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Forsiden til dette nummeret viser det første 
bildet i serien Leger i Norge (s. 85). Denne 
serien vil fremover presenteres i åpningen 
av vår nye personaliaseksjon Oss imellom.  
Fotoprosjektet omtales nedenfor. For øvrig 
fortsetter vi tradisjonen med ulike 
medisinskrelaterte motiver på forsiden.

Red.

Nytt år – gammel trussel
Rett før jul beordret USAs president George W. Bush koppevaksinering av en halv mil-
lion amerikanske soldater og ti millioner helsearbeidere. Det ble gjort fordi man i USA 
frykter biologisk krigføring og fordi koppeviruset er lett å spre og dødeligheten er høy. 
Slik blir man påminnet om både legevitenskapens seire og dens destruktive potensial. 
Observasjoner allmennpraktikeren Edward Jenner gjorde i 1788 førte til en vellykket ut-
vikling av en vaksine mot det dødelige koppeviruset. Dette var en stor seier for 
legevitenskapen. Den andre store seier var da WHO i 1980 offisielt kunne erklære at 
verden var fri for kopper. Tragedien er at man nå frykter at det finnes land som kan ten-
kes å bruke koppeviruset som biologisk våpen. Det kunne de ikke gjort uten hjelp fra 
leger og forskere. Det viser hvor viktig det er at legeetikken – f.eks. prinsippet om at 
man først og fremst ikke skal skade – styrer utviklingen av legevitenskapen.

Charlotte Haug
redaktør

Leger i Norge
Leserne av Tidsskriftet bor overalt i landet. 
Nesten ethvert postbud kjenner bladet. På 
plastomslaget står det dr.med., stud.med., 
ass.lege, overlege eller andre yrkestitler. 
Men uansett lege.

Vi – en fotograf og en lege – har startet et 
prosjekt der vi ønsker å finne ut hvem som 
faktisk er der ute i denne legeverdenen. Vi 
vil ikke bruke mange ord, men fremstille 
legen der han eller hun var, slik vi så dem. I 
legens omgivelser – i et enkelt fotografi i 
sort og hvitt. Vi forteller når det ble tatt og 
skriver noen setninger om hva som skjedde 
akkurat da. Ikke mer – nettopp fordi vi håper 
at mange av Tidsskriftets lesere vil kjenne 
personene eller kjenne seg igjen i den situ-
asjonen legen er i på bildet. Alle leger valgte 
samme studium, men i løpet av utdannin-
gen og tiden etterpå har de gått forskjellige 
veier. Det ønsker vi å få frem visuelt.

I hvert nummer av Tidsskriftet vil vi presen-
tere et nytt bilde. Har noen av leserne kom-
mentarer eller tips til prosjektet, ønsker vi å 
høre fra dere.

Terje Nygaard

fotograf
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