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EU-tilnærming i nordisk 
alkoholpolitikk00

Press mot pris- og avgiftsnivået på alkohol og mot monopolordningen 
skyldes EU-påvirkning på norsk alkoholpolitikk.

Det kommer frem i en fersk rapport fra Sta-
tens institutt for rusmiddelforskning 
(www.sirus.no). Rapporten viser at det nor-
diske samarbeidet om alkoholpolitikken er 
blitt satt på prøve flere ganger de siste 
årene. Aldersgrenser for kjøp og informa-
sjon om skadevirkninger er imidlertid pre-
get av kontinuitet. Effektene av utviklingen 
for Norge som EØS-medlem er det samme 
som for EU-medlemmene Finland og Sve-
rige, hevder forfatterne av rapporten. Det 
har også vært en gjensidig påvirkning mel-
lom Norden og EU. Oppmerksomheten 
omkring alkoholrelaterte skader har blant 
annet økt i EU.

For Norge har den europeiske integra-
sjonsprosessen ført til økt grensehandel og 
press mot norske myndigheter om 
å redusere avgiftene på alkohol betydelig. 
Også reklameforbudet er blitt utfordret 
i Norge. Det har vært snakk om å lette lov-
givningen som følge av den teknologiske 
utviklingen. Påstander om at alkoholre-
klame på Internett og i utenlandske TV-
kanaler gir ulike konkurranseforhold for 
norske og utenlandske bedrifter, har ført til 
krav om at forholdene må likestilles.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forplik-
tet til å følge bindende regelverk på flere 
områder. I rapporten pekes det på at man 
i økende grad beveger seg bort fra 
å diskutere hva som er politisk ønskelig, til 
i større grad å fokusere på hva som er rett 
og galt i forhold til et juridisk bindende 

regelverk. I praksis betyr det at man må 
velge politiske virkemidler som i minst 
mulig grad griper inn i den frie vareflyten 
når målet er å fremme helse- og sosialpoli-
tiske interesser.

Økt europeisk samarbeid har, ifølge rap-
porten, ført til både revitalisering og forvit-
ring av nordisk alkoholpolitisk samarbeid. 
Et eksempel på forvitring er at Norge og 
Island står utenfor EU og at dette kan gjøre 
det vanskelig å delta i prosesser om alko-
holpolitikk på EU-nivå. Et eksempel på at 
forholdene er blitt bedre, er at EU har fått 
en institusjonalisert plass på den alkohol-
politiske dagsorden i Norden. Blant annet 
har dette ført til bedre samarbeid om for 
eksempel forskning i europeisk perspektiv. 
N. Husom
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14182

WHO valgte norsk 
telemedisin00

Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø er 
utpekt til internasjonalt samarbeidssenter 
for telemedisin av Verdens helseorganisa-
sjon (WHO). Medio desember 2002 kom 
samarbeidet i gang. Nasjonalt senter for 
telemedisin er WHOs første og eneste sam-
arbeidssenter i verden på området telemedi-
sin. Senteret skal bistå WHO og medlems-
landene med å etablere, utvikle og følge 
opp telemedisinske tjenester. Det skal også 
evaluere effekten av telemedisin på det 
enkelte lands helsesystemer. En av de vik-
tigste oppgavene fremover blir å være med 
på utviklingen av et globalt fjernundervis-
ningsnettverk for helsepersonell og lokal-
samfunn. S.B. Nesje
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14089

Bedre hjertediagnostikk 
med ultralyd00

En ultralydmetode som måler sammentrek-
ning og hastigheter i forskjellige områder 
av hjertemuskelen, kan gi bedre diagnostikk 
av hjerteinfarkt og angina. Det viser et 
medisinsk doktorgradsarbeid av Thor 
Edvardsen, som er indremedisiner ved hjer-
temedisinsk avdeling, Rikshospitalet. 
Edvardsen har vist hvordan ultralyd kan 
benyttes til å vurdere omfanget av sirkula-
sjonsbetingede skader i hjertemuskulaturen, 
en metode som gjør diagnostikken av hjer-
teinfarkt sikrere. I Norge er det foreløpig 
Rikshospitalet og St. Olavs Hospital 
i Trondheim som benytter denne metoden.
T. Sundar
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14500
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Foto Europakommisjonens audiovisuelle 
bibliotek

Mest vold blant unge
Én av 20 voksne nordmenn har opplevd vold 
det siste året. Det er de yngste som er mest 
utsatt. Det fremgår av Statistisk sentralbyrås 
levekårsundersøkelse 2001. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14170

Alternativ behandling sidestilt med 

skolemedisin?
Alternativ behandling med dokumentert effekt 
skal integreres i den etablerte helsetjenesten 
og pasientene skal få reell valgfrihet, ifølge for-
slaget til ny lov om alternativ behandling. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14104

Vil styrke arbeidet mot seksuelle 

overgrep mot barn
Myndighetene har laget en veileder for krise-
håndtering ved mistanke om ansattes sek-
suelle overgrep mot barn. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14101

Akuttfunksjoner sentraliseres i vest
I Helse Vest RHF skal risikofødsler og all akutt-
kirurgi samles ved ett sykehus i hvert helse-
foretak. De andre fødeavdelingene i helsefore-
takene skal gjøres om til jordmorledede føde-
stuer for normalfødsler. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14031

Legeforeningen positiv til grønn resept
– Det er positivt at oppmerksomheten blir ret-
tet mot livsstilsendringer både som sykdoms-
forebyggende og sykdomsbehandlende tiltak, 
mener Legeforeningen. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14601

Aplf med nye Internett-sider
Yrkesforeningen Alment praktiserende lægers 
forening (Aplf) lanserte nye nettsider 1. januar 
2003. Sidene kan besøkes på 
www.legeforeningen.no/aplf 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14590


