av å kjenne seg møtt 
og sett, men lever vi etter det? At legen skal se og vise omsorg 
er allment akseptert og ikke minst forventet. Men er det ikke 
like viktig i livet ellers? I politikken? På butikken? På arbeidsplas-
sen? På flyplassen? Osv….

Møtet mellom pasient og lege er et godt bilde på hvordan man 
skal møte den annen. Selv overfor legen vil de færreste blott-
legge seg uten en forvissning om at man blir møtt med forstå-
else og omtanke. Min erfaring er at de tester oss ut, og det gjør 
de på ulike måter. Det de kommer for er ofte gjemt i masse ord 
som kan ha lite med saken å gjøre. Da er kunsten å lytte, ikke 
kommentere alt, men stille noen åpne spørsmål tilbake. Når den 

annen kan slappe av skjer det nesten alltid en slags metamor-
fose. De dropper utenomsnakket. Skuldrene senker seg. Vi får et 
møte mellom to personer. 

Pasienten må ta ansvar for egne følelser, men det må legen også. 
Et møte mellom mennesker kan skje overalt, over kortere eller 
lengre tid. Og det behøver ikke være privat. Men vi må gi oss 
selv og andre lov til å være personlige, lov til å være mennesker 
med forventninger, skuffelser, gleder og sorger.

Gledelig jul og et godt nytt år ønsker jeg dere alle, og jeg håper 
å møte mange PSL ere på Trysil i januar! Det kommer til å bli et 
hyggelig og nyttig møte!

Et dikt av Rolf Jacobsen

HVIS DU VIL

Har du varme nok?
Du har.
Søvnen, tankene
er gitt deg gratis.
Men varmen i deg
må du gi 
og gi igjen.

Også du
kan si et ord om glede.
Du har en hånd,
varm,
hvis du vil.

Julen nærmer, og det begynner så smått å bli legitimt å snakke om følelser. Jeg vil benytte 
anledningen til å si noen ord om krenkelse. Det har kommet ut bøker i høst om det 
politiske liv og forholdet på innsiden. Dette er ingen anmeldelse av boken til Karita 
Bekkemellem, som jeg for øvrig ikke har lest, men jeg synes at hun i media har opptrådt 
som veldig modig og bevisst. 
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Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen gjennomførte høsten 
2009 en nettbasert spørreundersøkelse med 1600 svar med 
spørsmål om valgt/tilsatt ledelse. Hele 88% ønsket at rektor 
skulle være valgt, valgte dekaner fikk 68% oppslutning, men kun 
38% ønsket valgte instituttledere. Undersøkelsen ble gjort etter 
en periode med valgte instituttledere. M.a.o. var ikke erfaringene 
med valgte instituttledere dårlig.
Lederne på de forskjellige administrative nivåer på universitetene 
har akademisk bakgrunn. Akademikerne har nok derfor vært 
mer positiv til valgt ledelse i motsetning til medarbeiderne fra de 
andre hovedsammenslutningene.

Generelt kan det vel sies at det spiller liten rolle hvorvidt 
lederne på de forskjellige nivåer er valgt eller tilsatt så lenge 
lederne uansett må forholde seg  til gjeldende lovverk og til 
avtaleverkene i staten, d.v.s. Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. 
Disse siste er utarbeidet av staten i samarbeid med organisasjo-
nene. I tillegg vil det være naturlig å sette visse kompetansekrav, 
faglig og administrativt til lederne. Et av kompetansekravene 
burde være grunnleggende kjennskap til de to avtaleverkene 
nevnt ovenfor. Her har det nok dessverre sviktet. Som tillitsvalgt 
er erfaringen at ledere på forskjellige nivåer både på UiB og ved 
Haukeland Universitetssykehus i skuffende liten grad har kjenn-
skap til innholdet i de to viktige avtaleverkene.
Noen betydningsfulle forhold kan det være grunn til å minne om: 
§3 i Hovedavtalen i staten, den såkalte Hovedregel, lyder slik: Det 
skal legges vekt på ordninger som gir de tilsatte, gjennom deres orga-
nisasjoner, muligheter for reell medbestemmelse på forskjellige nivåer 
i virksomheten og slik at de får delta så tidlig som praktisk mulig i 
beslutningsprosessen.
Dette prinsipp ble innført av Brundtland-regjeringen på 1990-tal-
let. Som ledd i å oppfylle dette kravet har Akademikerne og LVS 
arbeidet for å få innført plasstillitsvalgte på instituttnivå. Dette 
har dessverre møtt motstand fra Universitetsledelsen og, litt 
overraskende, også fra andre hovedsammenslutninger. 
Men det er verd å merke seg §30, pkt. 1 i Hovedavtalen som 
lyder slik:  Ved hver virksomhet/driftsenhet skal det velges tillitsvalgte, 
hvis arbeidsgiver eller en organisasjon krever det.
Kommentar: Hvorvidt man har rett til tillitsvalgte på instituttnivå 

står og faller på hvorvidt et universitetsinstitutt blir oppfattet 
som et nivå og/eller en driftsenhet. § 40 i Hovedavtalen define-
rer driftsenhet slik: Med driftsenhet menes geografisk spredte og/
eller administrativt selvstendige enheter/distriktskontorer, fylkesvise 
administrasjoner m.v. innen virksomheten.  Et institutt med tilsatt 
instituttstyrer med administrativt ansvar og mange fullmakter, 
valgt instituttråd med betydelig myndighet,  budsjettansvar samt 
personaleansvar fortoner seg unektelig som en driftsenhet. 
Begrepet ”nivå” kan jeg ikke finne definert i Hovedavtalen, men 
alminnelig skjønn tilsier at et institutt også er et nivå, d.v.s. det 
laveste administrative nivå i universitetsstrukturen. Det er å håpe 
at Akademikerne/LVS vil vinne frem med sine forsetter med 
plasstillitsvalgte. Plasstillitsvalgte vil være viktige når problemer 
oppstår på instituttnivå. Instituttrådet har ingen forankring i 
organisasjonene. Det er ikke oppnevnt for å ivareta organisasjo-
nenes interesser eller tilse at Hovedavtalen følges. Dessuten er 
det god grunn til å frykte at instituttrådets medlemmer verken 
kjenner Hovedavtalens innhold eller kommer til å bruke tid på 
å sette seg inn i den. Det å ha plasstillitsvalgte vil også være av 
betydning for å rekruttere folk til tillitsvalgarbeide og organisa-
sjonen vil ha flere til å rådføre seg med i kompliserte saker.

Universitetsstyret har fastsatt regler for instituttorganene av 
18.06.2009. 
Disse kan leses på https://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.
do?id=163

LVS ønsker alle sine medlemmer 
og også medlemmene i de andre 
yrkesorganisasjonene en 
riktig gledelig jul og 
et godt og fremgangsrikt nyttår.

