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Den norske lægeforening

Økende oppslutning om røykfrihet
En undersøkelse gjennomført av 
Opinion AS på vegne av Tobakksfritt, 
viser at flere er positive til røykeforbu-
det i dag, enn de var før røykfrie ser-
veringssteder ble innført 1. juni i år.

Undersøkelsen som ble foretatt i august, 
viser at 68 % av de spurte er positive til at 
det er røykfrihet. Dette er en økning på 4 % 
i løpet av tre måneder. I de to yngste alders-
gruppene (18–44 år) er to av tre positive, 
dvs. en økning på 16 % fra mai 2004.

– Tallene viser at publikum synes at 
røykfrihet på serveringssteder er bra. Det er 
spesielt hyggelig at de unges holdninger til 
røykfrie serveringssteder har endret seg 
i løpet av sommeren, sier president Hans 
Kristian Bakke.

Tobakksfritt, hvor Legeforeningen er en 
av medlemsorganisasjonene, har de siste 
fire årene jevnlig gjort undersøkelser om 
folks røykevaner. Undersøkelsene som ble 
gjennomført i perioden mars 2001 til mai 
2004, viser en stabil andel av dagligrøykere, 
mens tallene fra august i år viser at det 
i løpet av tre måneder har vært en nedgang 
i antall dagligrøykere på fire prosentpoeng. 
Den store nedgangen i antall dagligrøykere 

viser at tusenvis har kuttet ut røyken de 
siste månedene.

– Dette er svært hyggelige tall for oss 
som jobber med forebygging av skader som 
følge av tobakk, sier Bakke. – Tallene viser 
også at de positive erfaringene vi nå ser 
i Norge, samsvarer med de erfaringer som 
er gjort i andre land som tidligere har 
innført samme ordning, blant annet flere 
stater i USA og i Irland.

81 % av de spurte oppgir at de går ut 
omtrent like mye som før, mens 8 % svarer 
at de går ut mer enn før. Det betyr at de 
fleste ikke har endret sine vaner når det 
gjelder å besøke restauranter og puber etter 
at røykeforbundet ble innført.

– Det er positivt at undersøkelsen viser at 
folk går ut like mye som før, slik at røyke-
forbudet ikke vil føre til kutt i arbeidsplasser 
i hotell- og restaurantbransjen slik mange 
hevdet ville skje, sier Hans Kristian Bakke.

– Disse resultatene er svært hyggelig 
lesning for alle som kjempet for røykfrie 
serveringssteder, konkluderer han.
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Brev fra sykehuset – hilsen industrien
Allmennleger i Skien reagerer kraftig 
på at de får invitasjon til faglig møte på 
ark med Sykehuset Telemarks logo, 
signert en ansatt i et legemiddelfirma.

Temaet for møtet som kirurgisk klinikk, 
seksjon for urologi inviterer til, er blant 
annet arbeidsfordeling mellom første- og 
annenlinjetjenesten. Faglig ansvarlig er lege 
ansatt ved seksjonen. Påmelding skjer til 
legemiddelfirmaet Yamanouchi Pharma, og 
brevet er undertegnet distriktsansvarlig 
i samme firma på vegne av legen.

Leder av Norsk selskap for allmenn-
medisin, Gisle Roksund, reagerer kraftig. Så 
sent som i mars i år mottok allmennleger 
i sykehusets nedslagsfelt en annen møtein-
vitasjon hvor industrien og sykehuset gikk 
hånd i hånd. Møtet gjaldt samarbeid mellom 
allmennleger og sykehusets hjerte- og nyre-
seksjon, og var skrevet på brevark med 
AstraZenecas logo. Møtene skulle holdes 
i sykehusets lokaler. Roksund tok kontakt 
med sykehusledelsen, som la seg flate og 
forsikret at dette ikke skulle gjenta seg.

– Vi ønsker samhandling og synes det er 
positivt at sykehuset tar slikt initiativ, men 
etter vårt syn har ikke industrien noe på denne 
arenaen å gjøre. Dette må også være i strid 
med intensjonen i vedtaket om samhandling 

med legemiddelindustrien (1). At den siste 
invitasjonen til overmål er skrevet på sykehu-
sets brevpapir, er enda verre, mener Roksund.

Sykehusdirektør Arne Rui ved Sykehuset 
Telemark HF ser alvorlig på saken. Både 
sykehusledelsen og ledelsen ved kirurgisk 
klinikk var ukjent med at sykehusets brev-
papir er benyttet til invitasjon til et møte, 
undertegnet en ansatt i industrien. Rui 
reagerer kraftig på at dette nok en gang er 
tema, et knapt halvår etter at forholdet ble 
tatt opp ved samtlige av sykehusets avde-
linger, og reglene ble innskjerpet.

– Dette er et brudd på sykehusets 
retningslinjer. Sammenblanding mellom 
legemiddelindustri og sykehuset skal ikke 
forekomme. Vi vil sørge for å innskjerpe 
rutinene overfor alle ansatte som dette kan 
være aktuelt for. En ny overtredelse vil føre 
til skriftlig advarsel, sier Rui.

Legen som står ansvarlig for møtet, kaller 
saken storm i et vannglass, og beklager at 
Roksund ikke tok den direkte opp med ham.

Ingrid M. Høie

ingrid.hoie@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Særavtalen i Oslo
Legeforeningen og Oslo kommune kom 
8. august frem til en løsning når det gjelder 
særavtalen for leger ansatt i Oslo kommune.

Løsningen som omfatter avtalerevisjo-
nen både for 2002 og 2004, fremkommer 
i en nemndskjennelse. Legeforeningen er 
fornøyd med at man nå endelig ser slutten 
på denne saken, og at medlemmene har 
fått en omlegging av lønnssystemet og et 
lønnsoppgjør som man kan forsvare.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=49590

Bekymret over legemiddel-
industriens innflytelse
De nordiske allmennlegeforeningene har gitt 
en felles uttalelse om forholdet mellom lege-
middelindustrien og allmennlegene, der de 
blant annet uttrykker bekymring over den 
innflytelse som industrien har på utdanning 
og forskning innen det medisinske området.
Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=49448

Ny veileder
Veilederen i generell gynekologi fra 1996 er 
nå erstattet med en oppdatert og utvidet 
2004-versjon. Den koster kr 150 og kan kjø-
pes ved henvendelse til posten@legefor-
eningen.no. En elektronisk versjon skal hol-
des oppdatert av kvalitetsutvalget.
Les hele veilederen: www.legeforenin-
gen.no/index.gan?id=8576

Husk søknadsfristen!
Søknadsfristen til utdanningsfond II og III er 
tre måneder etter avsluttet kurs/kongress. 
Fristen praktiseres strengt.


