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Legeforeningen 
positiv til grønn resept
Helseministeren presenterte medio oktober ordningen med grønn 
resept. Legeforeningen har vært med å utarbeide veiledningshefter 
for legene.

– Vi er takknemlige for å ha fått anledning 
til å være med på å utvikle første fase av 
ordningen, sier Hans Kristian Bakke. Lege-
foreningens president var til stede på lanse-
ringen av ordningen, sammen med helsemi-
nister Dagfinn Høybråten.

Ordningen innføres med bakgrunn 
i St.meld. nr. 16 (2002–2003) Resept for et 
sunnere Norge, og innebærer en takst som 
leger kan ta i bruk for å stimulere til sunne 
kost- og aktivitetsvaner for pasienter med 
høy risiko for hjerte- og karsykdom. I første 
omgang inngår diagnosegruppene høyt 
blodtrykk (hypertensjon) og type 2-diabetes 
i ordningen.

Taksten utløses når grønn resept 
forskrives som et alternativ til medikamen-
tell behandling. På den andre siden omfatter 

ordningen 
faglige støtte-
systemer, dvs. 
informasjons- 
og veilednings-
materiell til 
bruk for legen 
i konsultasjonen 
med pasienten. 
Dette gir legen 
et verktøy i 
arbeidet med 
å endre helseat-

ferd og levevaner, og til å støtte opp om 
pasientens egeninnsats.

Sosial- og helsedirektoratet har i 
samarbeid med Den norske lægeforening, 
Nasjonalt folkehelseinstitutt og Rikstrygde-
verket utarbeidet informasjons- og veiled-
ningsmateriell. Dette er sendt ut til alle 
landets allmennleger og finnes også elektro-
nisk på Sosial- og helsedirektoratets nettside.

Legeforeningen mener at legene med 
grønn resept har fått en meget god veiled-
ning i hvordan de skal gi råd til pasienter 
med høyt blodtrykk og sukkersyke, 
i forhold til kosthold og fysisk aktivitet. 

– For pasientene og den enkelte allmenn-
lege betyr dette langt mer enn et råd på vei 
over dørstokken om gulrøtter og 30 minut-
ters daglig spasertur, sier Hans Kristian 
Bakke.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21519
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Godkjente kurs på Internett
Legeforeningens utdanning på Internett 
(LUPIN) tilbyr nå seks ulike kurs, der leger 
kan ta tellende timer og kurspoeng i videre- 
og etterutdanningen. Godkjente kurs er: 
håndtering av dyspepsi i allmennpraksis, for-
sikringsmedisin, informasjonssøking ved 
hjelp av Internett, spirometri i allmennprak-
sis, 24-timers blodtrykksmåling, samt intro-
duksjon til regnskapsføring for selvstendig 
næringsdrivende leger. Internett-kursene 
gjør det mulig å gjennomføre kursene hvor 
og når du vil, og du vil selv kunne bestemme 
fremdriften. Flere kurs er under planlegging.
Les mer: http://lupin.legeforeningen.no/

Søknad om lån til å etablere 
privat legepraksis
Legeforeningen har opprettet et lånefond 
som yter lån til leger som ønsker 
å etablere, eventuelt reetablere, privat lege-
praksis. Neste frist for innlevering av søk-
nad er 15. januar.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=1994

Ønsker du Internett-
abonnement?
Telenor Plus tilbyr online-abonnement for 
Legeforeningens medlemmer til kun kr 894 
for 12 måneder. Tilbudet innebærer 50% 
rabatt på ditt online-abonnement i ett år, men 
en forutsetning for rabatten er at du binder 
deg til abonnementet for minimum 12 måne-
der. Når tilbudsperioden løper ut, vil abonne-
mentet automatisk faktureres etter ordinær 
pris – med mindre du lar være å fornye tilbu-
det ved ny innsending av bestillingsskjema.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=16.

Støttet TV-aksjonen
Legeforeningen bevilget kr 25 000 til TV-aksjo-
nen for Redd Barna. Inntektene fra årets aksjon 
skal gi barn i fattige land mulighet til skolegang.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21517

Menneskerettighetsutvalget i Kina
Legeforeningens utvalg for menneskerettighe-
ter har vært i Kina på oppdrag for Utenriksde-
partementet (UD). Norske myndigheter har en 
menneskerettighetsdialog med de kinesiske. 
UD ønsker at foreningen skal delta i denne dia-
logen, ved å forsøke å opprette et samarbeid 
med den kinesiske legeforeningen om men-
neskerettigheter.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21353

Barnelegeforeningen 
gav kr 15 000
– Å gi barn en mulighet for å få utdanning er 
viktig, og Norsk barnelegeforening gir kr 
15 000 til TV-aksjonen til Redd Barna, sier leder 
Jørgen Hurum.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21606

500 kirurger var samlet i Oslo
Norsk kirurgisk forening arrangerte sitt 79. 
høstmøte 20.–24. oktober.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21658


