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Bamsesykehus uten ventetid
Både teddyfeber, poteleddsartrose og kosesjokk ble raskt kurert 
da medisinstudentene åpnet bamsesykehus i Oslo i forbindelse 
med studentenes årlige humanitæraksjon.

Bamsesykehuset ble høytidelig åpnet av 
ordfører Per Ditlev-Simonsen på Stortorget 
i Oslo.

Det er Medisinstudentenes humanitærak-
sjon (MedHum 2003) som står bak tiltaket. 
Studentene ønsket å få oppmerksomhet 
rundt årets aksjon Utrydd guineaormen, 
som strakk seg fra den 6. – 14. september. 
På nettadressen www.medhum.no finnes 
mer informasjon om aksjonen.

Oslos barnehager var invitert til bamsesy-
kehuset, og mange barn møtte opp med sin 
«syke» teddybjørn under armen. Kyndige 
medisinstudenter stod klare for å bidra med 

sin kompetanse. Her var det behandling på 
stedet og ingen venteliste. Både sår, slitasje-
skader og stopping av for slanke kosedyr ble 
foretatt. Bamselegene fikk det travelt med 
å feste løse armer, bein og øyne samt trøste 
bamser som var lei seg. Her var alle bamser 
velkomne, både de som var syke og de som 
kun ønsket en helsesjekk.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20897

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Kunngjøringer

Høstmøte
Norsk indremedisinsk forening arran-
gerer høstmøte torsdag 6. – lørdag 8. 
november på Radisson SAS Scandi-
navia Hotell, Oslo. Under møtet vil 
Norsk indremedisinsk forenings forsk-
ningspriser 2003 deles ut.

Programmet finner du på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=12451

Pediaterdagene 2003
Norsk barnelegeforening arrangerer 
høstemøte/pediaterdager torsdag 6. – 
lørdag 8. november på Rikshospitalet, 
Barneklinikken.

Rikshospitalet står som arrangør av 
møtet. Programmet finner du på: 
www.barnelegeforeningen.no

Landsrådsmøte 
i Overlegeforeningen
Norsk overlegeforening har møte med 
de nye landsrådsrepresentantene på 
Rica Park Hotell, Sandefjord 30. og 31. 
oktober.

Trinn II-kurs for Ylfs 
hovedtillitsvalgte
Yngre legers forening arrangerer tillits-
valgtkurs for Ylfs landsråd og hovedtil-
litsvalgte på Wadahl Høgfjellshotell, 
Gålå, 6. – 9. november.

Kurset vil legge hovedvekt på 
problemstillinger de tillitsvalgte møter 
i sitt arbeid.

Med hjelp fra fremmøtte barnehagebarn åpner ordføreren bamsesykehuset. Foto L. Kongsvik

Generalforsamling 
i World Medical Association
World Medical Association (WMA) avholdt 
generalforsamling i Helsinki fra 10. til 14. sep-
tember. Møtet samlet 250 leger fra 42 land.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21010

Ny president i World Medical 
Association
James Appleyard, pediater fra Storbritannia, 
er valgt til leder i Verdens legeforening for 
perioden 2003 –04.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21010

Egen etikknettside
Ved å velge Etikk fra den menyen til venstre på 
Legeforeningens nettsider finner du Legefor-
eningens etiske regler for leger og mer infor-
masjon om etikkspørsmål.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=16481

Tidsskriftets årsregister 2002
Også for 2002 er det laget en papirutgave 
av årsregisteret for Tidsskrift for Den norske 
lægeforening. Interesserte får registeret gratis 
ved å bestille det på e-postadressen pos-
ten@legeforeningen.no
Les mer: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2645

Ny målbeskrivelse i medisinsk 
genetikk
Det foreligger nå ny målbeskrivelse og gjen-
nomføringsplan i medisinsk genetikk. Sykehus-
avdelinger som tilbyr spesialistutdanning 
i dette faget, har fått tilsendt to skriftlige 
eksemplarer. Den oppdaterte versjon finnes på 
Legeforeningens nettsted. På samme sted fin-
nes øvrige relevante utgivelser for spesialist-
utdanningen. Interesserte som ikke har tilgang 
til Internett, kan få tilsendt publikasjonene etter 
forespørsel til avdeling for spesialistutdanning 
i Legeforeningens sekretariat.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=21068