Noen tanker ved årsskiftet
Statsinstitusjoner med tilførte midler og rammebetingelser er kanskje ikke kjent som svært 
dynamiske. Endringer og tilpassinger til verden utenfor går gjerne langsommere sammenlignet 
med det private næringsliv. Fra å være et mer eller mindre ”skjermet samfunn” utsettes nå 
universitetene for stadig større  krav til effektivitet og kvalitet. En større del av universitetenes  
inntekter kommer fra kilder utenom de ordinære statlige bevilgninger. De er i stor grad konkur-
ranseutsatt med øket krav til produktivitet og kontroll. Dette stiller nye krav til ledelse, og det 
har nok påvirket ønsket om tilsatt ledelse som alternativ til valgt ledelse.
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Som medisinstudent er det heilt tydeleg at generasjonen dei 
fleste av oss tilhøyrer, ikkje har dei same radikale syna som den 
gong. I dagens samfunn er det om å gjere og vere mest mogleg 
homogen. Ein skal ikkje ha sterke meiningar, ein skal vertfall 
ikkje uttrykke dei og ein skal gjere seg mest mogleg usynleg. 
Som student har ein faktisk ein utruleg god moglegheit for å 
stå på krava, enten desse krava er fullstendig utopiske eller 
inneheld eit snev av realisme. Me som studentar har ein gyl-
len sjanse til å vere radikale, vere utopiske og ikkje minst vere 
ei røyst som seier ifrå. For kvart år som gjeng blir det berre 
mindre av dette. Eit godt døme: i ein humanitæraksjon blir det 
sett spørsmålsteikn om ein skal vere med i ein demonstra-
sjon for fred, der frykta for å ikkje vere politisk nøytral set 
grensene. Men kva seier dette? Skal ein aldri ha meiningar fordi 
ein fryktar å ikkje bli sett på som politisk nøytral? Politikk gjen-
nomsyrer på mange måtar dagens samfunn. I dei fleste problem-
stillingar finn du nesten alltid eit snev av politikk. Når vart det 
negativt å ta eit standpunkt? Når vart det negativt å demon-
strere for fred, uavhengig partipolitisk tilknyting? Er me blitt så 
redde for å meine noko, at det er dette som styrer?

Medisinstudiet er vel kanskje ikkje eit studium som oppmodar 
frilynte og idealistiske sjeler til å seie klart ifrå. Ei utdanning som 
meir enn anna oppfordrar til at alle skal vere like, tenkje likt, 
meine likt eller i mange tilfeller ikkje meine noko. Er det slik 
det er i praksis? Absolutt ikkje. Som lege eller medisinstudent 
blir du på eit visst tidspunkt tvungen til å ta standpunkt. Som 
medisinstudentar vert vi lært opp til å vere ei homogen gruppe. 
Ei gruppe som kan det same, som meinar det same. Men dette 
kan da ikkje vere tilfelle? Vi er alle ulike menneske, med ulike 
bakgrunnar og ulike verdiar. Denne pakka er også med på å 
forme oss som legar. Ein fokuserar gjennom heile studiet på 
teori, kunnskap og pugg. Etiske dilemma, filosofiske problemstil-
lingar og vanskelege historier er det derimot lite, eller ingenting, 
av. Dette er eit paradoks for ei gruppe studentar som det vert 

sett høge krav til, særskild i møte med eit samfunn som stadig 
gjeng oftare til legen og som har høge forventingar til den legen 
dei møter. 

At etiske problemstillingar og personleg utvikling blir eksklu-
dera frå medisinstudiet bør i utgangspunktet opprøre studen-
tane meir enn slik situasjonen i dag er. Dette er vel kanskje 
berre eit teikn på den ”hjernevaskinga” medisinstudiet driv. Der 
studentar kjem inn som ulike individ, men endar opp som like 
produkt. Syn, på alder med Amalie Skram, gjer at medisinstu-
dentar må gjennom dei same problema som sine læremeistarar. 
Eit pensum som på mange måtar ikkje har endra seg på 50 år.  
Kva seier det oss? Er det ikkje på tide at kunnskapen frå dei to 
retningane blir førd saman, og gjere at framtidas medisinstudent 
er eit produkt av humanisme og vitskap. To fag som fortener å 
verta meir sidestilt enn i dag. 

Søren Kierkegaard sa eingong ”Å våge er å miste fotfeste for en 
stund. Å ikke våge er å miste seg selv.”

God Jol!

Medisinstudentar 
– eit produkt av si tid?
Radikale studentar er ikkje noko nytt. Mest kjend er vel kanskje 68´ar generasjonen. 
Studentar og andre ungdommar som fronta ein kampanje mot klassesamfunnets ulikhei-
tar, frigjering frå gamle normer og eit sterkare kollektivt samhald. Kva skjedde eigentleg 
med desse fritalande ungdommane og studentane? Kan ein finne dei i dag? Kan ein finne 
dei på medisinstudiet?

kathe.aase@sensewave.noBjørg Bakke 
Leiar MedHum og styremedlem i Nmf Bergen

bjorg.bakke@student.uib.no
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Man kunne ha begynt denne historien tidlig i 2009, men jeg vel-
ger å starte den 1. september. Bergen kommune hadde da møte 
i Samarbeidsutvalget.
Møtet ble holdt i en god tone, med stor vilje til samarbeid 
mellom kommunens ledelse og fastlegenes representanter. 
Fastlegene ble bedt om å vaksinere risikogruppene, pga at man 
mente det ville være den raskeste og mest effektive måten å 
vaksinere de høyest prioriterte pasientene. Alt var såre vel, og 
alle var innstilt på en skikkelig innsats for å få dette til.

Men da legene og kommunen var klar til å sette i gang, kom 
det en ny forskrift fra Helsedepartementet den 2. oktober. 
Denne fastslo at all vaksinering; også mot sesonginfluensa og 
Pandemi-influensa, var et kommunalt ansvar. Videre ble kommu-
nene – MEN IKKE LEGENE – pålagt å tilby vaksine til en fastsatt 
pris – kr 50. Departementet forutsatte da en kostnad på kr 
2500 pr time, altså at det skulle vaksineres 50 pasienter i timen. 
Kommunene, ved KS, protesterte på dette, og hadde beregnet 
egne kostnader til å være mellom kr 100-150 per vaksine i kom-
munal regi.  
Departementet visste at massevaksinering i dette omfanget ikke 
var gjennomførbart i en ordinær fastlegepraksis, og de hadde 
altså IKKE regulert vaksinasjonsprisen for fastlegene. Pga at 
mange kolleger ikke hadde fått med seg denne viktige presise-
ringen, kom det kraftige protester fra mange leger, og dermed 
store mediaoppslag. Der ble legene kritisert for å kun tenke 
penger, være ansvarsløse, nekte å vaksinere osv. Disse oppslag 
kunne altså vært unngått!

Men forskriftene om REGISTRERING gjaldt også fastlegene, 
og der hadde vi et reelt problem. SYSVAK, der sesonginfluensa 
skulle registreres, hadde svært få leger tilgang til. PANVAK, en 
helt ny Internettbasert løsning for Pandemivaksinen, var dårlig 
kjent blant legene, og skepsisen til denne var stor.

Etter intens møtevirksomhet i Oslo mellom Staten, KS og 
Legeforeningen, ble hele forskriften trukket tilbake den 15. 
oktober. Det eneste som sto igjen var krav om registrering av 
Pandemivaksinen. Denne kunne skje via PANVAK, SYSVAK eller 
ved manuelt førte lister.

