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Satser tungt på rus og psykiatri
1546For første gang blir rusbehandling 
tema for et landsomfattende gjen-
nombruddsprosjekt i regi av Lege-
foreningen.

Forarbeidet til pro-
sjektet er allerede godt 
i gang gjennom en 
tverrfaglig ekspert-
gruppe, ledet av psy-
kiater og avdelings-
overlege Per Føyn ved 
Avdeling rus og 
avhengighet ved Aker 
universitetssykehus.

Ekspertgruppen 
skal identifisere og 
konkretisere forbed-
ringsområder som kan legges til grunn for 
hovedprosjektet som begynner høsten 2005.

– Det overordnede perspektivet i 
prosjektet er i samsvar med intensjonen bak 
rusreformen: å sikre at behandlingstilbudet 
til rusmiddelbrukere skal bli bedre, sier Per 
Føyn. Han ledet også ekspertgruppen i det 
første gjennombruddsprosjektet i psykiatri, 
som viste at tvangsbruk kan reduseres bety-
delig i akuttpsykiatriske avdelinger, og det 
med forholdsvis enkle grep (1).

De øvrige medlemmene i ekspertgruppen 
er Ivar Skeie, fastlege i Gjøvik kommune, 
Arild Schillinger, overlege ved Sykehuset 
Østfold, Olav Espegren, sjeflege ved Sør-
landet Sykehus, Anne Loennechen, etatsle-
der ved Strax-huset i Bergen, Marit Mykle-
bust, sykepleier og leder for Gatehospitalet 
i Oslo, Reidunn Evjen, teamleder ved MAR 

Øst, Ellen Hoxmark, psykologspesialist ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Lise 
Aasmundstad, nestleder i LAR-Nett og bru-
kerrepresentant.

– Rusbehandling er et felt som ofte utset-
tes for mye av den samme negative omtale 
som psykiatrien, skrev president Hans Kris-
tian Bakke nylig på lederplass i Tidsskriftet 
(2). Bakke mener at rusproblematikk egner 
seg godt til bruk av gjennombruddsmeto-
den, som i Norge har vist at hensiktsmes-
sige prosessendringer kan gi store effektivi-
tetsgevinster. Et eksempel fra det nylig 
avsluttede KEPP-prosjektet er BUP Eger-
sund, som på under et halvt år kuttet dia-
gnostiseringstiden for AD/HD-pasienter fra 
72 til 30 dager i snitt (3)

Rusprosjektet vil samle fagfolk fra alle 
yrkesgrupper i mange ulike tiltak innen 
rusfeltet.

– Målet er at innsatsen som legges inn et 
slikt prosjekt skal bidra til mer enhetlig og 
sammenhengende behandling. Prosjektet 
gir en unik mulighet til å etablere tverrfag-
lige læringsnettverk, og vil dessuten gi en 
pekepinn på hvordan rusreformene påvirker 
behandlingshverdagen, sier Per Føyn.

Tom Sundar

tom.sundar@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling
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Industrileger samles i eget 
organisasjonsledd1546

Sentralstyret har godkjent Norsk for-
ening for leger i legemiddelindustrien 
(NFLL) som ny spesialforening i Lege-
foreningen.

Sentralstyret tok stilling til en søknad fra 
interimstyret i Norsk forening for leger 
i legemiddelindustrien om opprettelse/god-
kjenning som spesialforening, i sitt møte 
i april.

Grethe Aasved leder interimstyret, som 
ble etablert i februar i år. Hun anslår i søk-
naden at medlemsgrunnlaget antas å ligge 
i underkant av 50, og at det er voksende.

– Foreningen vil gi leger som jobber 
i legemiddelindustrien et formelt talerør, 
både i og utenfor Legeforeningen. NFLL 
vil være en naturlig høringsinstans i saker 
som omhandler og berører spørsmål relatert 
til legemiddelindustrien, skriver Grethe 

Aasved i søknaden, som også er signert de 
andre styremedlemmene Henrik Lund, 
Khang Ngee Nguyen og Else Høibraaten.

I de foreløpige vedtektene fremgår det at 
det kun er de som allerede er medlemmer 
i Legeforeningen som kan opptas som 
medlemmer i NFLL.

– Opprettelsen av en slik forening er ikke 
noe spesielt for Norge. Det er vanlig med til-
svarende foreninger i andre land, der disse er 
tilknyttet den nasjonale legeforeningen. Som 
eksempel kan nevnes Danmark og Sverige, 
anfører interimstyret. De opplyser at det også 
eksisterer en internasjonal forening for leger 
ansatt i legemiddelindustrien: International 
Federation of Association of Pharmaceutical 
Physicians (IFAPP).

Kari Ronge

kari.ronge@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Klinisk forskning under lupen
Finansiering og industrimedvirkning i klinisk 
medisinsk forskning står på programmet 
når Legeforeningen i samarbeid med Lege-
middelforeningen (LMI) skal arrangere 
seminar i august i år. Sentrale personer 
fra begge foreninger blir invitert til å delta. 
Blant annet skal representanter fra Svenska 
Läkaresällskapet presentere erfaringer om 
hvorfor de har lyktes i samarbeidet mellom 
klinikk og industri.

Menneskerettighetsutvalget
Årsmeldingen til Legeforeningens utvalg 
for menneskerettigheter er nå tilgjengelig 
på Legeforeningens Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=68519

Stor interesse for eFaktura
Per 1. mai hadde over 1 000 medlemmer 
sagt ja til å slippe papirregningen og i stedet 
motta faktura rett i nettbanken. For mer 
informasjon, kontakt Britt Ingebretsen tele-
fon 23 10 92 17, eller send en e-post til 
register@legeforeningen.no. Les mer: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=67635

Brudd i forhandlingene
Akademikerne Stat brøt 2. mai forhandlin-
gene om årets lønnsoppgjør i staten. 
– Tilbudet var så dårlig at det var umulig 
å akseptere, sier leder Knut Aarbakke 
i Akademikerne Stat. Les mer på Akademi-
kernes Internett-side: www.akademi-
kerne.no

Per Føyn


