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Vil ha røykfrie skoler335

– Det er viktig at videregående skoler blir røykfrie soner, og lærerne 
burde også følge opp dette, sa president Torunn Janbu under 
lanseringen av årets røykesluttkampanje.

Janbu understreket at røykearealer må 
fjernes på alle landets skoler.

– Også lærerne bør avstå fra å røyke 
i skoletiden. Voksne er viktige rollemo-
deller, understreket hun.

Stadig flere unge ser ut til å si nei til røy-
king eller de stumper røyken. Under lanse-
ringen av kampanjen som Sosial- og helse-
direktoratet (Shdir) står bak, ble nye tall om 
andelen røykere lagt frem. Tallene er utar-
beidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) på 
oppdrag fra direktoratet. De viser at det er 
særlig blant de unge at det har vært en ned-
gang. Mens 24 % av de unge mellom 16–24 
år oppga at de røykte daglig i 2005, hadde 
tallet sunket til 20 % i 2006 (1). Blant alle 
aldersgrupper samlet, var nedgangen på 
1 %. Det vil si at det fra 2005 til 2006 ble 
rundt 40 000 færre røykere blant nordmenn.

Sosial- og helsedirektoratet valgte i årets 
røykesluttkampanje å kjøre repriser på 
filmer og bilder fra kampanjer som ble kjørt 
i 2003, med oppfordring om å ringe Røyke-
telefonen eller oppsøke legen. De sterke 
bildene av hjerneslag, emfysem og tjære 
i lungene rullet i januar igjen over TV-skjer-
mene. Avdelingsdirektør Kari Huseby 
påpekte at forskning viser at det kan være 
effektivt å vise slike kampanjer om igjen.

– I 2003 opplevde vi en større nedgang 
i andelen som røyker enn noen gang, sa 
hun.

Legeforeningen sendte i forkant av kam-

panjestarten 4. januar ut et brev til alle 
landets allmennleger, til privatpraktiserende 
spesialister, til avdelingsoverleger ved 
hjerteavdelingene, indremedisinske avde-
linger, lungeavdelinger og karkirurger.

Helseminister Sylvia Brustad håper at 
legene tar opp røyking med pasientene.

– Det er viktig at fastleger er oppmerk-
somme på røyking, spør pasientene om det 
og gir råd. Mange røykere oppgir at de 
ikke søker hjelp når de bestemmer seg for 
å slutte. Vi vet at det går bedre hvis de søker 
hjelp, sa hun under lanseringen. Brustad var 
også opptatt av at det fortsatt er for mange 
gravide som røyker.

– En del leger tenker at det vil ta mye 
tid å ta opp røykeslutt, og de føler det er 
ubehagelig å ta opp røyking av frykt for 
å ødelegge et godt lege/pasient-forhold, 
sa Torunn Janbu. – Men det er jo ikke til 
pasientens at legen ikke tar opp noe som 
opplagt har stor betydning for hans eller 
hennes helse. Det behøver dessuten ikke 
å ta så lang tid. Mye kan utrettes ved mini-
mal intervensjon, sa hun.
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cecilie.bakken@legeforeningen.no
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Reviderte takster 
i Normaltariffen
Satsene for «honorartakster for legeerklæ-
ringer» og «honorartakster for legeunder-
søkelse for forsikringsselskap» er endret 
i Normaltariff for privat spesialistpraksis 
fra 1.1. 2007.

Honorartakster for legeundersøkelse for 
forsikringsselskap heves med 4,6 %, mens 
satsene for honorartakster for legeerklærin-
ger heves med 3,8 %. Se de nye takstene 
på: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=112776

Reviderte retningslinjer 
for Utdanningsfond III
Fondsutvalget i Utdanningsfond III har 
vedtatt nye retningslinjer for refusjon fra 
fondet. De nye retningslinjene gjelder fra 
3.1. 2007. Legg særlig merke til endring 
i makssatsen for refusjon etter overnatting 
i Norge, som endres til 850 kroner per natt.

Fra 2007 har Legeforeningen inngått 
hotellavtaler med Radisson SAS Hotels, 
Thon Hotels og med Soria Moria Hotell og 
konferansesenter. Avtalen med Choice 
Hotels er ikke fornyet.

Ny samarbeidsavtale
Legeforeningen har sammen med de 
øvrige organisasjonene som er tilsluttet 
Akademikerne, inngått ny samarbeids-
avtale med DnB NOR-konsernet om bank- 
og forsikringstjenester.

Avtalen gjelder fra 1.1.2007 og innehol-
der enkelte nye produkter og priser, blant 
annet tilbud om rammelån og en ny kreditt-
korttype Cresco Unic.

Det er sendt ut årskatalog fra DnB NOR 
med oversikt over de bank- og forsikrings-
produkter avtalen omfatter til alle medlem-
mer. Les mer: www.medlemsradgive-
ren.no

Skeptisk til stjernerangering
Torunn Janbu, Legeforeningens president, 
er skeptisk til et utspill fra lederen av Stor-
tingets helse- og omsorgskomité, Harald T. 
Nesvik. Han mener det danske prosjektet 
med å rangere offentlige sykehus med 
stjerner også burde kunne innføres i Norge. 
Janbu understreker at det er store forskjel-
ler mellom hvilke pasientgrupper som 
behandles på det enkelte sykehus og hvor 
syke pasientene er – noe som vil være en 
betydelig feilkilde og eventuelt kunne føre 
til seleksjon av pasienter. – Legeforeningen 
er opptatt av kvalitetsarbeid og at pasien-
tene skal føle seg trygge på at de får god 
behandling. Men det er lite trolig at stjerne-
merking av sykehus vil bidra til dette, sier 
hun. Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=113705

Røyking kan gi store helseproblemer, understreket både (f.v.) Camilla Stoltenberg ved Folkehelse-
instituttet, Torunn Janbu i Legeforeningen, helseminister Sylvia Brustad, og Kari Huseby og Gunn-
Elin Aa Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet. Foto Cecilie Bakken


