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Protokollvurderinger fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg
Allmennmedisinsk forskningsutvalg 
har vurdert to studier og kommet 
frem til en anbefaling om at allmenn-
praktikere kan delta i disse.

Treffsikkerhet av 
pasientspørreskjema ved overaktiv 
blære (TREFF-undersøkelsen)
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har
vurdert denne studien som vurderer treffsik-
kerhet av pasientspørreskjema ved overaktiv
blære (OAB). Studien er en nasjonal multi-
senterundersøkelse utgått fra firmaet Phar-
macia. Det tas sikte på at fem leger deltar i
Treff 1 som skal rekruttere 100 pasienter, og 
30–40 leger i Norge deltar i Treff 2 som skal
rekruttere 400 pasienter, både pasienter med
overaktiv blære og kontrollpersoner.

Ved behandling i utvalget fant man at stu-
dien i hovedtrekk tilfredsstiller de krav som
stilles til prosjekter som gjennomføres i all-
mennpraksis. Utvalget har bedt om enkelte
presiseringer av protokollen, knyttet til ho-
norering av legene og kravene til diagnos-
tikk av overaktiv blære. På bakgrunn av sva-

rene fra prosjektledelsen finner utvalget at
studien kan godkjennes og kan anbefale
norske allmennpraktikere å delta i den.

Sikkerhetsstudie med
AR-P900758XX (NO-Naproxen)
på pasienter med artrose
Studien er en internasjonal, multisenter, dob-
beltblind, randomisert parallellgruppestudie
utgått fra AstraZeneca. Totalt 800 pasienter
skal inkluderes, hvorav 100 pasienter i Nor-
ge fordelt på ca. 12 sentre. Både allmennle-
gesentre og gastroenterologer vil delta.

Medisinen AR-P900758XX (NO-Napro-
xen) er et middel som omdannes til napro-
xen under frigjøring av en komponent (NO)
som er slimhinnebeskyttende. Studien skal
evaluere sikkerhet og toleranse ved bruk av
AR-P900758XX sammenliknet med Napro-
xen og placebo under en seks ukers behand-
lingsperiode hos pasienter med artrose i kne
eller hofte. Hovedvariabelen i studien er in-
sidens av mage- og tarmsår diagnostisert ved
gastroskopi. I tillegg besvares spørreskjema-
er med hensyn til artrosesymptomer, mage-
tarm-symptomer og livskvalitetsparametre.

Ved behandling i Allmennmedisinsk
forskningsutvalg fant man at studien i hoved-
trekk tilfredsstiller de krav som stilles til pro-
sjekter som gjennomføres i allmennpraksis.
Utvalget har bedt om tilleggsopplysninger på
enkelte punkter, og da disse opplysningene
ansees som tilfredsstillende kan studien god-
kjennes, og utvalget kan anbefale norske all-
mennpraktikere å delta i den.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Ønsker foretaksreformen velkommen

I slutten av mai hadde en gruppe tidligere
sykehusdirektører møte i Legenes hus i
Oslo. 

Gruppen består av åtte tidligere syke-
husdirektører og en tidligere økonomisjef
som møtes hver gang ett av medlemmene
fyller 80 år. Denne gang var hedersgjes-
ten Arne Finstad, tidligere direktør ved
Sentralsykehuset i Akershus. Finstad fei-
ret sin 80-årsdag 29. mai. Seks av grup-
pens medlemmer var til stede på møtet
mens Jarle Øie, Ernö Hidas og Karsten
Kopstad var forhindret fra å delta.

Til tross for at gruppens medlemmer
for lengst har avsluttet yrkeskarrieren
som sykehusdirektører, er de fortsatt

svært engasjert i det som skjer innen sy-
kehussektoren. Derfor var tidligere stats-
sekretær i Sosial- og Helsedepartemen-
tet, nå direktør ved Lovisenberg Diakon-
ale sykehus, Lars Erik Flatø invitert til å
innlede om direktørrollen, eierskifte og
foretaksreform.

– Det er morsomt å se utviklingen
innen sykehusvesenet. Mye har forandret
seg de seneste årene. Vi har sett fremgan-
gen i sykehusvesenet og ingen hilser den
nye endringen mer velkommen enn oss,
sa de tidligere direktørene.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Tidligere sykehusdirektører besøkte Legenes hus. Fra venstre: Roald Oldebakk, Ingolf
Høgli, Halvard Sæther, Lars Erik Flatø, Arne Finstad, Asbjørn Myklebust og Jon Åker.
Foto L.B. Johannessen

Håndbok om 
prevensjon og abort
Håndboken om prevensjonsveiledning 
og abortrådgivning som Legefor-
eningen, Statens helseundersøkelser 
og RFSU gav ut i 1996 er kommet i 
nytt opplag. En plakat følger med 
boken som bestilles fra 
Legeforeningen, telefon 23 01 90 00 
eller e-post: legeforeningen@
legeforeningen.no

Nyheter på nett hver dag
Legeforeningens nettsider, 
www.legeforeningen.no, oppdateres 
hver dag med én til tre nyhetssaker 
produsert av enten Tidsskriftet eller 
Legeforeningen. Dette er nyheter som 
ikke nødvendigvis trykkes i papir-
utgaven.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Utvalget er et organ under Norsk selskap 
for allmennmedisin, som jobber for at 
allmennpraktikere skal skaffe seg forsk-
ningserfaring. For at prosjekter de deltar 
i skal ha best mulig kvalitet og relevans 
for allmennmedisin, foretar utvalget vur-
dering av prosjektene.


