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– Rusmiddelpolitikk er et forsømt 
område i helsepolitikken, til tross for
at det er et økende samfunnsproblem
og at rusmiddelbrukerne har stort 
behov for helsetjenester.

Det sa Legeforeningens president Hans Pet-
ter Aarseth  da han åpnet konferansen Legens
plass og funksjon i rusmiddelbehandlingen.

Nærmere 100 allmennpraktiserende leger,
psykiatere, indremedisinere og leger innen
rusmiddelomsorgen deltok på konferansen i
Oslo i september, som ble arrangert av Le-
geforeningens rusmiddelpolitiske utvalg.

Overlege Helge Waal ved Senter for me-
dikamentassistert rehabilitering redegjorde
blant annet for rusmiddelpolitikken i en his-
torisk sammenheng: – Utviklingen i Norge
de siste ti årene har vært preget av mer libe-
rale holdninger til bruk av narkotiske stoffer.
Interessen for og eksperimentering med slike
stoffer er innvevd i en kafé-, rave- og fest-
kultur blant yngre mennesker. Dessuten er
ulike narkotiske stoffer blitt lettere til-
gjengelig.

Hepatitt C
Spørsmålet om narkomane bør tilbys be-
handling, er en vanskelig side ved rusmid-
delpolitikken. – Hepatitt C er hyppigste år-
sak til levertransplantasjon i USA og Europa

og den nest viktigste årsaken til leverdød i
USA. I Oslo er det ca. 5 000 sprøytemisbru-
kere, hvorav halvparten har kronisk hepatitt
C, sa Olav Dalgard, medisinsk avdeling ved
Aker sykehus. 

Overlege Mogens Jensenius ved Aker sy-
kehus snakket om alvorlige infeksjoner hos
narkomane, mulige smitteveier og hvordan
problemet takles i allmennpraksis og syke-
hus. – I fjor hadde vi en nedgang av HIV-til-
feller i Norge, og HIV gir ikke så stor spred-
ning som hepatitt, sa Jensenius.

Aud Krook, avdelingsoverlege ved Senter
for medikamentassistert rehabilitering tok

for seg erfaringer med Subu-
tex og orienterte om bruk av
smertestillende og beroli-
gende medikamenter hos mis-
brukere.

Daværende sosialminister
Guri Ingebrigtsen gav uttrykk
for at legenes rolle i rusmid-
delarbeidet står sentralt og at
det er viktig at dette arbeidet
prioriteres.

Utfordringer i kø
Geir Riise, leder av Legefore-
ningens rusmiddelpolitiske ut-
valg var godt fornøyd med
konferansen og viser til at den
pekte på to viktige utfordrin-

ger: – Vi står overfor en betydelig helsefag-
lig og medisinsk utfordring i forhold til men-
nesker med rusproblemer, og dessuten byr
medikamentell rehabilitering på mange ut-
fordringer. Det er viktig med økt kompetanse
blant legene på dette feltet. Han mener at rus-
middelundervisningen må styrkes i den me-
disinske grunnutdanning og etter- og videre-
utdanning og at rusmiddelfeltet bør bli en
egen medisinsk spesialitet.
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Legenes plass i rusmiddelomsorgen

Sentrale aktører på Legeforeningens konferanse om legenes plass
og funksjon i rusmiddelbehandlingen. Fra venstre Tone Tveit,
Helge Waal, Geir Riise, Aud Krook og Helge Bell. Foto K. Alfhei

Det har vært en sterk økning i antall
sykmeldinger med krav om å få 
benytte avbestillingsforsikring etter
terrorhandlingene i USA.

Vilkårene for bruk av avbestillingsbeskyt-
telse gjelder når det etter kjøpet av reisen,
oppstår plutselig og alvorlig sykdom hos
forsikrede. Reiselivsbransjen har innført
spesielle og gunstige avbestillingsregler
for reiser til USA og Israel, men det er for
tiden ikke grunn til å fravike avbestil-
lingsregler som gjelder for andre reisemål.
Dette presiserer Handels- og Servicenæ-
ringens Hovedorganisasjon – Reisebran-
sjeseksjonen i et brev til Legeforeningen. 

Redsel for å fly, ryggproblemer og lik-
nende er etter praksis ikke plutselig og al-
vorlig sykdom fremheves det i brevet. Det

pekes på at mange leger som blir konsul-
tert ikke kjenner til hvilke vilkår som gjel-
der for slik forsikring, eller at de skriver ut
en erklæring uten at det fremgår tilstrek-
kelige medisinske funn som viser at vilkå-
rene er oppfylt. 

Legeerklæring som skal ledsage krav
om bruk av avbestillingsforsikring må ha
behandlende leges attest på at pasienten er
rammet av plutselig og alvorlig sykdom. I
tvilstilfelle kan reisearrangørens lege be
om diagnoseutskrift. Ordningen baserer
seg på en gammel overenskomst mellom
Den Norske Reisebransjeforening og Le-
geforeningen. 
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Ingen endringer i avbestillingsregler 
ved reiser

Ny årsmelding
Årsmeldingen for Legeforeningen i
perioden 1.7. 2000–30.6. 2001 er nå til-
gjengelig på foreningens Internett-sider.

I presidentenes forord utpeker han
sykehusreformen til en av de viktige 
begivenhetene i perioden årsmeldingen
favner. I årsmeldingen er Legeforening-
ens virksomhet i henhold til prinsipp-
og arbeidsprogrammet for perioden om-
talt. Det er kapitler om blant annet
etikk, kvalitetsutvikling, utdanning, hel-
sepolitikk og lønns- og arbeidsvilkår.
Årsmeldingen trykkes kun i 1 000 
eksemplarer og sendes ut til landsstyret
i Legeforeningen.  Den er lagt ut på 
Legeforeningens Internett-sider, under
medlemsinformasjon. 

RELIS Sør
Det regionale sentret for legemiddel-
informasjon for Helseregion sør, som er
lokalisert ved Rikshospitalet, har fått
nytt telefonnummer: 23 07 53 80. 
Faksnummeret er 23 07 53 90.


