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Asklepios med og uten oval1976

Sentralstyret har besluttet at det designmessige uttrykket rundt Asklepios skal 
kunne variere, avhengig av om Asklepios skal benyttes som et segl eller være 
en del av et designmessig hierarki.

Legekunstens gud, Asklepios, er hoved-
symbolet for Legeforeningen. Høringen tid-
ligere i vår viste at Asklepios har bred for-
ankring i organisasjonen. For å kunne vur-
dere om Asklepios burde videreføres med 
eller uten oval ville sentralstyret høre lands-
styrets syn før endelig beslutning om åpen 
eller lukket Asklepios skulle fattes.

På sentralstyremøtet 19.6. 2007 var det 
enighet om at to hensyn skal ivaretas. For 
det første skal tilhørigheten til Legefor-
eningen vises gjennom det valgte design-

hierarkiet, for det andre skal 
Asklepios videreføres.

Sentralstyret understreket 
at Legeforeningens logo er 
Asklepios, og besluttet at 
logoen kan benyttes på ulike 
måter. Når Asklepios benyttes 
sammen med det valgte 
designmessige hierarki skal en 
åpen Asklepios benyttes som logo. Når 
Asklepios benyttes alene, som for eksempel 
på veggen i Legenes Hus, skal det være 
mulig å benytte Asklepios som et segl med 
oval, årstallet 1886 og navnet Den norske 
legeforening.
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Mer fysisk aktivitet i skolen1976

– Det er flott at myndighetene går inn for økt fysisk aktivitet og sunne måltider 
i skolen, sier Torunn Janbu.

Legeforeningens president er godt fornøyd 
med at helse- og omsorgsminister Sylvia 
Brustad har sendt ut veilederen Fysisk akti-
vitet og måltider i skolen til alle landets 
skoler (1). Veilederen innholder forslag til 
hvordan skolene kan tilrettelegge for daglig 
fysisk aktivitet og sunne måltider i skole-
hverdagen.

Legeforeningen har lenge vært opptatt av 
barns og unges kosthold og helse. Allerede 
i statusrapporten Mot i brystet ... stål i ben 
og armer? tar foreningen til orde for at 
elever på alle klassetrinn må tilbys gratis 
frukt og grønnsaker daglig, og at kropps-
øvingsundervisningen i skolen fra et medi-
sinsk synspunkt, må utvides betydelig – 
til én time hver dag på alle klassetrinn (2).

En undersøkelse gjort for Sosial- og 
helsedirektoratet av TNS Gallup viser at 
flertallet av landets skoleledere føler et stort 
ansvar for elevenes helse. De påpeker at økt 
antall kroppsøvingstimer og godt tilrette-
lagte ute- og inneområder er de viktigste til-
takene for å få elevene til å bevege seg mer.

– Nå gjenstår det å se om skolene tar 
i bruk i veilederen, slik at enda flere barn og 
unge kan få en bedre skolehverdag og legge 
grunnlaget for en sunn og fysisk aktiv ung-

doms- og voksentil-
værelse, sier Torunn 
Janbu. Hun under-
streker at målet for 
fysisk aktivitet må 
være god helse og 
aktivitet i seg selv. 
Inaktivitet er et av 
våre største helsepro-
blemer og ofte en 
bakenforliggende 
faktor for fedme, over-
vekt og en rekke livsstilsrelaterte syk-
dommer.

Veilederen er tilgjengelig på www.utdan-
ningsdirektoratet.no/templates/udir/
TM_Artikkel.aspx?id=449
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Norsk president 
for anestesiologi i UEMS
Jannicke Mellin-Olsen er som første norske 
representant og som første kvinne, valgt til 
president for anestesiologiseksjonen i Den 
europeiske foreningen for legespesialister 
(UEMS). Hun er valgt for en periode på fire 
år. Jannicke Mellin-Olsen er overlege ved 
anestesi- og intensivavdelingen, Sykehuset 
Asker og Bærum HF, og har tidligere vært 
leder for Norsk anestesiologisk forening.

Hun er blant annet opptatt av organi-
seringen av anestesiologi i de ulike euro-
peiske landene – flere land har for eksem-
pel ikke anestesisykepleiere. Utdanning, 
pasientsikkerhet og «brain drain»-proble-
matikken er andre viktige områder hun 
ønsker å ta opp. Jannicke Mellin-Olsen 
leder FaMe-gruppen, som representerer 
de fagmedisinske foreningene i landsstyret.

BEST fikk pris
BEST (Bedre og systematisk traumebe-
handling) fikk prisen for beste utdannings-
program på Scandinavian Update 2007 – 
«on Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine» i Stavanger i slutten av mai 2007. 
Prisen består av en statuett og 25 000 kro-
ner som går til nettverksmøtet og tiårsjubi-
leet som holdes i Bergen 12.–14.11. 2007. 
BEST er basert på enkle, tverrfaglige kurs, 
som holdes lokalt ved hvert enkelt sykehus, 
der alt personell som er involvert i traume-
behandling trener sammen.
Les om BEST på: www.bestnet.no
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