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Positiv til økte tobakksavgifter2410

Legeforeningen er positiv til at regje-
ringen i statsbudsjettet foreslår å øke 
avgiftene på tobakksvarer med 5 % 
i 2010.

Legeforeningen har lenge arbeidet for å øke 
avgiftene på tobakksvarer.

– Lite kan sammenliknes med sigarett-
røyking når det gjelder å utsette seg for 
helseskade. Legeforeningen har derfor 
aktivt støttet tiltak som har bidratt til at 
antall dagligrøykere i befolkningen synker. 
Det tobakksforebyggende arbeidet må 
imidlertid videreføres, blant annet på grunn 
av økende bruk av snus, sier Arne Laudal 
Refsum, visepresident i Legeforeningen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 
å øke avgiftene på alle tobakksvarer med 
5 %, blant annet for å begrense de helse-
messige problemene som tobakk forårsaker.

– Avgiftsøkning er et av de mest effek-
tive virkemidler for å redusere bruk av 
tobakksvarer, spesielt når det gjelder 
ungdom. I dag er avgiftene på snus langt 
lavere enn for sigaretter. Legeforeningen 
mener det er rimelig å øke prisen på snus 
slik at den blir tilnærmet den samme som 
for sigaretter, sier Refsum.

Det er forbudt å selge tobakk til personer 
under 18 år, men undersøkelser har vist at 
forbudet ofte ikke overholdes. Tiltak for 

bedre å kontrollere overholdelse av for-
budet er viktig. Legeforeningen støtter 
videre forbudet mot synlig oppstilling av 
tobakksvarer som ble vedtatt i Stortinget 
våren 2009.
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Leger forbyr flaskevann
Nordland Legeforening har bestemt å boi-
kotte flaskevann på alle møter og kurs. 
Men inntil videre er det greit å servere 
annen type mineralvann. – Vi skal begrense 
bruken og forhåpentligvis komme ned mot 
null etterhvert, sier leder Margit Steinholt 
i Nordland legeforening.

Seminar for 
fagmedisinske foreninger
Faglig utvikling, forskning og videre utvik-
ling av de fagmedisinske foreningene er 
tema når de fagmedisinske foreningene 
møtes på Gardermoen 24. og 25.11. 2009.

Ny målbeskrivelse i anestesiologi
Den nye målbeskrivelsen er revidert og er  
tilgjengelig på Legeforeningens nettsider 
for anestesiologi: www.legeforeningen.no/
id/56768.0

Revisjon av særavtalen 
for tjenestegjøring 
i internasjonale operasjoner
Forsvarsdepartementet har sagt opp sær-
avtalen for tjenestegjøring i internasjonale 
operasjoner med utløp 31.12. 2009. Det 
er ikke fastsatt datoer for reforhandling 
av avtalen. Presidenten gis fullmakt til 
å utpeke forhandlingsdelegasjon og til 
å slutte ny særavtale for tjenestegjøring 
i internasjonale operasjoner.

Nasjonalt meldingsløft
Legeforeningen har mottatt invitasjon fra 
Helsedirektoratet til å delta i en arbeids-
gruppe som skal uforme prosjektbeskri-
velse for Kommuneprosjektet, et delpro-
sjekt under satsingen Nasjonalt meldings-
løft. Presidenten er gitt fullmakt til å 
oppnevne representant etter forslag fra 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
og Allmennlegeforeningen. Utgiftene forut-
settes dekket av prosjektet.

Foreslår språkkrav 
ved påmelding til turnus
Norsk medisinstudentforening (Nmf) har 
fremmet forslag til forbedringer av opptaks-
systemet til turnustjenesten. Nmf foreslår 
at det innføres språkkrav i forbindelse 
med påmelding til norsk turnustjeneste, at 
arbeidsavtale blir inngått like etter tildeling, 
og dernest at turnuslegevikariater blir gjort 
tellende i turnustjenesten. Forslagene er for-
anlediget av det økende antall påmeldinger 
til turnustjenesten og mangel på et tilstrek-
kelig antall turnusplasser. Sekretariatet vil ta 
initiativ til et møte med Statens autorisa-
sjonskontor for helsepersonell (SAFH) for 
å drøfte tidspunktet for vurdering av språk-
krav og mulighetene for å inngå en skriftlig 
arbeidsavtale allerede ved ansettelse. Lege-
foreningen vil samtidig drøfte mulighetene til 
å benytte ledige turnuslegevikariater i den 
ordinære turnustjenesten for leger.
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