Pga at kommunen var pålagt ansvaret for all influensavaksinering, 
inngikk Bergen kommune deretter avtale med hver enkelt lege 
om å delta. Ca 90 % av fastlegene meldte sin interesse. Disse 
fikk tildelt vaksine, og fra ca 22. oktober var både kommunen og 
fastlegene i gang. Dessverre var tilgangen på vaksiner langt under 
behovet, og lagrene tømtes raskt. 

Midt oppi alt arbeidet med vaksinering, opplevde vi også et 
enormt informasjonsbehov fra befolkningen, i tillegg til at den 
første bølgen av pandemien skyllet inn over vår landsdel. Rent 
praktisk medførte dette at resepsjonen ved alle fastlegekontorer 
ble overbelastet, og det ble svært vanskelig å komme fram på 
telefonen til legene.

Vi har nå kommet fram til 10. november. Allmennlegeutvalget i 
Bergen hadde da møte, der kommunens helseavdeling var invi-
tert. Alle fastlegene var tomme for vaksine, vi hadde lange lister 
med risikopasienter som ventet på vaksine, og møtet skulle 
klargjøre når vi kunne få nye forsyninger. Derfor slo det ned som 
en bombe i legegruppen at kommunen allerede hadde beslut-
tet at fastlegene ikke lenger skulle tildeles vaksiner. All videre 
vaksinering skulle skje i kommunal regi som massevaksinering. 
Kommunens ledelse ble sterkt kritisert for denne beslutning. 
Kommunen fikk også kritikk for at de nå ville vaksinere friske, 
selv om det altså fortsatt var mange i risikogruppene som ikke 
var vaksinert.

Igjen ble det en lokal mediastorm der legene kritiserte kommu-
nen for denne feilprioriteringen. Dessuten kom det fram skarp 
kritikk fra de tillitsvalgte for manglende mulighet for journalfø-
ring på vaksinasjonsstasjonene. 

Kommunen og de tillitsvalgte holdt da meget raskt et oppkla-
ringsmøte, og ble enige om praktiske løsninger på de påtalte for-
hold. Dermed ble det igjen stille i media, og fastlegene og kom-
munen kunne fortsette samarbeidet, til beste for befolkningen. 

Det var altså store oppslag i aviser, på TV og i radio om for-
holdene i Bergen. Noe av dette skyldtes reelle problemer, noe 
skyldtes misforståelser, og jeg har med denne artikkelen forsøkt 
å vise noe av hva som lå bak alt bråket.

Når dette leses, håper jeg 
at alle pasienter i risiko-
gruppene er vaksinert, at 
man er godt i gang med 
allmennvaksinasjonen, samt 
at landet er spart for nye 
pandemibølger og dødsfall.

OM FOLK OG FE – MEST OM SVIN
Hva skjedde egentlig i Bergen med ”Svine-vaksinen”? Hvorfor var Bergen flere ganger i 
media, med til dels dramatiske oppslag?

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no
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Om ikke lenge er det meningen at alle pasientreiser der pasi-
enten trenger noe annet enn billigste transport skal attesteres 
via en e-rekvisisjon. Den velkjente lille blå rekvisisjonen skal 
ikke lengre være gangbar attestasjon. Det elektroniske syste-
met heter NISSY, og er et svært og prestisjefylt prosjekt som 
har sammenheng med elektronisk innmelding av egenandeler 
og elektronisk frikort. Dessverre er også dette prosjektet 
preget av manglende samhandling og en merkelig vegring for å 
fullføre det man starter opp. 

Her bruker man et høyt antall millioner på å lage elektroniske 
løsninger, men uten skikkelig dialog med fastlegene og uten å  
fullfinansiere siste delen, helt inn i fastlegenes EPJ - systemer. 
Fra flere deler av landet melder kolleger om press fra helsefor-
etakene for å ta i bruk halvferdige løsninger. 

Vi blir nødt til å sette bremsene på. Det kan være at dette er 
et framtidsrettet og godt system, men det skal ikke tas i bruk 
før det er ferdig utviklet og ordentlig pilotert. Vi forutsetter at 
kostnadene med dette bæres av staten. Det må også være helt 
klart at legene ikke skal overta noe ansvar for ordinær reisebe-
stilling for pasientene. 

Våre helseforetak på Vestlandet er i ferd med å gjennomføre 
et annet stort prosjekt på en skikkelig måte, ”Meldingsløftet”. 

Kjennetegnet for suksess er at man samarbeider, skaffer seg 
kompetente medspillere i primærhelsetjenesten, og går inn 
også i de små og lokale problemområdene, helt inn i driften på 
det enkelte legekontor. Slik må det bli med NISSY – prosjektet 
også. Inntil videre vil vi henstille til fastlegene om å vente med å 
ta systemet i bruk.

NISSY

Foto: Børge Sandnes

 Gunnar Ramstad Ivar Halvorsen 
 leder leder
 Hordaland legeforening Rogaland legeforening

Raske og effektive svarrutiner for Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres. Elektroniske prøvesvar.

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

www.lfp.no  lfp@lfp.no
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Viktige avtaler mellom kommuner 
og sykehus
I disse dager godkjennes nye avtaler mellom de fleste kommunene i Hordaland, Haraldsplass 
Diakonale sykehus og Helse Bergen. Avtalene omhandler praktisk samarbeid om innleggelse og 
utskrivelse i sykehus. Videre regulerer avtalene samarbeid rundt inneliggende pasienter. Avtalene vil 
være relevante for leger både i kommunene og i sykehusene. Avtalene bygger på de overordnede 
samarbeidsavtalene som ble signert i februar 2009. Ledelsen i sykehus og kommuner plikter å gjøre 
avtalene kjent innen sine organisasjoner.

Samarbeid om somatiske pasienter
Fastlegene er ikke part i disse avtalene. Avtalene er derfor spesi-
elt innrettet på pasienter som har behov for kommunale pleie- 
og omsorgstjenester. Det gjenstår en jobb for mange kommuner 
å legge forholdene til rette for at fastlegenes bidrag i samhand-
lingsprosessene skal bli tydelig og solid forankret. I dette arbeidet 
vil både tillitsvalgte, kommuneoverlegene og praksiskonsulentene 
ha viktige roller. Kommuneoverlegene bør sørge for at samar-
beidsavtalene blir drøftet i de kommunale samarbeidsutvalgene 
og i de kommunale allmennlegeutvalgene.  
Formålet med de nye avtalene er bl.a. å sikre samarbeid mellom 
likeverdige parter i helsevesenet, avklare oppgavefordeling, samt 
sikre forsvarlig informasjonsutveksling.  
Avtalene er detaljerte på hvordan dialogen mellom sykehus og 
kommunen skal foregå. Et eksempel er at kommunen, ved innleg-
gelse, må sørge for å gi nødvendig informasjon om pasientens 
funksjonsnivå. Videre må sykehuset samordne informasjonen for 
å sikre en forsvarlig dialog med kommunene. Sykehuset må raskt 
gi melding til kommunen dersom det oppstår endringer i hjelpe-
behov. Utskrivninger som skal skje før helg må varsles til kom-
munen innen torsdag kl 14. 
Kravene til innhold i epikriser og epikrisetid skjerpes. Videre at 
det foreligger en legesignert medikamentliste ved utskrivning. 
Dette burde egentlig være selvsagt rutine for forsvarlig praksis. 
Likevel sees ofte at medisinlisten kun er signert av sykepleier, og 
inneholder endringer som fastlegene ikke uten videre kan gå god 
for overfor hjemmesykepleien.

