8. april 2018

Høringssvar – Legeforeningens alkoholpolitikk

Etter at sentralstyret drøftet foreningens alkoholpolitikk på sentralstyremøte 16.
februar 2018, har man sendt på høring forslag til mulig endring i foreningens
alkoholpolitikk.
I sakspapirene er det gjort noen drøftelser som vi synes er vesentlige. Dagens
alkoholpolitikk fra 2010 er relativt tydelig og klar for hvordan foreningen skal forholde
seg til alkoholservering. En eventuell endring av dagens retningslinjer må ses i lys av
tre faktorer;





ivaretagelse av egne medlemmer og ansatte
alkoholkonsum på egne arrangementer bør korresponderer med
Legeforeningens rolle som folkehelseaktør, og den folkehelsepolitikken vi
fronter utad
retningslinjene skal bidra til å begrense hvor stor andel av foreningens penger
som benyttes på alkohol.

Landsstyremøte serverer kun alkohol til middag andre dag, og de andre dagene
må medlemmene eventuelt kjøpe alkohol selv. Det finnes en rekke andre
arrangement i foreningens regi hvor man ikke får dekket alkoholholdig drikke til
maten, men må koste dette selv. På festmiddagen til AF/NFA under den årlige
allmennmedisinske våruka må deltakere selv betale for drikke til maten.
Allmennlegeforeningen vil selvfølgelig støtte tiltak som ivaretar medlemmer og
ansatte bedre, bygger oppunder vår rolle som helseaktør og et rimelig
kostnadsbilde for foreningen med dette formål. Disse elementene må se i lys av flere
faktorer.
Det fremkommer informasjon om at retningslinjene er for dårlig kjent og dermed ikke
etterlevd i tilstrekkelig grad. Det kan tilsi at en innstramming av dagens ordlyd ikke er
riktig virkemiddel, men at et opplysningsarbeid i alle foreningsledd bør først
prioriteres. Det er lite trolig at en innskjerping av en retningslinje som er lite kjent i
dag, vil bli bedre etterlevd ved strengere lovtekst.
Det trekkes også frem at regulert skjenking kan virke preventivt fremfor egenkjøpt
drikke fra en kjøpesterk gruppe. Vi støtter dette. Dersom man skal ha egenbetaling
bør det være tilbud om å kjøpe forhåndsbestemte vinpakker. Det bør tilstrebes at
man etablerer elegante betalingsløsninger slik at ikke betaling rundt bordene
nærmest tar brodden av stemningen fra en hyggelig festmiddag.
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Sentralstyret ber foreningsleddene om at man tar stilling til konkrete forslag til
endringer i retningslinjene. AF har behandlet saken i styremøte 14. mars 2018 og
kommet frem til følgende;
AF anbefaler sentralstyret å jobbe aktivt for at retningslinjene gjøres bedre kjent slik
at etterfølgelse og måloppnåelse blir god. Videre mener vi at alkoholpolitikken kan
skjerpes inn etter forslag som presentert; «Legeforenings alkoholpolitikk videreføres
med ordningen som ble vedtatt i 2010, men det skal kun serveres maksimalt tre
alkoholenheter per person ved særlige anledninger.». Ved anledninger der
foreningen ikke betaler for alkoholholdige drikker bør det tilbys vinpakker på tre
enheter.

Med vennlig hilsen

Torgeir Hoff Skavøy
styremedlem
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