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Ønsker informasjon 
i og på sigarettpakkene
– Vi vil på denne måten gi røykere best mulig hjelp til å slutte, 
sier president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke.

Legeforeningen foreslår overfor helsemi-
nisteren at hver sigarettpakke skal ha et 
innstikk med positive budskap om røyke-
kutt, samt informasjon om hvor man kan få 
hjelp til å slutte å røyke. Foreningen ønsker 
også en innholdsfortegnelse utenpå sigarett-
pakningen.

– Mange leger røykte i 1957, i dag er det 
7 % av legene som røyker. Det er ikke fordi 
leger er smartere enn andre, men fordi de 
som yrkesgruppe daglig ser konsekvensene 
av røyking, sa Bakke under lansering av 
Sosial- og helsedirektoratets nye tobakks-

kampanje (www.shdir.no/tobakkskam-
panjen).

Legene merket en økning av henvendelser 
fra publikum om hjelp til å slutte å røyke 
i forbindelse med den forrige kampanjen fra 
helsemyndighetene. Bakke håper at også 
denne kampanjen gjør at de som har behov 
for hjelp fra lege, søker slik hjelp.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21798

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Kurskatalogen er oppdatert
2004-kursene er nå på plass i kurskatalogen på 
Internett, og kurskatalogen blir heretter oppda-
tert daglig på hverdager.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21845

Presisering oppslag i VG
I et oppslag i VG 23.10. 2003 er det fremstilt at 
Legeforeningen har uttrykt kritikk mot utnev-
nelsen av ny fylkeslege i Oslo/Akershus, Petter 
Schou. Dette medfører ikke riktighet.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21754

Feilaktig inntrykk 
av helsepolitisk seminar
En pressemelding utsendt i forkant av et helse-
politisk seminar Legeforeningen holdt 
i samarbeid med Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon (FFO), Norges Apotekerforening, 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
og Legemiddelindustriforeningen har gitt det 
inntrykk at de fem organisasjonene står sam-
men om et felles helsepolitisk budskap. Dette 
er ikke tilfelle.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21700

Medlemstilbud
Aktuelle skriftserier 
fra Legeforeningen
Legeforeningen har utarbeidet en rekke 
hefter som inngår i skriftserie for leger: 

Etterutdanning og kvalitetssikring

Flyktninger i primærhelsetjenesten
Reidun Brunvatne, Kari Hynne og Per 
Hjortdahl er forfatterne bak heftet Flykt-
ninger i primærhelsetjenesten. Hensikten 
med heftet er ifølge forfatterne å bidra til 
at legers arbeid med flyktninger skal bli 
kvalitativt godt. Det skisseres en metode 
som er enkel å bruke, og som kan gjøre 
arbeidet med flyktningpasienter mer 
meningsfullt. Heftet koster 80 kroner.

For bestilling, vennligst kontakt pos-
ten@legeforeningen.no eller send faks til 
23 10 90 10.

Veiledning i medisinsk 
spesialistutdanning
Legeforeningen har utviklet et utdannings-
program for å motivere og inspirere leger til 
å drive veiledning. Utdanningsprogrammet 
kan gjennomføres som kurs, og passer for 
leger som ønsker å skaffe seg mer innsikt 
i medisinsk veiledningspedagogikk. Det er 
utarbeidet to videofilmer med titlene På 
død og liv og Ferietid som viser veiledning 
i praksis, et kurshefte og tekstboken Vei-
ledning i medisinsk spesialistutdanning.

For ytterligere informasjon, kontakt 
Pedagogisk avdeling, telefon 23 10 91 73. 
Videofilmene kan kjøpes for kr 500, even-
tuelt leies for kr 50.

Sigarettpakkene bør inneholde et positivt bud-
skap om røykekutt, mener Legeforeningen

Kunngjøringer
Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling vedtatt at Nord-
landssykehuset, Bodø godkjennes som 
utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon 
til spesialistreglene i nukleærmedisin. 
Vedtaket gjelder fra 21.10. 2003.