Kommunale pleie- og omsorgstjenester
I avtalen må kommunen forplikte seg til fortløpende å behandle 
søknader om pleie- og omsorgstjenester. Det må bli slutt på 
at utskrivningsklare pasienter ligger en uke ekstra på sykehus 
i påvente av at kommunen skal ha inntaksmøte. Dette punktet 
krever endringer i mange kommuners rutiner og delegasjonsre-
glement. 
Et viktig punkt er også at sykehusene ikke skal søke om en spe-
sifikk kommunal tjeneste. Sykehuset skal f.eks. i utgangspunktet 
ikke søke om sykehjemsplass. I stedet skal sykehuset gi en best 
mulig funksjonsbeskrivelse og vurdering av hjelpebehovet. Det 

blir opp til kommunene å vurdere nivået på hjelpetiltakene. Dette 
kan nok virke nytt for mange sykehusleger. Det er likevel viktig 
å huske på at kommunene sitter på det totale ansvaret for inn-
byggerne og rett prioritering av tjenestene. De siste 10-12 åra 
er det etablert en rekke nye kommunale tilbud som erstatter 
tradisjonelle sykehjem. Dette er tilbud som omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg, ulike former for bofellesskap m.v. Andre kom-
muner har igjen satset på stor grad av hjemmebasert omsorg. 
På samme måte som kirurgen må stå ansvarlig for operasjonsin-
dikasjon og valg av operasjonsmetode, må kommunen stå ansvar-
lig for valg av nivået på kommunale hjelpetjenester. Som en natur-
lig konsekvens av en samarbeidsavtale mellom likeverdige parter, 
avvikles også kommunenes ”straffe-betaling” for utskrivningsklare 
pasienter. 

Interkommunalt samarbeid
Kommunene må fortsatt bli mye bedre på effektivt interkom-
munalt samarbeid. Dette vil også følge som en naturlig konse-
kvens av samhandlingsreformen. I min region, Nordhordland, 
har kommuneoverlegene i mange år møttes jevnlig i et fagråd. I 
tillegg til faglig støtte og informasjonsutveksling, avgis uttalelser til 
Regionrådet m.fl. i helserelaterte saker. Det er fra høsten 2009 
også etablert et tilsvarende interkommunalt fagråd for pleie- og 
omsorgsledere, og det skal etableres et tilsvarende fagråd for 
psykiske helsetjenester. Fagrådene vil forhåpentligvis også være 
en stor fordel for sykehusene i den videre dialogen med kom-
munene.

Fredfylt jul
Jeg vil ønske alle Paraplyens lesere en 
riktig god jul! Selv midt i pandemien og 
massevaksinasjonen, bør vi alle sette av 
litt tid til refleksjon og ettertanke. Det 
blir nye store utfordringer å ta fatt på 
i 2010 og i 2011!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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Sammenlignet med de fleste andre yrkesgrupper, har vi som 
leger høy grad av jobbtilfredshet. Sykefraværet ligger stabilt og 
lavt, i Helse Bergen på ca 1.3 %. Arbeidslivsforskere begrun-
ner gjerne dette med høy utdannelse, stor grad av autonomi i 
arbeidet og høy status. Vi er generelt meget engasjerte i arbei-
det vårt, selv om tiden da det å være lege var mer en livsstil 
enn en jobb nok er forbi. Burde ikke vårt engasjement for job-
ben også smitte over til et engasjement for arbeidsforholdene? 
HMS-arbeide er mer enn sikkerhetsrutiner, kontrollsystemer og 
sykefravær. HMS handler også om trivsel på arbeidsplassen, og 
mulighet til å utføre arbeidet best mulig. 

Tidligere i år var Arbeidstilsynet på besøk på Haukeland. De 
så på arbeidsforholdene på tre av de store akuttavdelingene; 
Medisin, Kirurgen og Ortopeden. Rapporten deres var klar i sin 
konklusjon: Særlig for leger i spesialisering var det kritikkver-
dige forhold, med stort misforhold mellom oppgaver og ressur-
ser. Foretaket fikk pålegg om å sette i gang en stor prosess for 
å bedre på dette, og prosessen vil bli fulgt med argusøyne fra 
tilsynet det kommende år. For oss er dette en unik mulighet til 
å få satt fokus på mange av utfordringene vi har, og ikke minst 
en mulighet til å forbedre arbeidssituasjonen vår.

Man skulle vel forventet en enorm oppslutning om dette? I 
skrivende stund er kartleggingen av arbeidsmiljøet startet. 
Tilbakemeldingene er nedslående. Noen dager før svarfristen 
går ut, er svarprosenten godt under 20 % på enkelte avdelinger. 
Engasjementet er ikke lett å få øye på. Er det vår iboende skep-
sis til ledelse og administrasjon eller til HMS som slår ut? Jeg 
tror det er flere enn meg som lever i den villfarelsen at HMS er 
noe som angår de andre. 

Jeg vil faktisk hevde at dette er svært viktig, nettopp for oss 
leger. Vi har vernetidsbestemmelser som gjør at vi arbeider 
lengre økter enn alle andre på sykehuset. Summen av utvidet 
arbeidstid (UTA) og overtid/vakans kan passere 1000 timer i 
året for mange av oss og hverdagen er ofte preget av stress og 
tidspress. Tid til fordypning og læring blir ofte en salderingspost, 

og både overleger og leger i spesialisering klager over at det 
er vanskelig å få tid til veiledning og supervisjon. Det var ikke 
tilfeldig at det var nettopp vår gruppe som ble nevnt spesielt 
av arbeidstilsynet. Selv om vi yngre leger enkelte ganger hører 
fra eldre kolleger at alt var meget verre før, og at assistentleger 
nesten ikke er på jobb lenger, må vi forholde oss til dagens vir-
kelighet. Og i følge Arbeidstilsynet er denne virkeligheten altså 
at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vår arbeidssitua-
sjon…

Når vi nå går inn i et nytt år, er mitt håp at det gode enga-
sjementet vi har for arbeidet vårt, også kan rettes inn mot 
arbeidsmiljøet. At HMS-arbeid ikke bare skal være noe de andre 
driver med, men en kontinuerlig prosess hvor også vi er aktive 
deltakere. Jeg har altså innsett at jeg tok feil. Kanskje det er 
flere som meg der ute?

Med ønske om en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

HMS, - neppe for oss?
Jeg vil starte dagens lille epistel med å komme med en innrømmelse: Jeg har alltid tid-
ligere vært litt negativ til HMS. Eller, litt mer spesifikt, til HMS-arbeid. Helse, Miljø og 
Sikkerhet sto for meg som noe som nok er viktig, om man jobber offshore på Ekofisk 
eller på smelteverket i Årdal, men med liten relevans for oss som leger på sykehus. Etter 
noen måneder som foretakstillitsvalgt er det også på tide med innrømmelse nummer to: 
Jeg har tatt feil!

