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Den norske lægeforening

– Gledelig nedgang 
i andelen dagligrøykere
Fra 2002 til 2003 var det en nedgang 
på tre prosentpoeng, og andelen 
dagligrøykere er nå nede i 26 %.

– Dette er meget gledelige tall. De viser at 
den brede innsatsen mot røyking begynner 
å gi resultater, sier Legeforeningens presi-
dent, Hans Kristian Bakke.

De nye røyketallene fra Statistisk sentral-
byrå viser at det har vært en betydelig 
nedgang i andelen dagligrøykere. Det siste 
året har nedgangen vært størst blant unge 
i aldersgruppen 16–24 år, hvor andelen 
dagligrøykere har gått ned fra 28 til 23 %. 
Andelen unge som ikke røyker i det hele 
tatt, har økt med nesten 7 %, og det ser ut til 
at den totale andelen som røyker er på vei 
ned.

Svend Aakhus, leder i Norsk cardiolo-
gisk selskap, synes de nye røyketallene 
viser en svært positiv utvikling: – Vi vil 
kunne høste fruktene av dette allerede 
i løpet av noen få år. Enhver reduksjon 
i andelen røykere vil ha store implikasjoner 
for folkehelsen. Hvis en slik trend holder 
seg, vil det ha stor betydning, sier han.

– Det viktigste er at ikke nye røykere 
kommer til, og at holdningsarbeidet mot 
yngre fortsetter. Norsk cardiologisk selskap 
har støttet arbeidet og den pågående 
kampanjen, og vi synes resultatene er 
veldig gledelige på veien mot et røykfritt 
samfunn, sier Aakhus.

Tallene viser at mens noe over halvparten 
av den mannlige voksne befolkningen 
(51 %) røykte daglig i 1973, er dette tallet 
nå sunket til 27 %. Den prosentvise 
nedgangen blant kvinner har vært langt 
lavere. Mens noe over 30 % av kvinnene 
røykte daglig for 30 år siden, er tallene fra 
i fjor 25 %. Den store forskjellen mellom 
kjønnene fra 1973 er nå borte, og i flere år 
har det vært omtrent like mange dagligrøy-
kere blant menn og kvinner. Det ser imid-
lertid ut til å ha skjedd en endring i 1998. 
Fra dette tidspunktet er det en økende 
nedgang i andel røykere av begge kjønn.
Les mer: www.tobakk.no
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Fornøyd med ny rammeavtale
Avtalen er blitt forbedret på enkelte 
områder, og fremstår totalt sett som 
bedre enn tidligere.

Rammeavtalen mellom de regionale helse-
foretakene og Legeforeningen om avtale-
praksis for legespesialister for perioden 1.9. 
2003–31.12. 2004 (1, 2) var hovedtema da 
Praktiserende Spesialisters Landsforening 
(PSL) holdt sitt årlige administrasjonskurs 
i januar. Kurset samlet ca.130 praktiserende 
spesialister fra hele landet.

Anne Kjersti Befring fra Legeforenin-
gens forhandlings- og helserettsavdeling 
orienterte om den nye rammeavtalen. Hun 
tok for seg forhandlingsklimaet og de 
utfordringer som fulgte i forbindelse med at 
Legeforeningen nå har en ny forhandlings-
motpart. Samtidig gav hun en innføring 
i selve avtalen.

I avtalen er det oppnådd enighet om flere 
punkter av vesentlig betydning for PSLs 

medlemmer. Blant annet er det fastslått en 
rett til overdragelse av praksis som inne-
bærer at prisfastsettelsen i utgangspunktet 
skjer fritt, gjennom forhandlinger mellom 
fratredende og overtakende lege.

Andre temaer på kurset var oppfølging av 
takstbruk for spesialister, pensjonsord-
ningen for leger, innsamling av aktivitets-
data og elektronisk overføring av pasient-
opplysninger.
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Feil på takstplakat 
for spesialister
Takstplakaten som ble sendt ut til praktise-
rende spesialister sammen med Tidsskrif-
tet nr. 2/2004, inneholder en feil. I plakaten 
står  det at pasienten skal betale 220 kroner 
for enkelttime avbestilt senere enn 24 
timer før avtalt tid. Det korrekte beløpet 
skal være i samsvar med den nye egenan-
delen: 245 kroner. Det anbefales at med-
lemmene påfører rettelsen på de plakater 
som er hengt opp på legekontoret.

Kurs i legejus
29.–30.3. 2004 holder Legeforeningen kurs 
i jus for leger på Soria Moria hotell- og kon-
feransesenter i Oslo. På kurset gjennom-
gås generelle, helserettslige emner og det 
henvender seg derfor både til ansatte og 
privatpraktiserende leger. Kurset går over 
halvannen dag, og er søkt godkjent som 
tellende i spesialistutdanningen. Frist for 
påmelding er 8.3. 2004. Les mer: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=37032&subid=0

OLL foreslår navneendring
Offentlige legers landsforening (OLL) har 
vedtatt forslag til navneendring. Det nye 
navnet er Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid (LSA), og ble vedtatt av et enstem-
mig styre og godkjent av OLLs landsråd 
30.1. 2004. Forslaget er sendt sentralstyret 
og landsstyret for endelig godkjenning. 
Landsrådet vedtok også å opprette en ny 
spesialforening i samfunnsmedisin, under 
navnet Norsk forening for samfunns-
medisin.

Andelen dagligrøykere er stadig synkende. 
Foto Kari Ronge


