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Tobakksskadeloven skal endres

Sosial- og helsedepartementet foreslår
at det skal stilles krav om advarsels-
merking i form av bilder på sigarett-
pakkene. Legeforeningen støtter 
forslaget.

Sosial- og helsedepartementet sendte 9.8.
2001 ut et høringsnotat om endringer i to-
bakksskadeloven, der det blant annet foreslås
at det skal kunne stilles krav om advarsels-
merking i form av bilder på sigarettpakkene.
I høringsnotatet presenteres også  ulike måter
å sikre røykfrie områder på serveringssteder.

EU-direktiv
Et nytt EU-direktiv om blant annet produk-
sjon, salg av tobakksprodukter skal følges
opp av EU-landene innen september neste år.
Etter behandling i EØS-komiteen vil også
Norge være forpliktet til å oppfylle bestem-
melsene i direktivet. På bakgrunn av dette fo-

reslås det blant annet at Tobakksskaderådet
skal kunne kreve opplysninger fra produsen-
ten om innhold og sammensetning av to-
bakksprodukter, at det blir forbudt å benytte
varebetegnelser som «light» og «mild» om
tobakksprodukter og at departementet skal
kunne stille krav om advarselsmerking i form
av bilder av menneskeorganer som er øde-
lagt av for mye røyking. I Canada har dette
vært påbudt siden årsskiftet. 

Legeforeningen foreslo merking i 1999
Allerede for to år siden foreslo Legefor-
eningen i samarbeid med Tobakksfritt å
trykke advarsler i form av bilder både på si-
garett og rulletobakkspakkene. 

– Det er ikke alle som leser den lille ad-
varselen på røykpakkene. Ved å bruke bilder
som viser den negative effekten av tobakks-
bruk, vil man i hvert fall få folks oppmerk-
somhet, sier Aarseth. 

Foreslår interkommunale tilsyn
I tillegg til de ovennevnte forslagene foreslås
det i høringsnotatet at kommunene skal
kunne etablere samarbeid i form av inter-
kommunalt tilsyn med tobakksskadelovens
regler om røykfri luft. Dette vil også gi mu-
lighet for mer effektiv kontroll med blant an-
net serveringssteder.

Høringsnotatet presenterer flere forslag til
hvordan røykfrie arealer kan sikres bedre enn
i dag. Alt fra en beskjeden innstramming av
regelverket til totalforbud mot røyking på
serveringssteder nevnes. På bakgrunn av hø-
ringssvarene vil departementet senere vur-
dere endring av dagens forskrift.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Akademikerne inn i SAIH
Styret i Akademikerne har besluttet 
å melde organisasjonene inn i 
Studentenes og akademikernes 
internasjonale hjelpefond – SAIH.

Intensjonen bak medlemsskapet er gjensidig å
utnytte nettverk og kompetanse der organisa-
sjonene har felles interesser. I praksis kan det
bety utveksling av informasjon, deltakelse i
innsamlinger og kampanjer til samarbeid om
konkrete bistandsprosjekter. Medlemsskapet
medfører ingen konkrete plikter for Akademi-
kerne. Som medlem møter Akademikerne på
årsmøtet til SAIH med stemmerett.

SAIH ble stiftet i 1961 og støtter utdan-
nings- og helseprosjekter i Zimbabwe, Boli-
via, Nicaragua og Sør-Afrika.

Prosjektsamarbeid
SAIHs samarbeidspartnere i sør er frivillige
organisasjoner som jobber med utdanning,
informasjon og opplæring. Prosjektene har
vokst ut fra lokalt initiativ og drives av den
lokale organisasjonen. 

Fondet har ingen ansatte i utlandet. I noen
tilfeller er SAIH bindeledd mellom en norsk
organisasjon og en organisasjon i sør. Denne
formen for institusjonssamarbeid er en type
prosjektsamarbeid SAIH ønsker å satse mer
på, siden dette gir en positiv tosidighet i so-
lidaritetsarbeidet. 

Hvert år velges et politisk tema som or-
ganisasjonen skal jobbe med. Temaer de siste
årene har vært u-landsgjeld, ungdom i kamp
mot HIV og AIDS, vårt bilde av sør, kon-
flikten i Øst-Timor og rettferdig handel.

Inntekter
Kjernen i fondets økonomi er de såkalte
SAIH-tierne, som studentene betaler sam-
men med semesteravgiften. I tillegg mottar
de bidrag fra enkelte akademikere, akademi-
kerorganisasjoner og en del lokalgrupper 
som har spesielle innsamlingsaksjoner. 

SAIH har en rammeavtale med NORAD
og får 80 % av prosjektutgiftene dekket av
NORAD-midler. De søker også innsam-
lingsaksjoner med jevne mellomrom, og høs-
ten 2000 var det SAIH som fikk pengene fra
Operasjon Dagsverk.  

Gunstein Instefjord
Akademikerne

Alment praktiserende lægers forening avholder generalforsamling
fredag 16. november kl 1145 på Soria Moria konferansesenter. 

Foreløpig sakliste
1 Årsberetning
2 Regnskap
3 Budsjett – fastsettelse av kontingent

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres kurs i hånd-
tering av kunnskap om endokrinologiske sykdommer
15.–17. november. Vi skal bl.a. lære å vurdere hvor godt hand-
lingsprogram, behandlingsmuligheter og legemiddelindustriens
kunnskapsformidling holder mål. Flommen av kunnskap er
enorm og tidvis vanskelig å få oversikt over både hva innhold og
kvalitet angår. Kunnskapsbasert medisin brukes til å kvalitets-
sikre både ny og gammel viten. 

Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige
medlemmer av yrkesforeningen. Påmeldingsskjemaet bakerst i pro-
grammet sendes Aplf innen 20. september.

Wenche Brunell
Aplfs sekretariat

Aplfs 
generalforsamling/kurs

4 Valg av nytt styre
5 Lovendringsforslag
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