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Den norske lægeforening

Viktig møteplass for allmennleger
Olav H. Hauges vakre dikt «Det er 
den draumen» danner lyrisk bakteppe 
når nær 1 000 allmennpraktikere og 
deres medarbeidere er samlet til 
Primærmedisinsk uke 2004.

– Med god forankring i egen arbeids-
hverdag skal vi svinge oss opp, søke ny 
viten og opplevelser som vi kan bringe med 
oss hjem, sier Bente Thorsen. Hun repre-
senterer Norsk selskap for allmennmedisin 
(NSAM) og leder hovedkomiteen som har 
satt sammen et spennende faglig og kultu-
relt program.

– Primærmedisinsk uke (PMU) er årets 
største begivenhet og en viktig møteplass 
for de ca. 800 allmennlegene som vil være 
til stede i løpet av uken, sier Thorsen. 
– Primærmedisinen er grunnmuren i norsk 
helsetjeneste. Olav H. Hauges dikt er ment 
å vise oss den mulighet vi har til nytenking 
og nyskaping av faget vårt. Allmennprakti-
kerne besitter et stort potensial som vi 
kanskje ikke helt erkjenner i vår travle 
arbeidshverdag. Derfor er det viktig med en 
slik møteplass.

PMU er som tidligere år arrangert av 
NSAM, Alment praktiserende lægers 
forening og Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid (LSA, tidligere OLL) i fellesskap: 

– Vi startet planleggingen allerede våren 
2002 og kan nå se frem til noen interessante 
og lærerike dager. Årets program har et 
tyngdepunkt omkring psykisk helse. Andre 
temaer er hormonbehandling ved klimakte-
riet, kreft hos voksne og barn, nyere hjerte-
sviktbehandling og emner knyttet til legers 
og medarbeideres rolle og arbeidshverdag.

– Det har vært morsomt å jobbe 
i komiteen. Jeg er positivt overrasket over at 
så mange har sagt ja til å bidra. Vi har 
mange flinke folk som vil være kursledere 
og foredragsholdere, sier Bente Thorsen, 
som har erfart en stor dugnadsånd 
i primærlegekorpset og hos medarbeidere, 
men også fra kolleger i spesialisthelsetje-
nesten.

Primærmedisinsk uke er først og fremst 
en faglig møteplass, men arrangørene har 
i alle år lagt stor vekt på et godt kulturelt og 
sosialt program. Under åpningsseremonien 
vil blant annet videokunstneren Tone 
Myskja opptre, sammen med sangere fra 
Det Norske Solistkor. Ole Paus vil, tradi-
sjonen tro, slenge sine verbale spark til 
forsamlingen hver morgen. Elisabeth 
Dillingøen er ukens bildende kunstner.

Les mer: www.pmu2004.no
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Vellykket internasjonal lansering
Legeforeningens nettbaserte kurs for 
fengselsleger ble i september pre-
sentert internasjonalt ved Norges 
faste delegasjon i Genève.

Kurset tar for seg menneskerettigheter og 
etikk, og henvender seg til leger over hele 
verden (1). Det er et samarbeidsprosjekt 
mellom Den norske lægeforening, World 
Medical Association (WMA) og verdens 
fremste eksperter på temaet. Ved høstens offi-
sielle lansering fikk kurset stor oppmerk-
somhet både i medisinsk-faglige publikasjoner 
og i allmennpressen, blant annet med bred 
omtale i den britiske statskanalen BBC (2).

Kurset er allerede gjennomført av feng-
selsleger i flere land. Nå vil den internasjo-
nale Røde Kors-komiteen sørge for å gjøre 
det kjent i sine medlemsland, og at helse-
personell som besøker fengsler på vegne av 
Røde Kors, gjennomfører det.

– Det er et stort behov for et slikt program 
både i Norge og internasjonalt, sier president 
Hans Kristian Bakke. – Innsatte skal ha den 
samme tilgangen på helsetjenester som 
andre. Kurset legger derfor stor vekt på deres 
rettigheter, og på å heve legenes kompetanse 

på dette feltet. Mange leger som jobber 
i fengsler føler seg ikke alltid kompetente 
overfor de medisinske problemstillingene 
som pasientene presenterer. Fengselsleger 
opplever nok også av og til en konflikt 
mellom hensynet til pasienten og fengselsle-
delsens ønsker, sier han.

– Problemstillingen er enda mer kompli-
sert i andre land. Blant annet kan det være 
snakk om tortur, også i fengslene. Leger 
internasjonalt følger dessuten ikke alltid 
grunnleggende medisinsk etiske retnings-
linjer eller menneskerettigheter, sier Bakke.

– Legene har nå fått et verktøy til å gjøre 
noe dersom de blir gjort oppmerksomme 
på, eller selv blir involvert i, tilfeller av 
mishandling eller tortur, sa Delon Human, 
generalsekretær i WMA, ved lanseringen.

Kurset finner du på: http://lupin-nma.net/

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Litteratur

1. Johannessen LB. Etikkurs for fengselsleger på 
nettet. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1560.

2. http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=49668 (10.9.2004).

Ny visepresident
Torunn Janbu, leder av Oslo legeforening 
og medlem av Overlegeforeningen, ble 
under sentralstyrets møte i september 
enstemmig valgt som Legeforeningens nye 
visepresident frem til 1.9. 2005. Tidligere 
visepresident Yngve Mikkelsen hadde 
meddelt at han grunnet overgang til ny stil-
ling i legemiddelindustrien, hadde besluttet 
å trekke seg fra sine tillitsverv i foreningen.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=50128 og www.legeforenin-
gen.no/index.gan?id=50126

Nytt sentralstyremedlem
Tone Dorthe Sletten (f. 1965), Sør-Trønde-
lag legeforening, er nytt fast medlem av 
sentralstyret etter at Yngve Mikkelsen 
trakk seg.

Tone Dorthe Sletten har hatt en rekke til-
litsverv i Den norske lægeforening. Hun 
satt i styret i Yngre Legers forening fra høs-
ten 2001 – våren 2004. Hun har vært med-
lem av spesialitetsrådet siden oktober 2002 
og av rettshjelpsutvalget siden 1.1. 2003. 
Sletten er delegat i landsstyret og ble valgt 
inn som første varamedlem i sentralstyret 
i 2003. Hun har også vært hovedtillitsvalgt 
ved Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, 
poliklinisk avdeling Brøset. Siden juli 2004 
har hun vært medlem av Alment praktise-
rende lægers forening.

Tone Dorthe Sletten er godkjent spesia-
list i psykiatri fra oktober 2003, og er nå 
ansatt som allmennpraktiserende lege ved 
Sjøsiden legesenter i Trondheim.


