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Røykfripris til Helse Nordmøre 
og Romsdal HF
Sykehusene i Molde og Kristiansund har mottatt Røykfriprisen 
fra Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen.

Det var overlege Bernd Müller ved Sjuke-
huset i Molde som 26. august overrakte 
Røykfriprisen til administrerende direktør 
Eirik Heggemsnes på vegne av de tre orga-
nisasjonene. Sykepleierforbundet, Fagfor-
bundet og Legeforeningen står samlet bak 
kampanjen for å få de ansatte ved sykehu-
sene røykfrie innen 1. januar 2004.

– Ikke bare er det plagsomt for pasien-
tene når det lukter røyk av arbeidsklærne til 
de ansatte, men det har også stor betydning 
som en signaleffekt overfor pasientene, sa 
Müller.

Han påpekte også at det på en arbeids-
plass der man daglig ser mange av de helse-
problemene som er direkte følge av 
røykingen, er viktig at man som helseperso-
nell og rollemodeller går foran med et godt 
eksempel.

– Vi setter stor pris på å motta Røykfri-
prisene. De skal bli hengt opp på en synlig 
plass ved de to sykehusene som et bevis og 
en påminnelse om at foretaket nå er røyk-
fritt for alle ansatte, sa Heggemsnes da han 
mottok de to prisene.

Sykehusdirektøren viste også til at helse-
foretakets styre i august 2002 gjorde vedtak 
om røykfrie sykehus, og at gjennomfø-
ringen var satt til 1. juli 2003. På den måten 
fikk de røykende ansatte tid til å forberede 
seg. Heggemsnes nevnte også at det er blitt 
gjennomført flere røykesluttkurs med stor 
oppslutning det siste året, og at disse 

kursene vil fortsette i tiden fremover. Hver 
ansatt får dekket inntil kr 500,– for doku-
menterte røykeavvenningsutgifter ut 2003. 
Det er helseforetaket og Fylkesmannen som 
sammen har bevilget denne støtten.
Les saken på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20553
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Medlemstilbud

Flyreiser og helse
På British Airways’ nettside (www.british-
airways.com/travel/health) gis nyttig infor-
masjon og råd om hvordan leger og pasien-
ter kan forberede seg før, under og etter en 
flyreise.

Hjelp til mangt
På Legeforeningens hjemmesider, lenken 
Skjemaer og trykksaker, finner du en rekke 
av Legeforeningens tilbud. Her kan du laste 
ned skjemaer vedrørende ID-kort, søknads-
skjemaer for stillinger, utdanningsfond, 
veiledning av turnusleger, lønn og avtaler 
m.m. 
Se: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=17

Pleietrengende eldres tannhelse 
dårlig ivaretatt
Stadig flere pleietrengende eldre har egne ten-
ner, men får ikke tilstrekkelig hjelp til tannpleie. 
Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Syke-
pleierforbundet, Fagforbundet, Tannpleierfor-
eningen og Pensjonistforbundet har gått 
sammen om å kreve tiltak for bedre tannstell 
for syke eldre.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20708

Guldsten gjenvalgt som PSL-leder
På Praktiserende Spesialisters Landsforenings 
generalforsamling i Bergen 29. august, ble det 
valgt nytt styre i foreningen. Harald Guldsten 
ble gjenvalgt som leder i yrkesforeningen, 
sammen med styremedlemmene Sigrid Næss 
og Ove Andreas Mortensen. Arne Eivindson og 
Oscar Løvdal er nye medlemmer i styret.
Les oversikten på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20779

Nytt styre i Hedmark legeforening
Geir Erik Nilsen er gjenvalgt som leder i Hed-
mark legeforening. Årsmøtevalgte styremed-
lemmer er Tord Asak og Hanne Dinesen. 
I tillegg består det nye styret av Sissel Ber-
gaust, Lars Fjeldstad, Helle Laier Johnsen, 
Georg Morland, Thore Mæhlen og Staale Staa-
lesen.
Les oversikten på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20707

Gjenvalg på leder i Hordaland
Sigrun Solberg er gjenvalgt som leder 
i Hordaland legeforening. Bent Folkvord og 
Jone Trovik er årsmøtevalgte styremedlem-
mer. Christian Busch, Erling Mjanger, Trond 
Skaflestad, Einar Svendsen, Rolf M. Tande, 
Øyvind Wesnes og Bertil K. Øie er valgte med-
lemmer til styret.
Les oversikten på nett: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20839

Bernd Müller (t.v.) overrekker Røykfriprisen til 
Eirik Heggemsnes. Foto Lisbet T. Kongsvik

Trenger du råd og støtte 
i forhold til media?
Legeforeningen har en beredskapsgruppe 
som gir støtte eller råd til medlemmer 
som får henvendelser fra media. Ta gjerne 
kontakt med en i gruppen:

■ President Hans Kristian Bakke, mobil-
telefon 915 61 804 eller e-post 
(hans.kristian.bakke@legeforeningen.no)

■ Generalsekretær Terje Vigen, mobiltele-
fon 900 87 924 eller e-post 
(terje.vigen@legeforeningen.no)

■ Organisasjonssjef Åsmund Hodne, 
mobiltelefon 941 11 089 eller e-post 
(aasmund.hodne@legeforeningen.no)

■ Informasjonssjef Ellen Juul Andersen, 
mobiltelefon 900 98 507 eller e-post 
(ellen.juul.andersen@legeforeningen.no)