Eiv ind Solheim, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

eivn@helse-bergen.no



Det er en kjent sak at mange pasienters blodtrykk stiger bare ved 

tanken på legebesøk, undersøkelse, venteværelse og hvite frakker. I 

tillegg finnes mange feilkilder i forbindelse med måling av blodtrykk. (1) 

Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil deflasjons- 

hastighet, unøyaktige avlesninger, trykkmansjetter i feil størrelse og 

resultater basert på kun én måling, er noen. Og selv om det er bred 

enighet om at hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra 

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi pasienten unødige 

bekymringer og utførende lege feil beslutningsgrunnlag for diagnose. 

Enimed kan nå tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for nøyaktig (2) og 

effektiv måling av blodtrykk. 

Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical Devices Inc. 

Selskapet har lang erfaring med å utvikle og produsere medisinsk 

utstyr som sikrer nøyaktighet og korrekte målinger, forbedrer pasien-

tens trygghet og effektiviserer pasientbehandlingen.  

Metode og utstyr tilbys nå for første gang i Norge.

Når gjennomsnittet er det som teller.

Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive blodtrykksmåler  

som er portabel og kompakt i størrelse.  

Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat gjennomsnitts-

verdi for diastolisk og systolisk trykk, gjennom 6 målinger i sekvens, 

der første måling alltid strykes fra gjennomsnittsmålingen.

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk (3) og uten lege 

tilstede under målingen, slik at den såkalte ”white coat” -effekten 

reduseres. (4) (5)

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.  

Alle data blir presentert direkte på en kompakt dataskjerm, og denne 

har USB-port for elektronisk overføring av data til pasientfiler.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinikker, spesialist-

praksiser og allmennleger. 

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager. 

Nyhet i Norge. Et produkt og en metode som sikrer korrekt måling av blodtrykk.

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

Ingenting gir høyere blodtrykk  
enn å måle om du har høyt blodtrykk.

Pris komplett:
8.500,- eks.mva

1) American Journal of Hypertension – Vol. 18, Issue 5. Suppl. 1- 2005 May, page A47
2) Blood Pressure Monit. 2004 Feb.; 9(1), p. 39-45 , p. 47-52
3) Blood Pressure Monit. 2005 Oct.; 10(5), p. 257-262
4) American Journal of Hypertension- 2003 June, p. 494-497 
5) Journal of Clinical Hypertension (Greenwich) 2007 Apr. 9/4, p. 267-270.
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Øystein Melbø Christiansen, 
Psykiatrisk Klinikk, 

6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    

Fax: 57 83 94 95    
Mobil: 90 20 46 00

Geir Kittang, 
Sunnfjord Medisinske Senter

Tlf.kontor: 57 75 80 00  
Privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Berit Kaarstad. 
Jølster legekontor
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57 72 62 50

LEGE-FOR LEGE I SOGN OG FJORDANE

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Fjellien 3, 5019 Bergen 
Tlf privat: 55 96 44 15 
tlf kontor: 56 15 74 00

Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 

5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77

Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 

Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter, 

5260 INDRE ARNA, 
Tlf. kontor: 55 39 55 62

Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ, 

Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi, 

Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Moldbakken 13
5042 Bergen

Tlf privat: 55 93 36 39
Kir. avd., urologisk seksjon, 
HAUKELAND SYKEHUS, 

5021 Bergen 
Tlf. : 55 97 50 99 eller 

Tlf.: 55 97 29 07

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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I de etiske reglene for leger står det i § 5: ”Offentlig og annen 
debatt mellom kolleger i medisinske og helsepolitiske spørsmål 
skal holdes på et saklig plan.”

Vi som leger er altså forpliktet til å komme med saklig informa-
sjon og ikke omtale våre kolleger på en negativ måte.  De av 
kollegene som påtar seg tillitsverv bør man utvise en ekstra 
forsiktighet i forhold til.  Smitteeffekten av usakelige eller 
upassende kommentarer er uheldig.  Det svekker legenes 
omdømme og tilliten til legene som gruppe.  Resultatet kan 
være at vi tillegges mindre vekt i helsespørsmål.

Det er fare for at vi opprettholder uhensiktsmessige bekymrin-
ger i pasientgruppene.  Det kan og bidra til å styrke grupperin-
ger som hevder sine argumenter på feil grunnlag.

I vår lokale fogderistrid har ulike aksjonsgrupper stått sterkt i 
kampen for sitt lokale helsetilbud.  Presseoppslag der til dels 
usann og feilaktig informasjon skremmer opp befolkningen har 
preget debattene.  Her må vi som leger vise ansvarlighet i for-
hold til informasjonen vi bidrar med.  Sakene har vært mange 
der kolleger har blitt spilt ut mot hverandre i pressen.  Det er 
viktig at vi dobbeltsjekker utsagn som journalistene presente-
rer oss for.  Beste måten å gjøre dette på er å kontakte den 
siterte kollegaen i forkant av egen uttale.  Da vil man ofte få et 
mer nyansert bilde av hva som er blitt sagt.

Oscar Wilde uttalte: ”Det kan sies mye pent om den moderne 
journalistikken.  Ved å fortelle oss hva uopplyste mennesker 
mener holder den oss godt orientert om uvitenheten i samfun-
net”

Sogn og fjordane legeforening har til oppgave å arbeide for 
en best mulig kvalitativ helsetjeneste for befolkningen.  Med 
knappe ressurser er det krevende å komme frem til gode løs-

ninger.  Alle må bidra, og man bør samhandle til det beste for 
pasienten.  Løsningene ligger ikke kun i spesialisthelsetjenesten, 
kommunene har om mulig enda større utfordringer.  Endret til-
bud i spesialisthelsetjenesten vil ofte føre til økte oppgaver for 
kommunene.  Et overdimensjonert sykehusvesen i fylket kan ha 
virket som en hvilepute for mange kommuner. 

 Den siste tiden har enkeltkommuner kommet med konstruk-
tive innspill i strukturdebatten, dette gir håp om at man i frem-
tiden kan finne gode løsninger på utfordringene.  Alle må se 
utover sitt eget nærområde for å finne konstruktive løsninger.  
Lokalsjukhusene kan miste funksjoner, men allikevel stå styrket 
tilbake i forhold til de pasientgruppene som trenger nærheten 
mest.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmene og 
deres familier en god jul og et godt nytt år.  2010 vil by på de 
samme utfordringene som vi stod ovenfor i 2009.  La det bli et 
år der vi som kolleger omtaler hverandre på en god måte, der 
vi forsøker å bruke vår kunnskap i saklige debatter og forhå-
pentligvis kommer frem til gode løsninger for pasientene våre.

