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AKTUELT I FORENINGEN       
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Høring om alkohol i Stortinget738

– Det er overraskende at regjerin-
gen går tilbake på forslaget om 
at maksimaltider for kommunale 
og statlige skjenkebevillinger bør 
innskrenkes med én time.

Det sa president Torunn Janbu i en åpen 
høring om endringer i alkoholloven i Helse- 
og omsorgskomiteen torsdag 17. februar. 
Det opprinnelige forslaget i høringsnotatet 
fikk bred støtte fra blant annet en samlet 
helseforvaltning. Politiets fellesforbund og 
flere politidistrikt. Forslaget innebar en inn-
skjerping av maksimaltidene for skjenking 
fra kl 3 til kl 2 om natten.

Begrunnelsen regjeringen gir for å gå 
tilbake på forslaget, er at den vil avvente 
en lovendring inntil det foreligger mer 
nasjonal forskning om sammenhengen 

mellom vold og skjenketider. Legefor-
eningen vektla i høringen «føre var»-prin-
sippet, og at vi allerede vet mye om sam-
menhenger mellom skjenketider og vold.

Foreningen understreket at alkohol er 
den største rusmiddelutfordringen med 
omfattende samfunnsmessige konse-
kvenser. Det ble videre lagt vekt på at kon-
troll- og skjenkebestemmelser må hånd-
heves bedre enn i dag. Her ble det vist til 
Legeforeningens brev til alle landets kom-
muneoverleger fra desember 2010 (1).

Gorm Hoel
gorm.hoel@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Ledere som fremmer helse738

Generalsekretær Geir Riise er 
intervjuet i en ny bok om helse-
fremmende ledelse.

Boken, Helsefremmende ledelse – slik leder 
de beste (1), ble utgitt i begynnelsen av 
mars. Den viser hvordan man oppnår økt 
lønnsomhet, fornøyde medarbeidere og til-
fredse kunder gjennom helsefremmende 
lederskap. Boken har et praktisk siktemål 
og en rekke norske ledere er intervjuet. 
Riise har bidratt med sine ledererfaringer.

God ledelse er avgjørende for å få til 
gode resultater, noe som også er temaet for 
presidentens leder i dette nummeret (2). 
I boken forklarer Riise at helsefremmende 
lederskap er en viktig forutsetning for 

å lykkes med en bærekraftig organisasjon 
og for å rekruttere og beholde gode med-
arbeidere.

– Helsefremmende lederskap betyr å gi 
oppmerksomhet til det du vil ha mer av. 
Det bidrar til mestring og god lagbygging, 
sier Riise i boken.
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Jubileumsquiz
1. Hvilken yrkesforening hadde flest medlemmer i 1995, Yngre legers forening (Ylf)
eller Allment praktiserende lægers forening (Aplf) (senere Allmennlegeforeningen
(Af))?

2. Hvilken yrkesforening passerte 7 000 medlemmer i januar 2007 og 8 000 medlemmer
i februar 2011?

Anders Taraldset

Svar

MINIPORTRETTET

Med rovfugl som hobby

Kenneth Johansen (39) har 

rovfugl, spesielt jaktfalk, som 

hobby. Allerede som 12-åring 

startet han med fuglekikking 

sammen med Arve Østlyngen. 

Begge ble leger, og sammen 

har de fulgt jaktfalken hvert år 

i 25 år, om vinteren med vin-

terkontroller av reirplasser, om 

våren og sommeren med ring-

merking. I tillegg har de med 

suksess bygget flere kunstige 

reir til jaktfalken. Jaktfalken 

finnes i landene rett sør for 

arktis – i Alaska, Canada, 

Grønland, Island, Skandinavia 

og Russland.
Johansen har deltatt på flere 

internasjonale jaktfalkkon-

feranser, sist i USA i februar 

2011. – Vi har et internasjonalt 

nettverk på et veldig snevert 

fagfelt, og selv om de fleste er 

profesjonelle ornitologer, har 

vi ingen planer om å slutte som 

leger, sier han.
Han har også skrevet viten-

skapelige artikler bl.a. om jakt-

falkens bestandsutvikling 

gjennom de siste 150 år og har 

dokumentert erfaringen med 

kunstige reir. I tillegg til syste-

matisk oppfølging av jakt-

falken følger de to legene også 

med på den relativt rike rov-

fuglfaunaen i Altaområdet 

generelt, alt fra kongeørn og 

hønsehauk til dvergfalk og 

spurveugle. De gir oss råd til 

kommune, fylke og statlige 

etater når arealplaner og lik-

nende legges ut på høring.

Johansen startet som fast-

lege i Alta etter turnus i 1998, 

og gikk over til kommuneover-

legestilling i 2006. Det siste 

året har han vært prosjektleder 

for Altamodellen. Han har i to 

perioder vært leder i Finnmark 

legeforening og er nå tillits-

valgt for LSA i Finnmark. 

Han er også leder av arrange-

mentskomiteen som forbereder 

landsstyremøtet i Alta i juni 

2013.

Legeforeningen 125 år

1.Aplf hadde flest, 3324 medlemmer, mot Ylfs
 3283 medlemmer per 14. juni 1995

2.Norsk Overlegeforening (Of)


