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Nye smerteretningslinjer1140

Legeforeningen presenterte i april en 
ny veileder i smertebehandling.

– De nye retningslinjene skal sikre adekvat 
diagnostikk og behandling, uavhengig av 
geografi og ressursfaktorer. Vi håper vei-
lederen vil være til god hjelp i legenes 
hverdag og ikke minst at den kan gi pasienter 
en bedre livssituasjon, selv ved alvorlige 
smertefulle tilstander, sier Rae Frances Bell, 
som har ledet gruppen som utarbeidet de nye 
retningslinjene på oppdrag for Legefor-
eningen. Bell er seksjonsoverlege ved Smer-
teklikken ved Haukeland universitetssykehus.

Smerte deles vanligvis inn i akutt smerte, 
kronisk smerte og smerte ved kreft.

– Ved smertebehandling er det spesielt 
viktig med god diagnostikk, og smertebe-
handling er langt mer enn å foreskrive smer-

testillende medika-
menter. Smertebe-
handling kan være alt 
fra medisinering, kir-
urgi og nerveblo-
kader til akupunktur, 
trening og hypnose, 
forklarer Bell, og 
peker på at ved van-
skelige smertetil-
stander trengs tverr-
faglig tilnærming og 
høy kompetanse.

Under presentasjonen snakket Bell om 
sammenhengen mellom mat og smerte og 
viste bl.a. til fersk forskning på forsøksdyr 
hvor såkalt polyaminfattig kost reduserte 
nervesmerte.

– Ytterligere kliniske studier om dette 
hvor vi jobber med å få til et samarbeid 
mellom norske og franske forskere, er på 
trappene. Studier på rotter viser også at 
soyaholdig kost forebygger smerte etter ner-
veskade, sier Bell.

Ellen Jørum ved Klinisk nevrofysiologisk 
seksjon, Rikshospitalet, snakket om hvordan 
nervesmerter arter seg, mens Borrik Schjødt, 
psykolog ved Smerteklinikken, Haukeland 
universitetssykehus, tok for seg smertebe-
handling fra et psykologisk ståsted. Ren hyp-
nose eller hypnoseteknikker kan i mange 
sammenhenger være effektiv smertebehand-
ling. Jan Henrik Rosland, professor ved Sun-
niva klinikk ved Haraldsplass Diakonale 
Sykehus, tilbakeviste mange av mytene om 
morfinens virkninger og bivirkninger ved 
behandling av kreftsmerter.

Ti fagmedisinske foreninger har bidratt 
i utarbeidingen av den nye veilederen som 
er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/
id/153448.0
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Fjerner 2 milliarder 
fra tobakksindustrien1140

– Regjeringen har tatt en viktig 
beslutning ved å utelukke investerin-
ger i tobakksindustrien fra Statens 
pensjonsfond – Utlands portefølje, 
sier Legeforeningens president 
Torunn Janbu.

Etter en bred evaluering av de etiske ret-
ningslinjene for Statens pensjonsfond – 
Utland legger Regjeringen nå opp til et mer 
aktivt og bredere perspektiv på den etiske 
forvaltningen. Hensyn til miljø, sosiale for-
hold og god selskapsstyring skal i større 
grad integreres som relevante faktorer i hele 
arbeidet med forvaltningen av fondet.

Regjeringen vil at Statens pensjonsfond – 
Utland skal stå enda tydeligere frem i rollen 
som en ansvarlig investor. Finansdeparte-
mentet slutter seg til FNs prinsipper for 
ansvarlige investeringer (UN PRI), og vil 
delta direkte i flere internasjonale initiativer 
for å være med å sette dagsorden for 
hvordan hensyn til miljø, sosiale forhold og 

god selskapsstyring kan ivaretas av finan-
sielle investorer. Regjeringen klargjør at 
det overordnede målet for arbeidet som 
ansvarlig investor er å bidra til positive end-
ringer når det gjelder bærekraftsspørsmål 
og selskapers atferd når det gjelder sosiale 
forhold, miljø og god selskapsstyring.

Av viktige nye tiltak som Regjeringen 
legger opp til er blant annet å utelukke 
tobakksproduserende selskaper fra porte-
føljen.

– Dette er i stor grad et resultat av det 
arbeidet en rekke organisasjoner har drevet 
overfor Regjeringen i dette spørsmålet. Det 
er et viktig signal til det internasjonale sam-
funn om at statlige fondsinvesteringer må 
utelukke investeringer i tobakksindustrien 
for å verne folkehelsen, sier Janbu.

Regjeringen gjennomførte i 2008 en 
evaluering av de etiske retningslinjene for 
Statens pensjonsfond – Utland.
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Alkoholpolitikk i Legeforeningen
Sentralstyret har gitt tilslutning til Legefor-
eningens alkoholpolitiske strateginotat, og 
har også godkjent regler for alkoholserve-
ring i egen organisasjon. Reglene skal gjø-
res gjeldende for alle avdelingsledd i Lege-
foreningen, og det vil bli en evaluering av 
erfaringer med reglene etter to år. Reglene 
innebærer bl.a. at det skal serveres maksi-
malt fire alkoholenheter per arrangement, 
og det skal ikke serveres alkohol på ordi-
nære møter arrangert av Legeforeningen.

Bakgrunnen for vedtakene er to forslag 
utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av 
sentralstyret som ble overlevert 24.2. 2009. 
Forslagene har vært på bred organisatorisk 
høring.

Vil bedre kommunikasjonen 
mellom helsestasjon 
og spesialisthelsetjenesten
Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne 
Legeforeningens representanter i en pro-
sjekt- og referansegruppe i prosjektet 
«ELIN h» (helsestasjon) etter forslag fra 
Norsk forening for allmennmedisin og 
Norsk gynekologisk forening. Sykepleier-
forbundet (NSF) har invitert Legeforenin-
gen til å delta med leger i prosjektet. Pro-
sjektet har som formål å bedre kommu-
nikasjonen mellom helsestasjon og 
spesialisthelsetjenesten. NSF har også 
anmodet om Legeforeningens syn på hvor-
vidt styringsgruppen for det eksisterende 
prosjekt «ELIN k» (kommune) også kan 
fungere som styringsgruppe for det nye 
prosjektet «ELIN h».

Legeforeningen vil gjerne bidra til bedre 
elektronisk kommunikasjon i helsesekto-
ren. Formålet med det planlagte prosjektet 
«ELIN h» er imidlertid etter Legeforenin-
gens syn for snevert, idet prosjektet kun 
skal ta for seg kommunikasjonen mellom 
helsestasjonen og spesialisthelsetjenes-
ten. Legeforeningen vil delta med fagfolk 
i prosjektet under forutsetning av at pro-
sjektet også omfatter helsestasjonens 
kommunikasjon med den øvrige kommune-
helsetjeneste, herunder fastlegene, og har 
ellers ingen innvendinger mot at styrings-
gruppen i det eksisterende prosjektet 
«ELIN k» også fungerer som styrings-
gruppe for det planlagte «ELIN h»-pro-
sjektet.

Oppnevning
Norsk Helsenett AS (NHN) har invitert 
Legeforeningen til å delta i arbeidsgruppe 
for å utrede behovet for og eventuelt fore-
slå etablering av «Computer Emergency 
Response Team» (CERT), et organ som 
skal ha som hovedoppgave å koordinere til-
tak i forbindelse med større uønskede IT-
sikkerhetshendelser. Kjartan Olafsson 
oppnevnes som Legeforeningens repre-
sentant
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