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Støtter opp om sosiale bestemmelser
2842
Både Yngre legers forening (Ylf) og 
Overlegeforeningen (Of) synes de 
sosiale bestemmelsene har vært vik-
tige i NAVO-forhandlingene.

Per Meinich, leder 
i Ylf, opplever ikke at 
de har vært så uenige 
med Overlegefor-
eningen om selve 
sakene i forhandlin-
gene. Han synes f.eks. 
ikke at overlegene har 
gitt uttrykk for at de 
sosiale bestemmel-
sene ikke er viktige.

– Uenighetene har 
heller gått på hvilke saker man skal priori-
tere, sier Meinich.

Lars Eikvar, Ofs leder, sier seg enig i det. 
Han mener at det nye forhandlingssystemet 
som ble tatt i bruk etter at helseforetakene 
ble opprettet, først og fremst har bidratt til 

å forsterke uenigheter 
i strategivalg mellom 
overleger og assistent-
leger, men at også 
interesseforskjellene 
noen ganger kan bli 
satt mer opp mot hver-
andre enn før.

– Men nå legger vi 
uenighetene bak oss 
og ser fremover, sier 
han.

Både Ylf og Of ønsker en evaluering av 
forhandlingsprosessen i Legeforeningen.

– En evaluering vil gjøre at man lærer og 
får til bedre forhandlinger fremover. Slike 
forhandlinger burde ta et par måneder, ikke 
18 måneder, sier Meinich.

Eikvar mener at en evaluering vil gjøre 
Legeforeningen til en enda sterkere for-
handlingsmotpart.
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Vil ha drahjelp mot tobakk2842

– Legeforeningen bør oppfordre 
søsterorganisasjoner til å presse 
egne myndigheter til å ratifisere den 
internasjonale tobakkskontrollkonven-
sjonen.

Det mener Laurent 
Huber, som leder 
Framework Conven-
tion Alliance for 
Tobacco Control 
(FCA).

– I en del land er 
heller ikke legene 
bevisste på helserisi-
koen ved tobakksbruk, 
og i Afrika er det bare 
11 land som har ratifi-
sert konvensjonen, 
sier Huber.

Det er Verdens hel-
seorganisasjon 
(WHO) som står bak 
Framework Convention on Tobacco Con-
trol. Noen av tiltakene fra konvensjonen er 
bl.a. å trykke store helseadvarsler på siga-
rettpakkene, å gjøre tobakksreklame 
ulovlig, å forby tobakksindustrien i å bruke 
ord som «mild» og «light», å ha høye 
skatter på tobakk og å forby røyking innen-
dørs på offentlige steder.

Norge var først ute blant de 86 landene 
som har ratifisert konvensjonen, og har alle-
rede mange av tiltakene som anbefales på 
plass. Huber berømmer norske myndig-
heter, men mener at Norge kan gå enda 
lengre. – Bl.a. kan dere i tillegg til helsead-
varslene på sigarettpakkene trykke bilder. 
Det har vist seg å ha god effekt bl.a. 
i Canada, sier han.

Huber mener at det må øves press fra 
lokale organisasjoner i de landene som ikke 
har ratifisert avtalen. Her kan Legefor-
eningen bruke sine internasjonale kontakter. 
Tall fra WHO viser at røykerelaterte syk-
dommer er den nest hyppigste dødsårsaken 
i verden. Hvert år dør fem millioner men-
nesker som følge av røyking, og tallet kan 
doble seg innen 2030 hvis trenden fort-
setter. Flest dødsfall vil det være i u-land, 
påpeker FCA-lederen.

Legeforeningen mener at tobakksindu-
strien i Norge har satset på å gjøre snus 
tydeligere i barer og butikker etter at røyke-
loven kom i fjor. Dette kaller Huber en litt 
særegen tendens i Norden, men han ser 
ellers tendensen til at industrien tenker nytt 
for å holde på markedet når lovene blir 
strengere.
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Sentralstyrets møteplan 2006
Torsdag 19. januar
Tirsdag 14. februar
Onsdag 1. – torsdag 2. mars (lederseminar)
Onsdag 15. mars
Tirsdag 4. april
Tirsdag 9. mai
Onsdag 10. – fredag 12. mai
(landsstyremøte i Oslo)
Tirsdag 13. – torsdag 15. juni
(nordisk sentralstyremøte i Finland)
Torsdag 22. juni
Tirsdag 15. august
Mandag 18. – fredag 22. september 
(sentralstyremøte/arbeidsmøte)
Tirsdag 17. oktober
Torsdag 16. november
Fredag 8. desember

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

Forventer innflytelse
Akademikerne forventer at en rødgrønn 
regjering lytter til og samarbeider like godt 
med samtlige fire hovedorganisasjoner, 
ikke bare Landsorganisasjonen (LO), sier 
Akademikernes leder i en pressemelding.
Les mer: www.akademikerne.no/
default.asp?V_ITEM_ID=3535
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