arbetsvillkor och de förslag till åtgärder
som vi kommit fram till.
Narkosläkares livslängd
I nyhetsbrevet kommenteras bl a
Torsten Gordhs och Kurt Svärdsudds
studie av svenska läkares meddellivslängd. De narkosläkare som avled under studiens gång var i medeltal 64 år
jämfört med 73 år i hela gruppen. Risken att avlida under studiens gång var
46 procent högre för anestesiologerna.
Torsten Gordhs kommentarer till undersökningen:
– Resultaten bör leda till närmare
undersökningar av situationen på våra
sjukhus.
– Innan vi vet mer bör alla sjukhusoch klinikledningar vara uppmärksamma på problematiken och titta på arbetsmiljön i vid bemärkelse, exempelvis i
fråga om arbetsbelastning och stress.
En årlig hälsoundersökning där diskussion om arbetssituationen ingår skulle
kunna vara en åtgärd.
Maning till analys
I nyhetsbrevet manas läsarna att kalla till möten på de egna sjukhusen med
inbjudna verksamhetschefer för berörda kliniker och sjukhusledningen.
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Enligt arbetsmiljölagen 3 kap §2 ska arbetsgivaren
vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. Att anestesiologer har en medellivslängd som är 9 år
lägre än genomsnittet för svenska läkare måste väl betraktas som ett kraftigt
uttryck för ohälsa.
Arbetslivsgruppen fortsätter att bevaka frågan och återkommer i ämnet
när slutversionen av artikeln har presenterats.
För att ta del av det refererade och
kommande nyhetsbrev från ALG kan ni
anmäla ert intresse via mail till
margareta.nathanaelsson@slf.se.

Läkarförbundet
programvärd
på ny mässa –
Allt för Hälsan
Apoteket AB, Folkhälsoinstitutet,
Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen LIF, tillsammans med ett 10-tal programvärdar,
i unikt samarbete när »Allt för Hälsan» första gången genomförs på
Stockholmsmässan den 16–18 februari 2001.
Syftet är att öka människors kunskap
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Tabell I. Prenumerationspriserna år 2000.
Prenumerationsgrupp

Nuv pris

Nytt pris

Netto/inkl. moms

Läkare, medlem
Läkare, ej medlem
Läkare, pensionär o medlem
Läkare, pensionär ej medlem
Med stud, MSF
Med stud, ej MSF
Övriga prenumeranter, Sverige
Övriga prenumeranter, Norden
Övriga utlandet
Lösnummer, inkl. porto

720
720
470
470
215
375
845
845
1 335
40

720
742
470
484
215
386
870
870
1 370
40

720
928
470
605
215
483
1 088
870
1 370
40

om egenvård genom utställning, seminarier och aktiviteter. Genom att hjälpa
fler att ta ett större ansvar för sin egen
hälsa och få ett bättre liv kan sjukvårdens resurser användas för dem som
mest behöver dem, vilket är en vinst för
alla – inte minst för samhället i stort.
Programvärdar
Allt som erbjuds på Allt för Hälsan
bygger på vedertagen kunskap och beprövad erfarenhet. För att säkerställa detta bildar Stockholmsmässan tillsammans
med ett tiotal programvärdar tre programkommittéer, en för vardera temat:
hälsa, kost och motion. Bland programvärdarna kan nämnas företrädare för professionerna som Läkarförbundet och för
patientorganisationer t ex Diabetesförbundet och Reumatikerförbundet.
Syftet är att öka människors kunskap
om egenvård av lindriga sjukdomar och
att få fler att bli medvetna om hur man
kan förebygga sjukdomar genom ett
sundare leverne, kost och motion. En
korrekt läkemedelsanvändning är också
en viktig fråga.
Hälsa, kost och motion
Det blir mängder av aktiviteter kring
de tre områdena hälsa, kost och motion,
där besökare kan göra hälsokontroller,
konditionstest, mäta blodtryck, blodfetter och bentäthet, prova olika typer av
motion samt ta del av kostprofiler och
receptbanker.
För att sprida information och kunskap fylls ett antal scener med populärvetenskapliga föreläsningar, presentationer och debatter inom aktuella områden. På utställningen presenteras produkter och tjänster.
Allt för Hälsan kommer också att erbjuda besökarna att möta olika tidnings- och mediedoktorer på plats, det
blir »Fråga doktorn» på ett nytt sätt.
Dessutom kommer IT-företag med medicinska portaler att finnas representerade och besökarna kommer att kunna
ta del av medicinsk litteratur.
Elisabeth Frostell
informationschef
elisabeth.frostell@slf.se

Läkartidningens
prenumerationspriser
Läkartidningens prenumerationspriser justeras per den 1 oktober varje år
och avses gälla för den kommande 12månadersperioden. Taxehöjningarna
brukar hållas på måttlig nivå och relateras till inflationstakten i samhället,
svenskt tryckeriindex och tidskriftsportots utveckling.
På förslag av Läkartidningens ledning har Läkarförbundets centralstyrelse fastslagit följande för taxeperioden
2000-10-01 till 2001-09-30:
1. Ett oförändrat prenumerationspris
för läkare och medicine studerande som
är medlemmar i Läkarförbundet och/
eller MSF.
2. Höjd taxa med 3 procent för andra
prenumerantgrupper.
3. En ytterligare nyordning blir att
förtidspensionerade läkare som är medlemmar i Läkarförbundet erbjuds det
rabatterade pris som tidigare gällt enbart för ålderspensionärer.
»Hela listan»
Beslutet innebär att följande priser
gäller för helår (12 månader) fr o m
2000-10-01. Se Tabell I ovan!
I taxan för »övriga utlandet» ingår
flygporto till ett värde av ca 500.
Läkartidningen tillämpar s k rullande prenumerationssystem. Abonnemang kan tecknas när som helst, oberoende av kalenderårsgräns, för kvartal,
halv- och helår.
Bo Lennholm
chefredaktör
bo.lennholm@lakartidningen.se
Läkarförbundets
informationsavdelning
Kontaktperson:
Informationschef
Elisabeth Frostell
tel 08-790 33 94
elisabeth.frostell@slf.se
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