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Ny sykmeldingsattest
Enkelte leverandører av elektronisk 
programvare til leger hadde ikke 
den nye versjonen av sykmeldings-
attesten klar til 1. mai. Derfor vil syk-
meldingsattester skrevet ut på 
de gamle blankettene bli godtatt i 
to måneder fremover.

Dette opplyser Rikstrygdeverket i et brev til
norske leger. Rikstrygdeverket viser også til
tidligere utsendt informasjon vedrørende
den nye sykmeldingsattesten som ble tatt i
bruk fra 1. mai i år.

Rikstrygdeverket skriver at de er kjent
med at enkelte leverandører av elektronisk
programvare til leger ikke hadde den siste
versjonen klar ved innføringen. Trygdeeta-

ten vil derfor i en periode på inntil to måne-
der kunne godta sykmeldingsattester skrevet
ut på de gamle blankettene, men de forutset-
ter at legene tar i bruk den nye versjonen så
snart den er tilgjengelig.

Sykmeldingsattesten skal danne grunnlag
for en mer aktiv dialog mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker med sikte på å vurdere be-
hov og mulighet for å sette i gang tiltak på
arbeidsplassen (1). Legens funksjonsvurde-
ring er således av stor betydning for gjen-
nomføringen av målsettingene i intensjons-
avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
Rikstrygdeverket understreker at det er
svært viktig at den nye sykmeldingsattesten
tas i bruk så raskt som mulig.

Rikstrygdeverket ønsker samtidig å gjøre

oppmerksom på at det i det første opptrykket
av den nye blanketten, er enkelte felter som
ikke gir gjennomslag til den sykmeldtes
kopi. Dette vil bli korrigert ved neste opp-
trykk.

Hans Petter Fosseng
Nettredaksjonen

Litteratur
1. Høie I. Forenklet funksjonsvurdering på ny
sykmeldingsattest. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;
122: 1147.

Tobakksfri idrett
31. mai er Verdens røykfrie dag. 
Temaet er tobakksfri idrett. OL i Salt 
Lake City og Fotball-VM i Sør-Korea 
og Japan er erklært som røykfrie 
arrangementer.

– Tobakk og idrett hører ikke sammen. Ni-
kotin og andre stoffer i sigaretter og snus
virker prestasjonshemmende og har en uhel-
dig virkning på restitusjonen etter trening og
skade. I tillegg er idrettsarenaene og miljøe-
ne viktige møteplasser for barn og voksne, i
følge en pressemelding fra Sosial- og helse-
direktoratet, avdeling Tobakk.

I år vil man i mindre grad fokusere på at
folk skal slutte å røyke, men derimot opp-

fordre til røykfrihet på sidelinjen og på tre-
nerbenken.

Gjennom et samarbeid med Norges
Idrettsforbund og Den olympiske komité
oppfordres idrettskretsene og lokale idretts-
lag til å ta dette problemet på alvor. Mange
av eliteserieklubbene i fotball har i år innført
røykfrie soner på tribunene. – Det er å håpe
at disse og de mindre arenaene kan bli helt
røykfrie soner, heter det i pressemeldingen.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Internasjonalt engasjement i Legeforeningen

– Internasjonalt arbeid er en naturlig 
og integrert del av Legeforeningens 
virksomhet, sa generalsekretær 
Magne Nylenna på dagsseminaret 
om foreningens internasjonale 
engasjement.

– Legeforeningen engasjerer seg i interna-
sjonalt arbeid for å få innsikt i de utviklings-
trekk som skjer i andre deler av verden og
for å utvikle allianser som kan komme Den
norske lægeforening til nytte i vårt arbeid, sa
Magne Nylenna.

– Vi har en beskjeden rolle når det gjelder
å påvirke den internasjonale utviklingen,
men vi har også noen plasser der vi har be-
tydelig innflytelse, sa han.

Legeforeningen er engasjert i flere interna-
sjonale legeorganisasjoner. I World Medical
Association (WMA) sitter Legeforeningens
tidligere generalsekretær Harry Martin Svabø
som leder for den etiske komité frem til 2003.

Permanent Working Group of European Ju-
nior Doctors (PWG) er et samarbeidsforum
for yrkesforeningene for leger under utdan-
ning i Europa. Yngre legers forening (Ylf) er
representert i forumet.

Union Européenne des Médecins Om-
nipracticiens (UEMO) har bl.a. som oppga-
ve å bidra til at allmennlegetjenesten i Euro-
pa holder en høy standard. Unionen har
representanter fra 23 land, og Alment prak-
tiserende lægers forening (Aplf) er represen-
tert. 

Association Européenne des Médecins
des Hôpitaux (AEMH) er en organisasjon
for overleger i sykehus. Norsk overlegefore-
ning er representert og Rolf Kirschner er
kasserer i foreningen.

European Forum of Medical Association
(EFMA), Comité Permanent des Médecins
Européens (CPME) og Union Européenne
des Médecins Spécialistes (UEMS) er andre
internasjonale organisasjoner der Norge er
aktive medlemmer.

For ytterligere informasjon, se nettsiden:
http: //www.legeforeningen.no/index.db2?i
d=5384
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Idretten bør være en tobakksfri arena. Foto J.
Olsson
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