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tydningen av de lange relasjoner som eldre
leger har til sine pasienter, svarer Waaler. 

Han mener at det finnes flere brodne kar
lenger ned i rekkene, og at de eldre legene
kjenner sin egen begrensing fordi de er opp-
dratt i en annen tid. 

– Vi forstår hva vi kan ta fatt i og hva vi
bør la være. Det har vært langt flere over-
tramp blant yngre leger, for eksempel med
hensyn til rusmisbruk. Man må heller ikke
undervurdere kapasiteten de eldre represen-
terer hva gjelder erfaring og innsikt, sier
Bjarne Waaler. Fordi han er 76 år har han
måttet fornye lisensen for å fortsette med
forskningsarbeid med pasienter som for-
søkspersoner. 

Sårende mistillit 
En undersøkelse fra 1994 (1) viser at pen-
sjonerte leger mener at 75 år er for lav al-
dersgrense for å måtte søke om legeautori-
sasjon, mens de yrkesaktive stort sett aksep-

terer gjeldende forskrift. De pensjonerte me-
ner at 76 år er en passende alder, mens de
yrkesaktive mener at 73 år bør være øvre 
aldersgrense for autorisasjon uten særskilt
søknad.

Bjarne Waaler mener man må arbeide for
å bli kvitt det han opplever som generell mis-
tillit fra politikerne. Han mener det kan opp-
leves som fornedrende å miste deler av sin
identitet den dagen man fyller 75. 

– Aldring skjer ulikt. De fleste av våre
medlemmer er i god mental form. Det er så-
rende å oppleve at man ikke kan skrive blå-
resept eller ansees udugelig fra en bestemt
alder. Å begrunne dette med at gamle blir
glemsomme, er ikke holdbart. Har du holdt
din sti ren frem til fylte 75, blir du ikke ute
av stand til å være lege over natten. Vi er opp-
tatt av forsvarlighet og innser når vi blir skrø-
pelige og ikke lenger er i stand til å mestre
legegjerningen, sier Waaler. 

Han understreker at han ikke har opplevd
utstøting fra yngre kolleger. – Tvert imot sy-
nes jeg det er økende forståelse for fjerning
av autorisasjonskravet og at fortsatt yrkes-
aktivitet hos den pensjonerte legen ikke 
innebærer noen trussel mot det kommende
legeoverskuddet, sier han.
– Kari Ronge, Tidsskriftet
kari.ronge@legeforeningen
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Rettssak mot den tyrkiske
legeforeningen
Tyrkiske myndigheter har anlagt rettssak
mot den tyrkiske legeforeningen fordi den
har kritisert en ny fengselsreform som er
innført i landet. Fengslene blir bygd på
fjerntliggende steder og fangene blir plas-
sert i eneceller. Den tyrkiske legeforening
er bekymret for at denne typen fengsler
vil gjøre det lettere å gjøre overgrep mot
fangene. 

Mange fanger har sultestreiket, og flere
av de sultende har mistet livet. Den tyr-
kiske legeforeningen har offentlig støttet
fangene og kritisert fengselsreformen.
Tyrkiske myndigheter har derfor gått til
rettssak mot foreningen for å fjerne sen-
tralstyret. Den norske ambassaden i 
Ankara følger rettssaken i Tyrkia og 
holder Den norske lægeforening orientert
om utviklingen.

Se nettsiden: mskrett/tyrkia/rettssak

Utstilling om 
legekunstens historie
I Läckö slott ved Lidköping i Sverige hol-
des i sommer utstillingen Kropp och själ –
läkekonstens historia. Både folke- og sko-
lemedisinens utvikling er representert.
Ulike sykdomsoppfatninger og årsaker til
sykdom, sykdom som straff, sykdom som
ubalanse, sykdom som urenhet og behand-
lingsmetoder fra middelalderen og frem til
i dag, vil bli vist. 

Frem til 26. august er utstillingen åpen
daglig fra kl 10–18. Ved slottet finnes
gjestehavn, camping, badeplass, restaurant
og café. Porselensfabrikken Rörstrand lig-
ger i samme by. Lidköping ved Vänern
ligger 29 mil fra Oslo. Turistkontorets te-
lefonnummer er 0046 510 77 05 00. Se
nettsidene: www.lidkoping.se/turist og
www.lackoslott.se.

Temanummer 
om AIDS i Afrika
NORAD har finansiert et særtrykk av et te-
manummer av Tidsskrift for Norsk Psyko-
logforening: Aids-epidemien i Afrika. Psyko-
sosiale perspektiver. Temanummeret speiler
et bredt engasjement i ulike fagmiljøer, i po-
litikken og i de humanitære organisasjonene.

I temanummeret beskrives forebyggende
prosjekter fra mange afrikanske land. Bud-
skapet er klart: Det nytter! Det handler om
forebyggende arbeid, men også om hjelp til
å mestre stress, sorg og kriser. I tillegg til fag-
artikler fra områder som sosialantropologi,
økonomi, psykologi og samfunnsvitenskap,
finnes også mer personlig pregede bidrag,
skrevet av journalist Tomm Kristiansen, lege
Per Solberg og fotograf Rune Eraker. 

Temanummeret er gratis og man kan be-
stille så mange man vil. Mottaker må betale
porto+ekspedisjonsgebyr. Kontakt Tids-
skrift for Norsk Psykologforening, telefon
23 10 31 30 eller Kjersti Friestad, e-post:
tnpf@psykol.no eller Nina Strand, e-post:
nina@psykol.no

Senter for seniorpolitikk 
Senter for seniorpolitikk (SSP) er et
kompetansesenter som arbeider med sti-
mulering og utvikling av en seniorpolitikk
som legger til rette for et godt arbeids-
miljø og en god personalpolitikk for midt-
og senkarrieren, i privat og offentlig virk-
somhet. I tillegg initierer og støtter sente-
ret forskning innen fagområdet.

Senterets oppgaver består i å koordi-
nere og bidra til samarbeid om senior-
spørsmål med myndigheter, virksomheter,
arbeidslivets parter og personalfaglige- og
opplæringsorganisasjoner. Blant annet er
senteret utpekt til å koordinere Nasjonalt
krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
som er en plan for hvordan arbeidslivet
kan legge til rette for at eldre velger å fort-
sette i arbeid, fremfor å pensjonere seg
tidlig. 

Senter for seniorpolitikk holder til i
Oslo og har seks ansatte. Senteret gir ut
brosjyrer, bøker og nyhetsbladet 45+. Pu-
blikasjonene kan bestilles fra www.senior-
politikk.no eller i bokhandelen. Tidligere
LO-leder Yngve Hågensen er leder av sty-
ret for perioden 2001–02.