Tom Guldhav 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

guldhav@broadpark.no

Når leger er sin egen verste fiende
I Sogn og Fjordane raser sjukehusdebatten kontinuerlig.  Hver minste lokaliseringsend-
ring resulterer i offentlig debatt.  Mediene kan fråtse i saftige uttalelser og spissformule-
ringer.
Aksjonsgrupper med sementerte standpunkt er til enhver tid klare til å innta barrika-
dene og kjempe for tjenestetilbudet ved sitt sykehus.  Ikke sjelden er vi som leger blant 
hovedaktørene i debattene.  Gjentatte tilfeller av uheldige uttaler om, og omtaler av kol-
leger, målbæres av pressen.  Medieaktørene er profesjonelle i å få dette frem, ofte med 
mer eller mindre korrekte sitater av hva andre kolleger har uttalt.  Hvor profesjonelle er 
vi som leger i omgangen med journalistene?  Tenker vi over hvilke etiske regler som bør 
styre oss i fremferden?
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Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Lars Mehlum
YLF: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
YLF Vara: Margrethe Songstad
LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no
LVS Vara: Eva Gerdts
PSL: Kathe Aase kathe.aase@gmail.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
LSA Vara: Kristin Cotta Schønberg
Namf: Gro Altenau gro.altenau@arsana.no 
Namf Vara: Hege Sofie Imsen
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup eero@helse-bergen.no
NMF Bjørg Bakke bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Mariann Kapstad, styremedlem
 mkapstad@online.no

Tor Christopher Fink, styremedlem
tor.christopher.fink@helse-forde.no

Erlend Mikael Haaland, varastyremedlem
erlend.mikael.haaland@helse-forde.no

Torgeir Finjord, Of
torgeir.finjord@helse-forde.no

Thomas Birkenes, Ylf   
thomas.birkenes@helse-forde.no

AF – Linda Svori, AF   
svoril@online.no

Leiv Erik Husabø, LSA   
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2009 - 2011

Styret HLF 01.09 2007 - 31.08 2009
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Hva betyr 36 timer1 virketid for deg?

For mange menn og deres partnere kan 
det bety å få tilbake et fungerende samliv.2

Å våkne og kjenne  
at muligheten er der…

Eli Lilly Norge AS, Grensev 99, Pb 6090, Etterstad 0601, Oslo. Tel: 22 88 18 00, faks 22 88 18 50, www.lilly.no

1. Godkjent preparatomtale 

2. Mirone et al. BJU Int. 2009. 103: 1212-1217



Cialis® Lilly
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.             ATC-nr.: G04B E08.
 
