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Det går mot valg i Legeforeningen

Bente Mikkelsen, Hans Kristian Bakke
og Grethe Aasved er aktuelle navn til
vervet som president i Den norske 
lægeforening fra 2002. 

Det fremgår av en rundspørring blant lederne
i yrkesforeningene samt 12 av fylkesavde-
lingene rett før sommerferien. Spørsmålet
som Tidsskriftet stilte, var hvilken eller
hvilke kandidater den enkelte forening eller
avdeling ville foreslå til presidentvervet i Le-
geforeningen. Fristen for å foreslå kandida-
ter til høstens valg, er satt til 10. august.

Omrokkeringer 
Foruten ny president, skal landsstyret som
møtes i Sandefjord i 17. – 19. oktober velge
visepresident og sju sentralstyremedlemmer.
Dermed er det duket for store omrokkeringer
i Legeforeningens politiske ledelse. Den
største spenningen knytter seg til president-
valget, ettersom Hans Petter Aarseth har
gjennomført sin tredje periode og ikke kan
stille til gjenvalg. Hans etterfølger vil i teo-
rien kunne bli Legeforeningens president de
neste seks årene.

Siden i vår har valgkomiteen arbeidet med
å samle inn navn på aktuelle kandidater til
toppvervene. Tradisjonelt er det yrkesfor-
eningene og fylkesavdelingene som lanserer
kandidater, men ethvert medlem av Lege-
foreningen kan sende inn forslag.

– Vi ønsker en bredest mulig valgprosess
og flest mulig navn på kvalifiserte kandida-
ter. Ved de siste valgene er det yrkesfor-
eningene som har vært mest toneangivende
i nominasjonsdebatten, men dersom valg-

prosessen skal sikres
best mulig legitimi-
tet, må diskusjonen
skje lokalt, og ikke
sentralt. Det er særlig
viktig at fylkesav-
delingene engasjerer
seg, sier Kåre Reiten,
leder i valgkomiteen.

I valgkomiteen har
han med seg Bente
Kristin Johansen, le-
der i Yngre legers
forening (Ylf) og
Ivar Halvorsen fra
Offentlige legers lands-

forening (OLL). Reiten opplyser at en full-
stendig oversikt over innkomne forslag på
kandidater vil bli sendt ut til delegatene tre
uker før landsstyremøtet, mens innstillingen
fra valgkomiteen først vil bli offentliggjort
under landsstyremøtet, dagen før valget fin-
ner sted.
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no

Ny blåreseptliste
Preparatlisten som viser hvilke legemidler
som er refundert over blåreseptordningen,
er endret. Legemiddelgruppen selektive
cox-2-hemmere med preparatene Celebra
og Vioxx er nye på listen. Det er bestemte
forskrivningsregler for disse preparatene.
Den nye blåreseptlisten finnes på nettsi-
den: http://www.lovdata.no/rsk/rtv/rt-
19990000-0001.html
Preparatlisten ble endret 1. juli, deretter
vil den bli oppdatert hvert kvartal.

Øvelse gjør mester
En kanadisk studie viser at dødeligheten
ved akutt hjerteinfarkt er høyere hvis mot-
takende lege ved sykehuset behandler få
tilfeller av  hjerteinfarkt per år. Hvis mot-
takende lege behandlet fem eller færre
hjerteinfarkttilfeller per år, var 30-dagers
mortaliteten 15 %, mot 12 % dersom 
antallet var 25 eller flere tilfeller (JAMA
2001; 285: 3116-22). Ettårs mortaliteten
var også signifikant forskjellig, 24 % ver-
sus 20 %. Studien er en retrospektiv ko-
hortstudie som bygger på administrative
databaser med informasjon om nesten 
100 000 innleggelser og mer enn 5 000 
leger i perioden 1992–98. Resultatene er
et nytt innspill i debatten om behandlings-
volum og kvalitet.

Vaskekampanje 
med resultater
Bedre håndvask og færre smykker har ført
til historiens laveste tall på sykehusinfek-
sjoner ved Buskerud Sentralsykehus. I en
fjorten dagers periode var håndrensekrem
tilgjengelig på alle rom, og personalet ble
kurset i håndvask. Plakater ble hengt opp
ved alle avdelinger og på bordkort i per-
sonalkantinen. 

De ansatte ble blant annet informert om
at det er like mange bakterier under en
negl som det finnes innbyggere i Norge
og like mange bakterier under en ring
som det finnes mennesker på kloden. Der-
for har personalet fått beskjed om å skylle
hendene i minst ti sekunder, skru igjen
vannkranen med papirhåndkle og spesielt
huske på høyre tommel, som ofte blir
glemt.

Problemløsning og selvmord
En persons sviktende evne til problemløs-
ning kan være potensiell risikofaktor for
suicidal atferd. Det viser en studie ved
Statens institutt for folkehelse, som sam-
menlikner 72 selvmordsforsøkere med 51
psykiatriske pasienter uten tidligere selv-
mordsforsøk.    

Resultatene indikerer at ensomhet, lavt
selvbilde og skilsmisse kan være sårbar-

hetsfaktorer som ligger bak utvikling
av selvmordsatferd. Studien gir også
støtte for en modell for to ulike veier til
selvmordsforsøk. Den ene består av de-
presjon, håpløshet og suicidale tanker.
Den andre inkluderer opplevelse av dårlig
evne til problemløsning både generelt og
spesielt. Studien indikerer at man i større
grad må legge vekt på evnen til problem-
løsning for å forebygge selvmordsforsøk.

Retningslinjer for 
lindrende sedering
Den endelige versjonen av Retningslinjer
for lindrende sedering til døende er sendt
til alle norske sykehus, og er tilgjengelig
på Legeforeningens nettsider: www.lege-
foreningen.no. Den endelige versjonen
skiller seg lite fra versjonen som ble sendt
på høring, siden denne fikk bred støtte.
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