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På god vei mot røykfrie sykehusansatte
En nylig gjennomført spørreunder-
søkelse viser at fagforeningenes 
røykekampanje så langt har vært 
vellykket.

I månedsskiftet august/september i år gjen-
nomførte Sykepleierforbundet, Fagfor-
bundet og Legeforeningen en spørreunder-
søkelse i forbindelse med kampanjen Røyk-
frie sykehusansatte. Undersøkelsen ble 
sendt ut elektronisk til sykehusledelsen og 
de tre organisasjonenes tillitsvalgte ved 83 
sykehus, og inneholdt blant annet spørsmål 
om hvor langt det enkelte sykehus har 
kommet i arbeidet med røykfrihet, hva som 
gjøres for å få de ansatte røykfrie, om de 
ansatte har fått tilbud om hjelp til røykeslutt 
og spørsmål om kampanjemateriellets form 
og innhold. Svarprosenten på undersø-
kelsen var på 47.

67 % av de tillitsvalgte oppgir at arbeids-
giver ser svært positivt på kampanjen, 20 % 
ganske positivt, mens 13 % svarer at de ikke 
vet. Nærmere 90 % opplyser at det er gjort 
vedtak om røykfrihet, mens resten svarer 
at det ennå ikke er fattet vedtak, men at 

arbeidet med å få de ansatte røykfrie 
i arbeidstiden har startet.

Nesten alle som har svart opplyser at de 
har fått tilstrekkelig informasjon om 
kampanjen. Når det gjelder kampanjemate-
riellets innhold og utforming, sier 86 % at 
de er fornøyd med dette. Noen få oppgir at 
det er ønskelig med mer og annet materiell. 
Det vil i den forbindelse bli produsert nytt 
materiell i løpet av høsten som er mer 
tilpasset det enkelte sykehus sitt behov.

84% bekrefter at kampanjeplakatene er blitt 
hengt opp ved sykehuset, og 55% at 
kampanjefolderen er delt ut til de ansatte. 69% 
av de spurte opplyser at kampanjen er blitt 
omtalt i interninformasjon til alle ansatte. 

74 % av de ansatte har fått tilbud om 
hjelp til røykeslutt. Av tilbud oppgis røyke-
avvenningskurs, nikotinerstatningspro-
dukter, motiverende litteratur, gratis frukt 
samt tilbud om hypnose. På spørsmål om 
arbeidsgiver dekker utgiftene til dette, 
svarer 100 % at tilbudene dekkes fullt ut 
eller delvis.

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Mer innflytelse til pasientene
Det har skjedd en grunnleggende 
endring i forholdet mellom lege og 
pasient – fra en autoritær, paternalis-
tisk modell til en samarbeids- og 
teambasert tilnærming.

Pasientene er betydelig tryggere og tydeli-
gere i sine krav til legen, enn de var for ti år 
siden. De har stor tiltro til legene, men har 
samtidig høyere forventninger til selve 
konsultasjonen og også høyere forvent-
ninger om helbredelse. Legers tiltro til 
pasienters kunnskap om egen sykdom, er 
derimot mer beskjeden.

Dette viser en studie blant 3 707 leger og 
pasienter i USA, Storbritannia, Canada, Tysk-
land, Sør-Afrika og Japan. Studien ble gjort 
blant et representativt utvalg av allmennprakti-
serende leger og pasienter i de seks landene, 
i perioden 22. juli til 13. oktober 2002.

– Undersøkelsen viser at legens rolle har 
utviklet seg til å bli mer rådgiver og partner. 
Dette er en utvikling som både leger og 
pasienter har ønsket seg og etablert, 
kommenterer Legeforeningens president 
Hans Kristian Bakke.

Han mener noe av det mest interessante 
i undersøkelsen er hvor mye forholdet til 

legen betyr. Pasientene rangerte forholdet til 
legen som nest viktigst etter egen familie.

– Hvor viktig forholdet til egen lege er 
for folk, så vi spesielt ved innføringen av 
fastlegeordningen, sier Bakke, som også 
trekker frem et annet interessant funn ved 
undersøkelsen, nemlig at noe av det pasien-
tene syntes var viktigst i forholdet til legen 
og det de var mest fornøyd med, var hans 
eller hennes evne til å vise medfølelse, tillit 
og forståelse. De humanistiske verdier, ble 
rangert som viktigere enn tilgjengelighet, 
hvor mye tid pasientene fikk hos legen og 
behandlingsrepertoaret.

Resultatene av studien ble presentert da 
World Medical Association (WMA) 
avviklet generalforsamling i Helsinki, 
10 –14. september.

En nærmere presentasjon av undersø-
kelsen er tilgjengelig på: www.wma.net/e/
press/2003_15.htm
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Sterk økning 
i svangerskapsstønad fra SOP
De siste årene har det vært en relativt sterk 
økning i utbetalingen av svangerskapsstø-
nad, fra sykehjelps- og pensjonsordningen 
for leger (SOP). I 2002 mottok 67 kvinner 
og 39 menn slik stønad. For kvinner er stø-
nadsperioden inntil 38 uker (dvs. permi-
sjonstiden minus fire ukers fedrekvote), 
for menn inntil 33 uker. De fleste mannlige 
leger tar kun ut fedrekvoten og overlater 
resterende del av permisjonstiden til 
barnets mor.

Stønaden fra SOP består av to kompo-
nenter, inntektskompensasjon og utgifts-
kompensasjon. Inntektskompensasjonen 
utgjør 50 % av brutto praksisinntekt, minus 
det SOP beregner at fødselspengene fra 
folketrygden gir rett til. Utgiftskompensa-
sjonen utgjør 40 % av brutto praksisinntekt.
Les mer om ordningen – og spesielt kapit-
tel IV, § 9b – på: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=213

Snart full legedekning 
i Nordland
Det kan snart bli full legedekning 
i Nordland, skriver Nordland legeforening 
på sine nettsider og viser til et intervju med 
leder for nasjonalt råd for legefordeling, Ole 
D. Mjøs.

– Det har det siste året skjedd to viktige 
ting som har gjort legesituasjonene mye 
bedre. Det utdannes flere leger og det er 
opprettet færre legestillinger, sier Mjøs, 
som tror at kommuner som sliter med å få 
ansatt leger snart får søkere til stillingene.

I mai var det 21 ledige legestillinger 
i Nordland. Om ett år kommer 45 legestu-
denter ut i turnus i kommunene i Nordland. 
Turnustjenesten er viktig for at legene skal 
bli. Studentene lærer hva det vil si å jobbe 
i kommunehelsetjenesten og mange får 
smaken på det.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20083

Startskudd for ny 
tobakkskampanje
Sosial- og helsedirektoratet starter fredag 
24. oktober en ny landsomfattende anti-
røykekampanje. Det blir seminar med Gro 
Harlem Brundtland og helseminister Dag-
finn Høybråten på fredag ettermiddag. 
Disse vil gi startskuddet for den nye kam-
panjen, hvis tema blir presentert på dette 
seminaret.
Se www.tobakk.no for ytterligere informa-
sjon.
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