TABLETTER, fi lmdrasjerte 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafi l 2,5 mg, resp. 5 mg, 10 mg 
og 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).
Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos 
kvinner.
Dosering: Anbefalt dose er 10 mg minst 30 minutter før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafi l 10 mg ikke 
gir tilstrekkelig effekt, kan 20 mg forsøkes. Tas med eller uten mat. Maks. dosering er 1 gang daglig. Tadalafi l 10 og 20 mg er 
beregnet til bruk før forventet seksuell aktivitet, og er ikke anbefalt til kontinuerlig daglig bruk. For responder pasienter som 
forventer regelmessig bruk (f.eks. minst 2 × ukentlig), kan daglig dosering med laveste tadalafi ldose være hensiktsmessig, 
avhengig av pasientens valg og legens vurdering. Hos disse pasientene er anbefalt dose 5 mg 1 gang daglig til omtrent 
samme tid. Basert på individuell tolerabilitet kan dosen reduseres til 2,5 mg daglig. Hensiktsmessigheten av vedvarende daglig 
doseringsregime bør vurderes regelmessig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt 
nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks. anbefalt dose. Daglig doseringsregime er ikke anbefalt ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det forelig-
ger begrensede data vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør baseres på grundig individuell 
vurdering av nytte-risiko. Det foreligger ikke data for administrering av høyere doser enn 10 mg. Daglig doseringsregime er 
ikke undersøkt ved nedsatt leverfunksjon, og ev. forskrivning bør baseres på grundig individuell vurdering av nytte-risiko. Eldre 
eller diabetikere: Dosejustering er ikke påkrevd. Barn og ungdom: Bør ikke brukes av personer <18 år.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende effekten av nitrater, 
og er derfor kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk nitrat. Skal ikke brukes ved hjertelidelse 
der seksuell aktivitet ikke tilrådes. Legen skal vurdere potensiell risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos 
pasienter med kjent kardiovaskulær lidelse. Følgende pasientgrupper med kardio vaskulære lidelser er ikke inkl. i kliniske 
utprøvninger og bruk av tadalafi l er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet av de siste 90 dager, pasienter 
med ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie, pasienter med hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere i løpet 
av de siste 6 måneder, pasienter med ukontrollerte arytmier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller ukontrollert hypertensjon, 
pasienter som har hatt slag i løpet av de siste 6 måneder. Pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iske-
misk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en PDE5-
hemmer eller ikke.
Forsiktighetsregler: Anamnese og fysisk undersøkelse skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon og 
mulige underliggende årsaker. Før oppstart skal kardiovaskulær status vurderes ettersom det er knyttet en viss risiko for 
hjerteproblemer til seksuell aktivitet. Tadalafi l har vasodilaterende egenskaper som gir svakt og forbigående blodtrykksfall, og 
potenserer dermed hypotensiv effekt av nitrater. Tadalafi l kan indusere blodtrykksfall ved samtidig bruk av antihypertensiver. 
Ved oppstart av daglig tadalafi lbehandling bør hensiktsmessig klinisk vurdering ta hensyn til mulig dosejustering av blod-
trykksbehandlingen. Alvorlige kardiovaskulære episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ven-
trikkelarytmi, slag og transitoriske iskemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert ved bruk av tadalafi l. 
De fl este av disse pasientene hadde preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. En kan ikke defi nitivt fastslå om disse 
episodene er direkte relatert til disse risikofaktorene, til tadalafi l, seksuell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre 
faktorer. Synsforstyrrelser og tilfeller av NAION er rapportert. Pasienten bør rådes til å seponere tadalafi l og kontakte lege 
umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Økt tadalafi leksponering (AUC), begrenset klinisk erfaring og manglende mulig-
het til å påvirke clearance vha. dialyse medfører at daglig tadalafi ldosering ikke er anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. 
Pasienter som får ereksjon som varer i ≥4 timer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med forsiktighet 
av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fi brose eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander 
som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Ukjent om tadalafi l har effekt 
hos pasienter som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke nervebevarende prostatektomi. Bør ikke brukes ved arve-
lig galaktoseintoleranse, lapp- laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere kan 
medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte. Kombinasjon med doksazosin er ikke anbefalt. Forsiktighet bør utvises ved 
forskrivningen av tadalafi l til pasienter som anvender potente CYP 3A4-inhibitorer (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol 
og erytromycin) da det er observert økt AUC for tadalafi l ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved 
kombinasjon av tadalafi l med annen behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafi l 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere doser ikke utelukkes. 
Effekter av andre legemidler på tadalafi l: Tadalafi l metaboliseres hovedsakelig av CYP 3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, 
ketokonazol (200 mg), dobler tadalafi ls (10 mg) AUC og øker Cmax med 15 %. Ketokonazol (400 mg) fi redobler tadalafi ls 
(20 mg) AUC og øker Cmax med 22 %. Ritonavir (200 mg × 2) dobler tadalafi ls (20 mg) AUC uten endringer i Cmax. Forsiktighet 
ved samtidig administrering av andre protease hemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4-hemmere, som erytromycin, klar-
itromycin, itrakonazol og grapefrukt juice, fordi disse forventes å øke plasmakonsentrasjon av tadalafi l. Potensielle legemid-
delinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer tadalafi ls (10 mg) 
AUC med 88  %, og det kan forventes redusert effekt av tadalafi l. Det kan forventes at samtidig admini strering av andre CYP 
3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og karbamezepin også vil senke plasmakonsentrasjonen av tadalafi l. Effekter av 
tadalafi l på andre legemidler: Tadalafi l (vist for 5, 10 og 20 mg) forsterker den hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen 
varer i >24 timer og er ikke detekterbar etter 48 timer. Ved ev. behov for livreddende behandling med nitrater, bør det ha gått 
minst 48 timer fra inntak av tadalafi l til nitratbehandling igangsettes. Ved slike tilfeller bør nitrater kun administreres under tett 
medisinsk oppfølging og hensiktsmessig hemodynamisk monitorering. Tadalafi l øker oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol. 
En lignende økning kan ventes ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning. Tadalafi l (10 
mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjerte frekvens (3,5 slag pr. minutt). Effekten er liten og uten klinisk 
betydning, men bør vurderes når legemidlene administreres samtidig. Tadalafi l (10 og 20 mg) er brukt samtidig med warfarin 
og acetylsalisylsyre uten interaksjoner. Tadalafi l (20 mg) er brukt samtidig med angiotensin II-reseptorblokkere (forskjellige 
typer og doseringer, alene eller i kombinasjon med tiazider, kalsiumantagonister, betablokkere og/eller alfablokkere) og 
amlodipin uten interaksjoner. Tadalafi l (10 mg) er brukt samtidig med enalapril, metoprolol og bendrofl uazid uten interaksjoner. 
Tadalafi l (20 mg) er undersøkt i kombinasjon med inntil 4 klasser antihypertensiver. Hos pasienter som tar multiple antihyper-
tensiver synes det som om endringer målt ved ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer seg til graden av blodtrykkskontroll. 
Hos pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert 
blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et fl ertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. 
Hos pasienter som samtidig får antihypertensiver kan tadalafi l 20 mg indusere blodtrykksfall, som (med unntak for alfablok-
kere) vanligvis er mildt og sannsynligvis ikke av klinisk betydning. Relevant klinisk rådgivning om mulig blodtrykksfall skal 
likevel gis til pasienter når de behandles med antihypertensiver. Samtidig administrering av doksazosin (4 og 8 mg daglig) og 
tadalafi l (5 mg daglig og 20 mg som enkeltdose) øker signifi kant blodtrykksreduserende effekt av alfablokkeren. Effekten 
varer ≥12 timer og kan gi symptomer som inkl. synkope. Kombinasjonen anbefales derfor ikke. Slik effekt er ikke rapportert 
med alfuzosin eller tamsulosin. Forsiktighet skal imidlertid utvises hos pasienter som behandles med alfa blokkere, spesielt 
eldre. Behandling skal startes med minimal dose med gradvis økende dose. Tadafi l (10 eller 20 mg) er brukt samtidig med 
alkohol (0,08 %) uten endringer i alkohol- eller tadafi l konsentrasjonen. Tadalafi l (20 mg) forsterker ikke gjennomsnittlig blod-
trykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos enkeltin-
divider. Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen av alkohol på kognitiv funksjon 
forsterkes ikke av tadalafi l (10 mg).
Graviditet/Amming: Ikke indisert til bruk hos kvinner. Det foreligger ingen data for tadalafi l og eksponerte graviditeter. Det 
er ikke funnet holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller 
postnatal utvikling.
Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter >75 år er begrenset. Svært vanlige 
(≥1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominale 
smerter, gastroøsofageal refl uks. Hjerte/kar: Palpitasjoner, rødme. Luftveier: Nesetetthet. Muskel-skjelettsystemet: Rygg-
smerter, myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon (mer 
vanlig ved kombinasjon med antihypertensiver), hypertensjon. Hud: Utslett, urticaria, hyperhidrose. Immunsystemet: Hyper-
sensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Neseblødning. Øye: Uklart syn, følelse beskrevet som øye smerte, hevelse av øyelokkene, 
konjunktival hyperemi. Øvrige: Brystsmerter (vanligst for pasienter med preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer). 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Myokardinfarkt. Kjønnsorganer/bryst: Forlenget ereksjon. Nevrologiske: 
Synkope, transitoriske iskemiske anfall og slag (vanligst for pasienter med preeksiste rende kardiovaskulære risikofaktorer), 
migrene. Øye: Synsfeltforandring. Øvrige: Ansiktsødem. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hjerte/kar: Ustabil angina pectoris, 
ventrikkelarytmi. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitt. Kjønnsorganer/bryst: Priapisme. Nevrologiske: 
Krampeanfall, forbigående amnesi. Øre: Plutselig døvhet (plutselig nedsatt eller tap av hørsel er rapportert i et lite antall tilfeller 
ved bruk av samtlige PDE5-hemmere). Øye: NAION, retinal vaskulær okklusjon. Øvrige: Plutselig hjertedød (vanligst for pasi-
enter med preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer). Det er rapportert en lett forhøyet insidens av EKG-forandringer, 
primært sinusbradykardi, hos pasienter behandlet med daglig tadalafi ldosering. De fl este av EKG-forandringene er ikke for-
bundet med bivirkninger.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser ≤500 mg er gitt til friske, og multiple daglige doser ≤100 mg er gitt 
til pasienter. Observerte bivirkninger tilsvarte dem som ble sett ved lavere doser. Behandling: Symptomatisk behandling etter 
behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafi leliminering. Se Giftinforma sjonens anbefalinger G04B E08.
Egenskaper: Klassifi sering: Middel mot erektil dysfunksjon. Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMP-
spesifi kk fosfodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av nitrogenoksid, vil tadalafi ls 
hemming av PDE5 forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Dette resulterer i relaksering av glatt muskula-
tur og blodtilstrømming til penis, som igjen frembringer ereksjon. Bedring av erektil funksjon og evnen til å ha et vellykket 
samleie er vist ≤36 timer etter dosering, og evnen til å oppnå og beholde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16 
minutter etter dosering. Det er ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er 
overensstemmende med tadalafi ls lave affi nitet til PDE6 sammenlignet med PDE5. Ingen klinisk relevant nedgang i sperma-
tocytt-antall og -konsentrasjon. Det er ikke påvist endringer på motilitet, morfologi og follikelstimulerende hormon. Absorpsjon: 
Raskt. Gjennomsnittlig Cmax nås etter en mediantid på 2 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak. Proteinbinding: 
Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94 % bundet til proteiner. Påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling: Gjennom-
snittlig distribusjonsvolum er 63 liter, som tilsier at tadalafi l fordeles i vev. Mindre enn 0,0005% av administrert dose fremkommer 
i sæden hos friske forsøkspersoner. Halveringstid: Ca. 17,5 time. Lineær farmakokinetikk mhp. tid og dose. Over et doserings-
område på 2,5–20 mg øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen. «Steady state»-plasmakonsentrasjon nås innen 
5 døgn med dosering 1 gang daglig. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4. Hovedmetabolitten er metylkatekol gluku ronid, 
som ikke forventes å være klinisk aktiv. Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance for tadalafi l er 2,5 liter/time. Utskilles hoved-
sakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i feces (61 %) og i mindre grad i urin (36%). Nyresvikt: Ved mild (ClCR 
51– 80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31-50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågå-
ende dialyse, er tadalafi leksponeringen omtrent doblet etter administrering av 1 enkeltdose tadalafi l (5–20 mg). Hos pasienter 
med pågående hemodialyse var Cmax 41 % høyere enn hos friske.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Pakninger og priser: 2,5 mg: 28 stk. (blister) kr 865,30. 5 mg: 28 stk. (blister) kr 865,30. 10 mg: 4 stk. (blister) kr 415,20. 
20 mg: 4 stk. (blister) kr 415,20. 8 stk. (blister) kr 795,40. 12 stk. (blister) kr 1175,60.
Sist endret: 06.01.2009 (priser oppdateres hver 14. dag, ev. refusjon hver måned)
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På annan stad i denne spalta står det at norske fast-
legar kjem dårleg ut i ei internasjonal samanlikning. Ei 
nærare analyse av funna viser at mange av dei svake 
resultata kan tilskrivast ein felles faktor; ein umoderne 
og ikkje samhandlande digital infrastruktur i form av 
lite avanserte journalsystem og manglande tovegs mel-
dingsutveksling. I høve til mange andre land, ser 
det faktisk ut til at vi no sakkar klart akterut, 
kanskje som eit resultat av manglande forny-
ing og utvikling av datasystem som ga oss 
leiinga i verda i mange år.

