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Den mest velmenende lege kan utøve
undertrykking uten å være klar over
det. Forholdet mellom avmakt og
styrke på legekontoret handler også
om kjønn, som gir spesielle utfordrin-
ger og helseproblemer.

Kirsti Malterud, professor ved universitetene
i Bergen og København foreleste om kvin-
ner som pasienter og strategier for å fremme
styrke og motvirke avmakt. Malterud mente
at allmennleger ikke lenger kan fortsette å gi
uttrykk for at de behandler kvinner og menn
likt, fordi det vil være å overse noen viktige
medisinske forhold.    

– Forskning viser dessuten at menn og
kvinner ikke behandles likt, selv ved sam-
menliknbare sykdomsbilder, sa hun. – Leger
kan bidra til å undertrykke pasienter ved å
undervurdere deres sterke sider og bagatelli-
sere forhold  som er med på å stenge for hen-
nes muligheter, fremholdt Malterud.

Hun sa at leger må
erkjenne sin rolle i
disse spillene og ta an-
svaret for det. De må
også ha faktakunnskap
om avmaktsskapende
forhold som rase, so-
sial klasse, kjønn, al-
der, seksualitet eller
sykdom. Hun la vekt
på at det er andre for-
hold som har betyd-
ning i møtet med en
kvinnelig pasient enn med en mannlig pasient.
– Hvis de skal få like god helsehjelp, må også
legen forholde seg til hvilket kjønn pasienten
har, sa Kirsti Malterud.
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Leger kan forsterke kvinners avmaktsfølelse

To av tre norske ble
sponset
President Hans Petter Aarseth sendte
via de farmasøytiske selskaper en opp-
fordring til medlemmene som hadde
fått reisen til Durban sponset, om å
prioritere de faglige aktivitetene på
kongressen. Bakgrunnen for president-
ens henvendelse var at hele 231 leger
var sponset av industrien, ifølge opp-
lysninger på deltakerlisten. Noen av
deltakerne uttrykte irritasjon over bre-
vet og oppfattet det som en unødig på-
minnelse, mens andre mente at henven-
delsen var på sin plass.

Kvinnelige leger i
WONCA
Er du kvinnelig allmennpraktiker og
interessert i å bli med i et nettverk av
kvinnelige allmennpraktikere? Kontakt
Lucy Candib, Massachusetts, USA.
Hun administrerer en e-postliste der
kvinnelige allmennleger kan diskutere.
Kontakt: lcandib@massmed.org

Kirsti Malterud

Allmennlege Georg Pantelatos i Giske
kommune: – Programmet var interessant.
Særlig nyttig for meg var temaene om fag-
lig opplæring i kroniske smertetilstander
og nevromuskulære undersøkelser. Det
som har vært mest interessant, er møtet
med sørafrikanske problemstillinger og
faglige utvekslinger med andre leger. 

Han tror Norge er godt representert på
kongressen, fordi norske leger har god råd
og fordi de har avtale med farmasøytiske
firmaer. 

Allmennpraktiker Olav Angen ved Idun-
gården legesenter i Trondheim: – En del
spennende forskningsresultater ble pre-
sentert og jeg har fått økt kunnskap som
vil bidra til å bedre pasientbehandlingen.
Mest interessant var det å få innblikk i
hvordan leger fra andre land arbeider og
opplever sin hverdag. 

Han mener at et faglig godt program og
interesse for å oppdatere seg er en viktig
grunn til at mange norske leger deltok,
men også at WONCA-kongressen var en
unik mulighet til å oppleve Sør-Afrika. 

Allmennlege Kjell Ove Viken fra Vennesla
syntes at det faglige nivået var svært bra
med stor bredde og variasjon. – At enkelt-
innslag har vært skuffende dårlige er også
en del av bildet, sier han. – De fleste em-
ner jeg har deltatt på har betydning i mitt
daglige arbeid. Men like spennende er de
emnene som setter vårt hjemlige verdens-
bilde i et nytt perspektiv – for eksempel
HIV/AIDS-situasjonen i det sørlige Afrika.

Kommunelege Øyvin Kristiansen i Saltdal
i Nordland: – Det har vært et høyt faglig
nivå på de sesjoner jeg har deltatt på. Flere
workshoper har gitt meg ny lærdom. Et
eksempel er hvordan man skal møte pasi-
enter med kroniske smerter, sier han. 

Han synes det er interessant å høre
hvordan kolleger fra andre verdensdeler
takler utfordringer i allmennpraksis. Et
eksempel er det store omfanget av AIDS
i Sør-Afrika.

Tidligere WONCA-kongresser har hatt
godt ry hos allmennleger i Norge. – For

meg hadde det betydning at kongressen ble arrangert i Sør-Afrika
med mulighet til å se litt av landet, sier han. 

Faglig høyt nivå på kongressen
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