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Leger viktige i forebyggende arbeid
– Vi kan gjøre mer med flere leger på laget. Det er budskapet til de tre 
professorene som frem til 2007 leder hvert sitt statlige fagråd innen 
forebygging.

Roald Bahr, professor ved Norges idretts-
høgskole, leder Nasjonalt råd for fysisk 
aktivitet (1).

– Mange leger kan spille en viktigere 
rolle ved å tilrettelegge for aktive behand-
lingsformer. Grønn resept er en dreining 
vekk fra piller over til økt aktivitet. Det er et 
behov for behandlingsapparatet å få mer 
kunnskap ut til legene. Reseptblokken må 
ikke bli det første leger tyr til, mener han.

Knut Inge Klepp, professor ved Institutt for 
ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, 
er leder for Nasjonalt råd for ernæring (1). 
Han er enig med Bahr: – God kostholdsvei-
ledning fra leger er effektivt. Vi bør i større 
grad bruke kost- og ernæringskunnskap ved 
blant annet kreftbehandling, sier Klepp.

Stener Kvinnsland, viseadministrerende 
direktør ved Haukeland Universitetssyke-
hus, leder Nasjonalt råd for tobakksfore-
bygging (1). Han understreker legers betyd-
ning i røykeavvenningsarbeidet. – Vi er 
i ferd med å legge siste hånd på oppdaterte 
retningslinjer for røykeavvenning. Dette 
blir et godt hjelpemiddel. Legeforeningens 
engasjement er av stor betydning for å få 
legene til å prioritere dette arbeidet, som gir 
god helseeffekt, sier Kvinnsland.

De tre professorene er samstemmige i at 
Tidsskriftet er en viktig kanal for å opp-
datere leger, gjennom artikler og serier om 

spesielle temaer. De mener også at Legefor-
eningens engasjement kan styrkes ytterli-
gere, ved å legge mer vekt på forebygging 
i legers etter- og videreutdanning samt 
å nedsette et forebyggingutvalg 
i foreningens regi.
Les mer: www.shdir.no/index.db2?id=295
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Nyttig om røykfrie serveringssteder
1.6. 2004 trer endringer i tobakksskade-
loven i kraft. I den forbindelse har Helsede-
partementet distribuert et rundskriv til 
tilsynsmyndighetene og til eiere av alle 
landets serveringssteder.

De nye retningslinjene inneholder mye 
nyttig informasjon også for leger, blant 
annet om tobakksskadelovens virkeområder 
og hvordan loven skal håndheves. I tillegg 
gjør man i rundskrivet rede for hvordan 
tilsynet skal organiseres og utføres, og 

hvilke sanksjonsmuligheter tilsynsmyndig-
heten rår over.

Det er det enkelte kommunestyret som 
skal sørge for at reglene for røykfri inneluft 
overholdes i «lokaler der allmennheten har 
adgang», mens Arbeidstilsynet har ansvar 
for å føre tilsyn med arbeidslokaler.
Les mer: www.odin.dep.no/archive/hdved-
legg/01/07/Runds055.pdf

Kunngjøringer

Årsmøte i LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillin-
ger (LVS) avholder sitt 14. ordinære års-
møte torsdag 13.5. 2004 kl 17 på Hauke-
land Universitetssykehus, Bergen.

Medlemmer som har forslag til saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet, må 
melde disse snarest mulig til LVS’ kontor, 
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo –  
senest innen 13.4.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt 
en konferanse med tittel Medisinsk forsk-
ning ved universitetene og universitets-
sykehusene: Stimulering og produktivitet. 
Program for konferansen vil bli sendt alle 
medlemmer og kan leses på LVS’ hjemme-
side: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=6890

Lovendringer 
i Overlegeforeningen

Overlegeforeningens forslag til lovendringer 
som skal fremmes for årsmøtet/landsråds-
møtet 6.5. 2004 i Tromsø, er lagt ut på Over-
legeforeningens nettsider: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=38823&subid=0

Ifølge § 15 i Overlegeforeningens lover 
skal forslag til lovendringer kunngjøres 
i Tidsskriftet minst fire uker før årsmøtet 
avholdes. Som følge av ny praksis 
i Tidsskrift for Den norske lægeforening, vil 
dette heretter bare kunngjøres i notisform 
– og med henvisning til Internett-sidene 
der forslagene finnes i sin helhet. Lovenes 
§ 15 anses herved som ivaretatt, ved at lov-
endringene er lagt ut på det ovennevnte 
nettstedet.

Yngre legers forenings 
årsmøte 2004

Yngre legers forening (Ylf) avholder års-
møte 22.–23.4. 2004 på Clarion Hotell 
Bryggen, Tromsø.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil års-
møtet behandle organisasjonsdebatten, tur-
nus og spesialisering, samt foreta valg av 
varamedlemmer til styret og varadesisor.

Stener Kvinnsland, Roald Bahr og Knut Inge 
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