For meg er det no innlysande at vi manglar ein felles 
digital motorveg i statleg regi i norsk allmennpraksis. 
Staten må ha ansvar for infrastrukturen og for krav-
spesifikasjonane, kanskje også for drifta, og før dette 
kjem på plass, vil vi halde fram å sakke etter. Norge er 
ikkje større samla enn det lokale regionar og private 

helsetenesteaktørar er i mange andre land, og der 
eit einheitleg system er sjølvsagt.

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

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

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Forskingsmiljøene ved Seksjon for allmennmedisin har som 
mål å bidra med sin kompetanse overfor praksisfeltet ved å 
tilby videre- og etterutdanningskurs. Kurstilbudet for 2010 
er et kurs over 18 timer om søvn og søvnsykdommer (Kurs 
nr.: B-24599). Kurset avholdes som 6 møter i tiden 28.01 - 
28.10.2010. Målgruppen er fastleger, både spesialister og leger i 
spesialisering i allmennmedisin.

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært om alle typer søvnpro-
blemer (insomni, søvnapne, døgnrytmeforstyrrelser, restless 

legs/PLMS, hypersomnier og parasomnier). Det vektlegges 
praktisk håndtering av de ulike pasientgruppene. Både ikke-
medikamentelle og medikamentelle intervensjoner omtales, 
inkludert lysbehandling og melatonin. Det er aktuelt å gjøre 
praksisundersøkelse mellom kursdagene, hvor pasientdata om 
søvn og søvnproblemer samles inn. Dataene blir deretter pre-
sentert på neste møte Påmelding til Kontor for legers videre- 
og etterutdanning (Bergen), Den norske legeforening, Postboks 
7804, 5020 BERGEN (kurs.bergen@legeforeningen.no).

Søvnproblemer i klinisk praksis
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PaRaPLYEN

Fra Unifob til 
Uni Research
To av forskningsmiljøene våre, Allmennmedisinsk forsknings-
enhet (AFE) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktme-
disin (Nklm), har siden starten vært organisert som en del av 
Unifob helse. Unifob har eksistert siden 1986, først etablert 
som en stiftelse, men gikk over til aksjeselskapsformen i 2003. 
Hovedeiere er Universitetet i Bergen (85%) og Stiftelsen 
Universitetsforskning Bergen.

Fra 20 november 2009 har organisasjonen skiftet både navn 
og visuell profil. Det nye navnet er Uni Research og avdelingen 
med de allmennmedisinske miljøene heter nå Uni helse. Uni 
Research driver forskning og utvikling innen helse, språk- og 
informasjonsteknologi, marinbiologi, miljø, klima, petroleum, 
kultur og samfunn. Uni Research er en av Norges største 
forskningsorganisasjoner med over 500 ansatte fra 30 nasjo-
ner, og omsetter forskning for 450 millioner i året. Selskapet 
består av ni fagavdelinger.

Navneendringen har ikke innvirkning på de faglige aktivitetene 
ved Nklm eller AFE.

Sykdomsforløp og 
risikofaktorer ved en 
influensaepidemi
Data fra 3000 pasienter skal gi økt kunnskap om hvordan folk 
bruker helsetjenestene ved en epidemi. Målet er å utnytte 
influensabølgen til å skaffe mer kunnskap om epidemier i all-
mennpraksis.

Forskningsprosjektet, som utgår fra Almennmedisinsk 
forskningsenhet, skal samle inn data fra alle pasienter 
som kontakter sin fastlege med influensasymptomer i 
Hordalandskommunene Bergen, Austevoll, Kvam, Lindås og 
Meland. Forskerne vil kartlegge sykdomsforløp, risikofaktorer 
og forekomsten av komplikasjoner knyttet til influensaepide-
mien med det nye A/H1N1-viruset. Pasientene spørres om 
symptomer under sykdommen, behandling, forebyggende til-
tak, risikofaktorer og bruk av helsetjenesten. 

Et utvalg som via spørreskjemaet samtykker til dette, vil bli 
spurt om å avgi en blodprøve for å teste om de virkelig har 
hatt influensa, og i så fall hvilken type. Pasientene inviteres til å 
delta i undersøkelsen via sin fastlege.

Norsk helsesystem 
skårer lavt
Allmennleger i 11 land har vurdert egen praksis og sam-
handling med spesialisthelsetjenesten. Rapporten fra 
undersøkelsen ble lagt fram ved et internasjonalt helsemi-
nistermøte i Washington i november 2009. I den norske 
delegasjonen ledet av statssekretær Tone Toften i HOD, var 
også professor Steinar Hunskår som la fram det norske fag-
innlegget ved møtet. Undersøkelsen er i Norge gjennomført 
av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Undersøkelsen viser at norske fastleger i hovedsak er mer 
fornøyde med helsetjenesten og egen arbeidssituasjon enn 
kollegene i de andre landene. Men Norge skårer aller dår-
ligst på rutiner for å måle og vurdere kvaliteten på fastlege-
nes tjenester. Bare én av fire norske fastleger har rutiner for 
å motta og gjennomgå data om kliniske resultater

allmennmedisinsk 
forskningsfond
AMFF er blitt en svært viktig faktor i finansiering av all-
mennmedisinske forskningsprosjekter. Fondet har ved 
høstens tildeling bevilget om lag 6 millioner kroner til 
prosjekter for 2010. 12 av 20 søknader fikk støtte. Fra 
Bergensmiljøet har følgende fått tildeling:
- Svein Kjosavik (Sandnes): Forskrivning og forskrivere av 

psykofarmaka
- Knut-Arne Wensaas (Bergen): Giardiaepidemien i Bergen
- Robert Burman (Bergen): Brystsmerter på legevakt
I tillegg har flere andre finansiering fra fondet i 2010 basert 
på tidligere tildelinger.
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Cox er en av Norges sterkeste aktører innen redaksjonell kommu-
nikasjon og design. Vi har kontorer i Bergen, Oslo, København og 
Stockholm og jobber med flere av Skandinavias største merkenavn.

www.cox.no

Magasin

RÅDgiVning

Design

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

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat 
som tåles bra 

er ikke lenger et spørsmål 
om flaks…

NIFEREX®

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

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

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

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

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

Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50


