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Behov for uavhengig 
legemiddelinformasjon
Legemiddelindustrien må i større grad respektere at legene skal ta 
beslutninger i pasientbehandling på fritt grunnlag.

Dette er en av konklusjonene i en resolu-
sjon fra møtet til de nordiske allmennlege-
foreningene på Gotland i september. Bak-
grunnen for konklusjonen er blant annet at 
de nordiske allmennlegene ser at legemid-
delkostnadene har vokst raskt. Legene 
trenger bra og uavhengig informasjon om 
legemidler til hjelp i reseptskrivingen, 
mener de nordiske yrkesforeningene.

Behovet for økt offentlig engasjement, 
ressurser til allmennmedisinsk videre- og 

etterutdanning samt uavhengig medika-
mentinformasjon, ble påpekt på møtet. Det 
kom også frem at det særlig synes vanskelig 
å være allmennlege i Finland og Island, 
mens svenskene nå er i dialog med myndig-
hetene for å etablere fastlegeordning.

På møtet ble det uttrykt bekymring over 
at pasientenes egne problemstillinger 
i møtet med allmennlegen kan fortrenges av 
den kraftig ekspanderende risikomedisin, 
skriver Kjell Maartmann-Moe, leder 
i Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf) på foreningens nettsider. Bereg-
ninger viser at dersom allmennlegen skal 
screene for de vanligste risikofaktorene for 
sykdom, vil om lag 90 % av arbeidsdagen 
gå med til dette, og bare 10 % til pasientens 
egne kontaktårsaker.

– Dette er etter de nordiske allmennlege-
organisasjonenes mening, en uønsket skjev-
utvikling, sier Maartmann-Moe.
Les saken og hele resolusjonen: www.lege-
foreningen.no/index.db2?id=21320
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lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Kunngjøringer

Godkjenning 
av utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Nasjonalt råd for spesialistutdan-
ning av leger og legefordeling vedtatt 
at Sykehuset Telemark, Skien god-
kjennes som utdanningsinstitusjon 
i endokrinologi i gruppe II. Vedtaket 
gjelder fra 22.9. 2003.

Fastlegeavtalene
Kommentarutgaver til fastlegeordningen, 
FLO-avtalene, foreligger nå på Legefor-
eningens hjemmesider.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21273

Krav om fullt fødselsnummer 
på resepter
Fra 1.10. 2003 endret Helsedeparte-
mentet forskrift om rekvirering og utle-
vering av legemidler fra apotek. 
Bakgrunnen for det nye kravet er blant 
annet at Reseptregisteret blir etablert 
fra 1.1. 2004, og at det stilles krav til 
apotekene om at de rapporterer fullt 
fødselsnummer som en del av resept-
opplysningene. De fleste leger bruker 
kontorsystemene Profdoc eller Infodoc. 
Begge disse har i siste oppgradering 
tilrettelagt for at fullt fødselsnummer 
skrives automatisk på resepten, så sant 
det er registrert i systemet. Legene må 
selv iverksette oppgraderingen, alterna-
tivt hente ned oppgraderingen fra 
Internett.
Les mer: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2807

Skjult markedsføring
Rådet for legeetikk har behandlet en forespør-
sel om ultralydmåling av beinvev, et prosjekt 
ved legesentre som er initiert av firma. Rådet 
gjør en vurdering av denne konkrete saken, og 
konkluderer med at dette er skjult markedsfø-
ring foruten å vise til de etiske regler for leger.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21151

Røykfriprisen til Glittreklinikken
Glittreklinikken er blitt tildelt organisasjonenes 
røykfripris.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21190

Røykfriprisen til UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
er blitt tildelt organisasjonenes røykfripris.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21313

Verdens nordligste sykehus 
røykfritt
Longyearbyen sykehus er blitt tildelt organisa-
sjonenes røykfripris.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21138

Godkjente spesialister på nett
Oversikten over godkjente spesialister er nå 
oppdatert på Legeforeningens Internett-sider.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21071

Nytt sentralstyrereferat
Referat fra sentralstyrets møte i september er 
publisert på nett. Velg Fra foreningen i menyen 
til venstre, og deretter Sentralstyrereferater.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21195
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