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Røykfri lovgivning vil spare liv926

– Det er sterke bevis for at et totalt 
forbud mot røyking på offentlige 
steder vil spare liv.

Disse utsagnene fra legepresidenter over 
hele verden, fremkommer i en brosjyre 
utarbeidet av den britiske legeforeningens 
Tobacco Control Resource Centre – TCRC 
(1). Brosjyren omtaler de positive erfarin-
gene fra flere land som har innført røyk-
frihet.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens 
president, sier i brosjyren at passiv røyking 
dreper 500 personer i året i Norge. – Vi vet 
nå at tiltak der halve arealet er røykfritt 
samt bedre ventilasjon, ikke beskytter hel-
sen godt nok. Vi vil ikke på noen måte 
anbefale dette nå, da disse tiltakene simpelt-
hen ikke var gode nok. Det er derfor ingen 
grunn for andre land til å gjenta dette ekspe-
rimentet, sier Bakke.

– Passiv røyking dreper, sier James John-
son, president i den britiske legeforeningen, 
i forordet til brosjyren. Den britiske legefor-
eningen har derfor bedt om en lovgivning 
som skal gjøre alle innendørs områder 
røykfrie. – Til tross for at det er et påkrevet 
behov for tiltak, har fremdriften vært lav 
i dette spørsmålet, skriver legepresidenten.

Over hele verden har tobakksindustriens 
og dens støttespillere motarbeidet innføring 
av lover som fremmer røykfrihet. – Hvis 
alle britiske arbeidsplasser var røykfrie, 
ville de internasjonale tobakksprodusentene 
miste et antatt salg på 310 millioner pund 
hvert år, skriver Johnson, og peker på at 
legeledere fra land som har innført røyk-
frihet, viser at disse lovene er effektive, 
velfungerende og populære.

– Politikk for røykfrihet virker. Det vi nå 
trenger er politisk lederskap. Mens vi nå går 
til pressen, blir Italia røykfritt. Leger i land 
uten lover som regulerer røykfrihet spør 
hvor lenge deres pasienter skal måtte vente 
på politiske vedtak om røykfrihet? Vi ber 
alle politikere bidra til å etablere alle innen-
dørs områder røykfrie gjennom lovgivning, 
understreker den britiske legepresidenten.
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1. Doctors and tobacco: http://www.tobacco-
control.org/tcrc_Web_Site/Pages_tcrc/News/
Latest_News.htm

Overgangsordning 
for gamle A-reseptblanketter926

Apotekene vil fortsette å ekspedere 
de gamle blankettene for legemidler 
i reseptgruppe A frem til 1. mai i år.

Det skriver Sosial- og helsedirektoratet i et 
brev til Legeforeningen, Tannlegeforenin-
gen og Veterinærforeningen.

I forbindelse med at det ble foretatt end-
ringer i A-reseptordningen fra 1.1. 2004, 
besluttet direktoratet at det fra januar 2005 
ikke lenger skulle være mulig å rekvirere 
legemidler i reseptgruppe A med de gamle 
reseptblankettene.

I brevet som er datert 16.2. 2005, skriver 
direktoratet at de er gjort kjent med at det 
fortsatt rekvireres legemidler i reseptgruppe 
A med gamle reseptblanketter. For å hindre 
at pasientene blir skadelidende og ikke får 
de legemidler som er rekvirert, har direkto-
ratet derfor bedt apotekene om å fortsette 
å ekspedere de gamle blankettene frem til 
1.5. 2005.

– Vi har også anmodet apotekene om 
å bistå med å informere de rekvirentene det 
gjelder om de nye reseptblokkene, sier 

Hans Petter Aarseth, 
avdelingsdirektør 
i Sosial- og helse-
direktoratet.

Leger som har 
gamle reseptblokker 
kan bestille nye blan-
ketter elektronisk 
direkte på trykkeriets 
nettsider www.sem.no. 
Nettsidene innholder 
et eget bestillingssy-
stem for A-reseptblan-
kettene. Rekvirenten 
må selv registrere seg i systemet, og det vil 
bli opprettet et eget kunderegister som 
bygger på ID-nummer, navn, adresse, og 
helst også e-postadresse.

Ytterligere informasjon om A-reseptord-
ningen finnes på direktoratets Internett-
sider: www.shdir.no
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Bemanningsnorm i sykehjem
Legeforeningen synes det er svært gledelig 
at et flertall i Stortingets sosialkomité har 
samlet seg om et dokument 8-forslag om 
å utarbeide kriterier for en minstenorm for 
legedekningen ved sykehjem.

– Legeforeningen har i flere år pekt på 
behovet for denne type reguleringer, sier 
Hans Kristian Bakke, Legeforeningens pre-
sident i en kommentar. – Et slikt vedtak er 
helt nødvendig. Legedekningen er altfor 
dårlig ved for mange sykehjem. Dette har 
også Helsetilsynet påpekt gjentatte ganger, 
sier Bakke. Han gir honnør til Olav Gunnar 
Ballo og Sigbjørn Molvik fra Sosialistisk 
Venstreparti (SV) som fremmet forslaget. 
Legeforeningen er glad for at Arbeiderpar-
tiet og Fremskrittspartiet støttet forslaget 
og forventer at Stortinget kan vedta krite-
riene for minstenormer allerede før som-
meren, og at kommuner og leger deretter 
følger raskt opp.
Les hele forslaget:http://www.stortinget.no/
inns/2004/inns-200405-122.html

Turnusrådets årsberetning
Årsberetning for Legeforeningens turnus-
råd for perioden 1.1.–31.12. 2004 finner du 
på www.legeforeningen.no/
index.gan?id=62265

Forslaget til 
ny arbeidsmiljølov for dårlig
Den nye arbeidsmiljøloven er for dårlig. 
Fremdeles kan store deler av arbeidslivet 
unntas fra regulert arbeidstid. Dette må 
Stortinget rette, sier Christl Kvam, Akade-
mikernes leder i en pressemelding.
Les mer på: www.akademikerne.no

Hans Petter Aarseth


