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AKTUELT I FORENINGEN    

erfor er jeg lege...

Stortrives
med å undervise1494

Selv om jeg vokste opp i en familie uten
akademisk erfaring, var det aldri et spørs-
mål om jeg skulle studere eller ikke. Fra
ganske liten har jeg vært intenst opptatt av
å lære og å forstå. Jeg finner det aller meste
interessant, og kan ikke huske at jeg mis-
likte ett eneste skolefag. Da jeg tok videre-
gående på «lycée» i Frankrike, møtte jeg til
min glede en tradisjon som vektlegger
kunnskap og en intellektuell tilnærming til
verden. Dratt mellom filosofi og språk på
den ene siden og matematikk og fysikk på
den andre, var det først like før avsluttende
eksamen at jeg bestemte meg for medisin.
Det som avgjorde valget, var ønsket om et
yrke i nær kontakt og interaksjon med
mennesker. Slik har det også blitt, om enn
på en litt annen måte enn jeg forestilte meg
den gang.

I turnustjenesten følte jeg at kirurgi var
rett hylle for meg, og i allmennpraksis
gledet jeg meg til hver eneste arbeidsdag.
Men da jeg søkte jobb etter militæret,
fikk jeg tilfeldigvis tilbud om amanuen-
sisstilling ved det ganske nyopprettede
studiet i Trondheim. Jeg takket ja – og har
siden blitt værende, først som underviser
i patologi, senere i anatomi, noe jeg stor-
trives med. Det aller beste er nærkontakt
med studentene i små grupper, slik at jeg
kan prøve å finne ut hvordan de tenker –
for så direkte å utfordre deres forestillin-
ger og tankemønster. Jeg tror det er den
mest effektive formen for undervisning.

Ved siden av undervisning har jeg de
siste årene brukt mye av min tid på opp-
bygging av en forskningsbiobank, en for-
bedret løsning for bruk av biologisk mate-
riale fra pasienter til forskningsformål.

Jostein Halgunset,

professor NTNU og overlege St. Olavs hospital

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

Unge kirurger vil bli lyttet til1494

– Vi trenger en felles faglig møteplass for unge kirurger under spesiali-
sering, sier Naeem Zahid.

Han er en av initiativtakerne bak etablerin-
gen av Foreningen for unge norske kirurger
(FUNK). FUNK samler leger i spesialise-
ring i kirurgifagene. Den er en underorgani-
sasjon av Norsk kirurgisk forening (NKF)
og er representert i NKFs styre.

Faglige utfordringer
– Utdanningen av kirurger er sammensatt og
under stadig forandring. FUNK håper derfor
å påvirke utviklingen av fremtidens spesia-
listutdanning. Vi vil arbeide for at den skal
være hensiktsmessig for legene og ivareta
samfunnets endrede behov for kirurgisk
kompetanse, sier Zahid.

En stor utfordring er at utdanningen varie-
rer ganske mye fra sykehus til sykehus. Ofte
er den praktiske treningen for svak og det er
alt for lite én-til-én veiledning. Tilretteleg-
gingen for gjennomføringen av obligatoriske
kurs, mener han også er for dårlig.

– Mange får ikke tilbud om nybegynner-
kurs før de er nesten ferdige spesialister.
Dette gjelder ikke bare innen kirurgi, men
også for andre spesialiteter. Det er mange
utfordringer å ta tak i, understreker han.

FUNK skal fremme interessene til de
rundt 500 legene som til enhver tid er under
kirurgisk spesialistutdanning. Særlig vil for-
eningen jobbe for å løfte frem faglige, utdan-
ningsmessige og organisatoriske interesser.

Fremme felles interesser
Zahid forteller at FUNK vil ha kontakter til
tilsvarende foreninger i de nordiske landene.
I Sverige og i Danmark er det foreninger for
leger under spesialisering i kirurgiske fag
som har lange tradisjoner for å fremme sine
interesser.

– Vi vil søke kontakt med disse for å få råd
og inspirasjon, sier Zahid. Han legger til at
FUNK på sikt ønsker å samle medlemmene
på faglige, sosiale møter og konferanser.

– Både indremedisinerne og gynekolo-
gene har hatt tilsvarende foreninger i flere
år. Nå har vi endelig fått vår.

FUNK har som mål å få representanter fra
alle helseregionene inn i styret. På den
måten kan vi lett få oversikt over hvordan
spesialiseringen innen kirurgi foregår i det
ganske land, sier han.

– Vi håper at vi gjennom FUNK kan på-
virke spesialistutdanningen til det bedre.
Vårt mål er at leger i kirurgisk spesialisering
blir hørt og lyttet til når beslutninger om spe-
sialistutdanningen og fremtidens kirurgi blir
tatt, sier Zahid.

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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