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Ny tobakkskampanje

– Jeg synes den nye tobakkskampan-
jen fra Sosial- og helsedirektoratet vir-
ker lovende, sier Hans Kristian Bakke, 
etter å ha sett kampanjefilmene.

– Fra Legeforeningens side er det viktig at 
det tobakksforebyggende arbeidet drives 
gjennom flere kanaler, og at publikum alltid 
skal vite at de kan få hjelp for sin avhen-
gighet. Derfor skal det bli spennende å se 
om denne kampanjen fører til at røykere og 
leger tar opp røykerelaterte spørsmål under 
konsultasjonen på samme måte som under 
den forrige kampanjen, sier presidenten.

Mens vinterens kampanje først og fremst 
henvendte seg til den enkelte røyker (1), er 
høstens kampanje viet den verdensomspen-
nende tobakksindustriens kyniske hold-
ninger, som blant annet har ført til at den 
satser mye på rekruttere nye røykere i den 
tredje verden.

Ved lanseringen av kampanjen sa Gro 
Harlem Brundtland at tobakk aldri ville 
vært tillatt hvis den hadde blitt introdusert 
i dag: – Nå må vi bruke det vi vet om en 
kynisk industri som spesielt retter seg mot 
ungdommen, sa hun under åpningen av 
tobakkskampanjen i oktober.

Hun understreket at hun alltid var varsom 
med sterke karakteristikker, men hadde 
valgt å bruke en betegnelse som tobakksepi-
demi i Verdens helseorganisasjon. Det 
vakte reaksjoner.

Epidemier må som kjent bekjempes: 
– Dette er en epidemi drevet frem av 
tobakksindustrien for å gjøre flest mulig 
unge avhengige fortest mulig. 80 % av dem 

som starter å røyke, gjør det før de er 18 år 
gamle, og en av to av dem vil dø av røyk-
ingen. Tobakk er det eneste produktet som 
dreper halvparten av brukerne, når man 
bruker det etter intensjonen. Tobakk selges 
lovlig over disk, og dette har en historisk 
bakgrunn. Sigaretter ville aldri vært tillatt 
hvis de hadde blitt introdusert nå, sa Harlem 
Brundtland.

Gjennom sju «reklamefilmer» beskrives 
industriens markedsføringsmetoder, løgner 
og produktmanipulasjon. Filmene ble 
lansert 24. oktober, og vises på kino og 
i fjernsyn i seks uker. Allmennleger, kardio-
loger, lungeleger, bedriftsleger og enkelte 
andre legegrupper har mottatt informasjon 
direkte fra direktoratet om kampanjen.
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Bekymret for traumatologiens fremtid
Det må skje en forbedring innen trau-
meorganiseringen. Det mente kirur-
ger og anestesiologer på høstens 
traumesymposium.

Norsk kirurgisk forening (NKF) etablerte i 
2002 et traumeutvalg med blant annet det 
formål å arbeide for å få opprettet et nasjo-
nalt traumeregister. Dette var utgangs-
punktet for symposiet, som samlet 200 
anestesiologer og kirurger til debatt.

Funksjonsfordeling, subspesialisering av 
kirurgien og lavt volum ble nevnt som 
trusler mot optimal traumebehandling.

– I diskusjonen rundt funksjonsfordeling er 
det ikke sagt noe om hvordan traumepasien-
tene skal ivaretas, sa overlege Kari Schrøder 
Hansen ved Haukeland Universitetssykehus.

– Det er viktig å få et traumesystem der 
pasientene ivaretas i alle ledd i kjeden, helt 
fra skaden skjer til de er ferdig rehabilitert, 
påpekte hun. Opprettelse av traumeteam, 

kriterier for innkallingsrutiner og traume-
manual ble nevnt som viktige elementer for 
å få til en god behandling.

Jan Erik Nilsen, medisinsk sjef i Norsk 
Luftambulanse, etterlyste en enhetlig utdan-
ningsplan som omfatter både de som jobber 
prehospitalt, hospitalt og med rehabilitering. 
– Det finnes allerede en rekke kurskonsepter 
som kan dekke opplæringsbehovet hvis de 
settes i system, sa Nilsen, og nevnte blant 
annet kursene i regi av Advanced Trauma 
Life Support (ATLS) og Bedre og systema-
tisert traumebehandling (BEST). Han etter-
lyste en nasjonal plan for førstehjelpsopplæ-
ring fra helsemyndighetene side.

– Resultatet av dette møtet må være at 
fagfolk nå går sammen med eier for å etablere 
et nasjonalt kompetansesenter og traumere-
gister, oppsummerte Olav Røise, leder av 
Norsk kirurgisk forenings traumeutvalg.
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Endringer i A-resept-ordningen
Sosial- og helsedirektoratet har invitert 
Legeforeningen til å drøfte overgangsord-
ning og praktisk bistand ved omlegging av 
ordningen med A-resepter. Direktoratet 
hadde vedtatt at produksjon og utsending 
skulle overlates til et privat trykkeri, mens 
kostnadene skulle belastes forskriver.

Sentralstyret finner det prinsipielt uak-
septabelt at kostnadene forbundet med 
bestilling, produksjon og levering av 
A-reseptblanketter skal dekkes av forskri-
ver. Legeforeningen vil derfor anmode sine 
medlemmer om ikke å ta i bruk de nye 
A-reseptene før staten har sørget for at 
dette skjer kostnadsfritt for forskriverne.

Danske leger 
vil omgå apotekene
De praktiserende læger i Danmark (all-
mennlegene) er forberedt på å omgå apote-
kene for å hjelpe pasientene til billigere 
medisin. I stedet vil legene sende resep-
tene direkte til et privat firma som finner 
den billigste medisinen innenfor EU og sen-
der preparatet hjem til pasienten. Dette 
skriver Den Almindelige Danske Lægefore-
ning på sine hjemmesider.

Jørgen Lassen, leder for De praktise-
rende lægers organisation (PLO), sier at til-
budet vil være aktuelt for den medisinen 
som ikke er tilskuddsberettiget. Det dreier 
seg om p-piller, sovemedisin, beroligende 
medikamenter, preparater til røykeavven-
ning og dyr antibiotika. Ifølge firmaet Euro-
medicin kan danske pasienter spare opptil 
30 % på ordningen.
Les mer: www.laegeforeningen.dk

Nytt tariffutvalg
Sentralstyret har oppnevnt nytt tariffutvalg 
for perioden 1.9. 2003–31.8. 2005 med føl-
gende medlemmer: Hans Kristian Bakke, 
leder, Anne Mathilde Hanstad, nestleder. 
Fra Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf): Kjell Maartmann-Moe med Åge Hen-
ning Andersen som vara, Jan Emil Kristoffer-
sen med Karin Frydenberg som vara. Fra 
Praktiserende Spesialisters Landsforening 
(PSL: Ove A. Mortensen med Berit K. Nor-
ling som vara, Truls Disen med Harald Guld-
sten som vara. Fra Offentlige legers lands-
forening (OLL): Ernst Horgen med Per Helge 
Måseide som vara. Fra Norsk overlegefor-
ening (Of): Kristin Aase med Arve Kristian-
sen som vara. Fra Yngre legers forening 
(Ylf): Synne Torkildsen med Ingvild Brunborg 
som vara.

Gro Harlem Brundtland og Hans Kristian Bakke 
har felles mål i arbeidet mot tobakk. Foto Ellen 
Juul Andersen


