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AKTUELT

Minst sovemidler i
Sogn og Fjordane
Det er store forskjeller mellom fylkene i bruk
av angstdempende midler, sovemidler og
beroligende midler.
Det viser tall fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet. Størst andel brukere er i Telemark,
Østfold, Oppland og Agder-fylkene. Sogn og
Fjordane har den laveste andelen.
Dette kommer fram i rapporten Rusmidler i
Norge 2016, der hovedforfatter er Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet.
– Angstdempende følger denne trenden, både
når det gjelder hvor mye av disse legemidlene
som er solgt i 2015, og utviklingen over tid, sier
Skretting.
Rapporten bygger først og fremst på offentlige data fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Kripos, Toll- og avgiftsdirektoratet og Skatteetaten. I
tillegg inngår data som er innhentet og bearbeidet av det tidligere rusforskningsinstituttet SIRUS,
som nå er en del av Folkehelseinstituttet.
Tall fra den europeiske ungdomsundersøkelsen ESPAD viser at norsk ungdom bruker noe
mindre beroligende midler og sovepiller i 2015
enn de gjorde i 1999. Samtidig oppga flere at de
hadde brukt vanedannende legemidler som ikke
var forskrevet av lege.
Norge ligger omtrent midt på treet når det
gjelder ungdoms bruk av vanedannende legemidler som ikke er forskrevet av lege.
Litt over en tredjedel av pasienter i
behandling for rusmiddelproblemer i spesialisthelsetjenesten har diagnoser knyttet til
alkoholproblemer, mens litt under to tredjedeler
har diagnoser knyttet til problemer med bruk av
ulike illegale rusmidler.
Innenlandsk alkoholomsetning, det vil si salg
ved vinmonopol, i dagligvare- og utelivsbransjen,
har gått ned fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015, ifølge rapporten.
– Sammenlignet med andre europeiske land
er den norske omsetningen lav. I Danmark er
omsetningen over 9 liter ren alkohol per innbygger, mens i Tsjekkia er den over 12 liter per
innbygger, sier Skretting.
Kilde: fhi.no
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Demokrati i
Psykologforeningen
Psykologforeningen har mer å gå på i sin
demokratiutøvelse
INGE-ARNE TEIGSET og HANNE KRISTIN HOP, på vegne av Oslo lokallag
av Norsk psykologforening

PSYKOLOGFORENINGEN

I ETTERKANT AV innlegget «Arbeidsliste for Psykologforeningens nye
sentralstyre» av Arne Holen i januarutgaven og president Tor Levin
Hoffgårds svar «Demokratidebatt på sviktende grunnlag» i februar,
ønsker Oslo lokalavdeling av Psykologforeningen å oppklare vårt
bidrag til demokratidebatten.
Ifølge normalvedtektene for lokalavdelingene i Norsk psykologforening skal lokalavdelingene:
•

•

Holde seg à jour med, og bidra til at medlemmene får anledning
til å drøfte saker som sentralstyret og landsmøtet i Norsk psykologforening arbeider med.
Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet.

Oslo lokalavdeling spurte sentralstyret på Landsmøtet 2016 om hvordan samarbeidet skal se ut i praksis. I våre undersøkelser har vi funnet
ut at referatene fra sentralstyremøtene ikke har blitt publisert når de
skal, og de er ikke ment å være informative. Videre er sakspapirene
til sentralstyremøtene ofte på over 100 sider og foreligger i beste fall
få dager før det fattes vedtak. (I februar 2017 ble sakspapirene publisert samme dag som møtet var.) Vi tror sentralstyret og sekretariatet
kan gjøre dette bedre, og med det gjøre oss bedre i stand til å delta i
demokratiutøvelsen i foreningen.
Det er sikkert mange måter lokalavdelingene og sentralstyret kan
samarbeide bedre på. Oslo lokalavdeling håper at vårt ønske om hjelp
til å omsette vedtektene i konkret praksis kan falle i god jord hos sentralstyret. Vi håper at sentralstyret vil komme oss i møte i tiden fremover slik at vi klarer å overholde våre plikter overfor medlemmene. ×
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