
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   AKTUELT I FORENINGEN

Tidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2011; 131   161

Bekymret over økt alkoholforbruk161

Legeforeningen har i brev til alle landets kommuneoverleger, bedt 
kommunene skjerpe håndhevelsen av skjenketidsbestemmelsene 
og aldersgrensen ved kjøp av alkohol.

– Det er godt dokumentert at en aktiv hånd-
hevelse av skjenketidsbestemmelsene, 
reduserer muligheten for at ungdom under 
18 år får kjøpt alkohol, sier leder i Allmenn-
legeforeningen Trond Egil Hansen.

– Undersøkelser viser at ungdom får 
kjøpt alkohol selv om de er under 18 år. 
Kommunene har derfor en viktig oppgave 
i å se til at butikkene håndhever alders-
grensen.

Legeforeningen sendte i desember 2010 
ut et brev til kommuneoverlegene med opp-
fordring om at kommunene retter særskilt 
oppmerksomhet mot skjenketidsbestemmel-
sene og håndhevelse av aldersgrensen. 
I brevet vises det blant annet til Legeforenin-
gens nye policydokumet om alkohol (1).

– En av våre største helseutfordringer 
krever ekstra oppmerksomhet. Kommunene 
har en viktig rolle å spille og vi ønsker 
å bevisstgjøre dem om denne, sier Hansen.

Ønsker restriktiv alkoholpolitikk
I policydokumentet oppsummeres forenin-
gens alkoholpolitiske standpunkter. Det 
blir blant annet pekt på at Legeforeningen 
i lengre tid har hatt fokus på alkohol som 
en av de livsstilsfaktorene som kan påvirke 
folks helse i negativ retning. Foreningen 
har tatt til orde for å videreføre en restriktiv 

alkoholpolitikk og har uttrykt sin bekym-
ring for endringer i drikkemønster og 
økning i totalkonsum.

– Den viktigste oppgaven vi har som 
organisasjon er å bidra til at hele samfunnet 
er kjent med de helsemessige konsekven-
sene som kan følge av et høyt alkoholfor-
bruk og hvilke virkemidler som er effektive 
i forebyggingen av disse, skriver for-
eningen i policynotatet.

Legene har en viktig rolle overfor enkelt-
mennesker i å hjelpe dem med å få kontroll 
over risikabelt alkoholforbruk. En rekke 
studier har vist at kartlegging av forbruk 
kombinert med enkle intervensjonsmetoder 
kan redusere risiko for enkeltpersoner. 
Slike tiltak er aktuelle både i primærhelse-
tjenesten, spesialisthelsetjenesten og 
i bedriftshelsetjenesten.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Eget tidsskrift fra 1888
Det er viktig for enhver forening å ha en kommunikasjonskanal til medlemmene. 

Da Den norske Lægeforening ble startet i 1886, hadde den ikke et eget medlemsblad, 
men det ble ført korte referater fra lægemøtene og bestyrelsesmøter samt meddelselser 
i Tidsskrift for praktisk Medicin som hadde startet opp fem år tidligere. De tre redaktø-
rene av dette tidsskriftet tilbød kort tid etter dannelsen av foreningen at den nydannede 
forening kunne få overta bladet med alle eiendeler og reservefond vederlagsfritt. Fra 
1888 ble så formelt redaktøransvaret for Tidsskrift for praktisk medicin overtatt av Læge-
foreningens generalsekretær. Først på lægemøtet i Bergen i 1889 ble det besluttet at fra 
1890 skulle bladet sendes ut under navnet Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Terje Vigen

Kunngjøringer:

Endring i godkjenningsstatus
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 10.11. 2010 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å endre godkjennin-
gen til Oslo universitetssykehus HF som 
utdanningsinstitusjon for LIS i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer for tjeneste ved 
Kvinne-barn-klinikken ved Montebello til 
12 måneders tellende tjeneste i gruppe II 
hvorav inntil seks måneder kan telle som 
gruppe I-tjeneste.

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 23.11. 2010 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet vil etter en samlet 
vurdering godkjenne Vestre Viken HF ved 
Avdeling for medisinsk biokjemi seksjon 
Drammen som utdanningsinstitusjon for 
LIS i medisinsk biokjemi i gruppe I.

Rentejustering i Lånefondet
Sentralstyret har vedtatt å endre utlåns-
rentene i Lånefondet til 3,25 %. For nye lån-
takere iverksettes endringen umiddelbart, 
mens eksisterende følger varslingsfristen 
på seks uker før endring inntreffer.

Utenlandsstudenter 
får kontingentrabatt 
ved medlemskap i ANSA
Fra 2011 får medlemmer i Norsk medisin-
studenforening (NMF) som også har med-
lemsskap i ANSA, en rabatt på kr 113 
i kontingenten til Legeforeningen. ANSA 
gir også en rabatt for dobbeltmedlemskap 
i sin kontingent.

Pris for studentmedlemskap i Lege-
foreningen er 550 kroner. Pris for student-
medlemmer med dobbeltmedlemskap 
i ANSA er 437 kroner. For å få redusert 
kontingent for 1. halvår 2011 må Lege-
foreningen motta informasjon om med-
lemsnummer i ANSA. Informasjon om 
medlemsnummer i ANSA sendes til 
medlem@legeforeningen.no innen 
28.1. 2011. Oppgi også medlemsnummer 
i Legeforeningen eller fødselsdato ved 
henvendelsen.

Ønsker du medlemskap i ANSA, se 
www.ansa.no

Feil e-postadresse
I saken Arkivsystemer for tillitsvalgte 
i nr. 24/2010 skal riktig e-postadresse 
være: dokarvik@legeforeningen.no
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