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Doktorslaget i Golf 2002
Nå er sommeren her, og stadig flere leger river seg fri fra kontoret
og beveger seg ut på golfbanen. Antall leger som velger golf som
hobby og sport er økende.

Siden 1993 har noen ivrige spillere på ikke-profitt basis arran-
gert et årlig laugsmesterskap i golf i siste halvdel av august. Tur-
neringen er åpen for alle leger som har vist ferdigheter tilsvarende
offisielt handicap, dvs. hcp 36/hvit kort. Det er gjesteklasse for
ledsagere.

I år arrangeres golfturneringen 17. og 18. august på Grenland golfklubb i Skien. Tur-
neringen er ikke et lukket arrangement for en invitert gjeng, så bli med!

Dersom noen har lyst til å se hvem som vanligvis deltar og muligheten til å treffe
gamle venner eller studiekamerater, så les resultatlister og se bilder fra tidligere års
arrangementer på nettadressen: http:// home.online.no/~rekve/

På nettsiden finnes detaljert informasjon og innbydelse til årets turnering. Mer in-
formasjon kan fås ved henvendelse til: rekve@online.no
– Runar Rekve

Nye samarbeidsregler
Siden 1999 har Legeforeningen hatt en 
avtale med Legemiddelindustrifor-
eningen (LMI) om retningslinjer for 
samarbeid mellom legestand og 
farmasøytisk industri. Nå ønsker 
Legeforeningen tilsvarende 
retningslinjer for å regulere forholdet 
til leverandører av medisinsk utstyr.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av 
landsstyremøtet.

Skrivekurs på engelsk
Ved å skrive artikler i medisinsk-
vitenskapelige tidsskrifter, på norsk 
eller engelsk, formidler leger og 
forskere kliniske observasjoner og 
forskningsresultater videre. Mange 
leger synes det er vanskelig 
å skrive, særlig på engelsk.

I samarbeid med Tidsskriftet 
arrangerer den britiske forsknings-
journalisten John Kirkman i september 
et endags seminar om å skrive 
medisinske og naturvitenskapelige 
artikler på engelsk. Seminaret er 
beregnet på bl.a. leger og stipendiater.

Kirkman har lang erfaring fra 
veiledning og opplæring av 
medisinske redaktører og 
manuskriptredaktører i ledende 
engelskspråklige tidsskrifter, bl.a. The 
Lancet og BMJ. Påmelding til 
seminaret skjer per e-post direkte til 
John Kirkman (kirkman.ramsbury@
btclick.com). Det vises for øvrig til 
annonse på side 1751 i dette nummer 
av Tidsskriftet.

Veileder i 
allergivaksinasjon
Subgruppen for pediatrisk allergologi 
og lungesykdommer og Norsk 
forening for allergologi og 
immunpatologi har utarbeidet et 
kvalitetssikringsdokument for 
hyposensibilisering, allergenspesifikk 
immunterapi og allergivaksinasjon. 
Dokumentet omhandler en 
allergologisk behandlingsmetode som 
i prinsipp består i subkutan injeksjon 
av allergenekstrakt. Målgruppen er 
leger, poliklinikker og legesentre som 
arbeider med allergologiske 
problemstillinger. 

Veilederen kan bestilles fra 
Legeforeningen og er tilgjengelig på 
Legeforeningens nettsider 
(www.legeforeningen.no).

Veileder om mestring av 
depresjon
Norsk psykologforening har utgitt en 
veilederen Mestring av depresjon som 
omhandler forståelse og behandling av 
stemningslidelser. 80 psykiatere, 
psykologer og andre fagfolk har 
samarbeidet om veilederen som er utgitt 
som særtrykk av Tidsskrift for norsk 
psykologforening.

Veilederen tar opp temaer som 
uttrykksformer og utbredelse av 
depressive lidelser, årsaksforhold ved 
depressive lidelser og den beskriver ulike 
behandlingsformer. Mesteparten av 

informasjonen om bipolar lidelse er 
samlet i en egen del av veilederen. Det er 
også egne kapitler om temaene 
suicidalitet, depresjon i familien og 
depresjon gjennom livsløpet.

Målgruppen for veilederen er 
psykologer, psykiatere og faggrupper 
som disse samarbeider med. I forordet 
beskrives veilederen som et verktøy som 
skal sikre at man er oppdatert om faglig 
aksepterte normer for behandling av 
stemningslidelser.

Heftet Mestring av depresjon koster 
100 kroner pluss porto og ekspedisjons-
gebyr. Bestilles per e-post: 
tnpf@psykol.no

Julenummeret 2002
Som vanlig vil Tidsskriftets jule-
nummer ha en mer allmenn, kulturell 
og historisk profil enn årets øvrige 
utgaver. Manuskripter som ønskes 
vurdert for publisering i julenummeret 
må være redaksjonen i hende senest 
15.9 2002.
Julenummeret kommer ut 10.12.

Har du ideer eller forslag til stoff
som kan være egnet til julenummeret,
mottar vi dem gjerne på e-postadresse 
tidsskriftet@legeforeningen.no

Tidsskriftets 
årsregister for 2001

Også for 2001 vil det bli laget en papir-
utgave av årsregisteret.

Interesserte får det gratis ved å 
bestille det på e-postadresse 
tidsskriftet@legeforeningen.no
innen 20.8. 2002.


