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Norges første turnuskull
Femti medisinere fra 1954-kullet kan 
i år markere jubileum både som leger 
og som Norges første turnuskandidater.

Jubileet markeres blant annet ved utgivelse av 
en bok som følger kullet fra avlagt cand.med.-
eksamen til godt inn i pensjonsalderen.

– Felles for oss alle var at vi var preget av 
etterkrigstidens solidaritet, nøkternhet og 
optimisme, sier jubilant Torstein Hovig. 
– Vi har truffet hverandre jevnlig siden stu-
dietiden. Kullsamlingene har styrket sam-
holdet og vært til stor glede for oss.

– Jeg kan ikke huske at vi på forhånd ble 
informert om hva turnustjenesten innebar, 
fortsetter Hovig. – Vi ble regelrett kastet ut 
i det, men jeg har allikevel inntrykk av at de 
fleste var fornøyd med ordningen.

Selv var han i turnus ved Akershus fylkes-
sykehus, som den gangen lå på Midtstuen 
i Oslo. – Turnuskandidatene spiste lunsj 
sammen med overlegene og ble servert 
praktfulle smørbrød på pent dekket bord med 
hvit duk. Vi lyttet med interesse til overlege-
nes samtale og lærte mye av det. Jeg minnes 
spesielt mange tunge løft fra den tiden. Syke-
huset hadde ikke sengeheis og turnuskandi-
datene bar pasientene opp og ned trappene.

– Jeg fikk tildelt distriktsturnus i Folldal 
i Østerdalen. Distriktslege Hans Gulsett 

hentet meg på Hjerkinn stasjon i blank-
pusset bil og med sorte skinnhansker. 
Distriktslegene var ofte overarbeidet og 
slitne. Det hendte nok at turnusleger ble 
overlatt til seg selv, mens distriktslegen 
drog på en etterlengtet ferie. Jeg var heldig, 
for Gulsett var både hyggelig og flink til 
å lære bort. Torstein Hovig minnes også 
store avstander i Folldal, og at de vinterstid 
ofte måtte sitte på slede etter en traktor for 
å nå frem til pasienten.
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Gjestebud hos Legeforeningen
Over 200 gjester tok imot invitasjo-
nen da Legeforeningen arrangerte 
gjestebud på Verdensdagen for psy-
kisk helse. Gjestebudet var også et 
ledd i forberedelsene til årets TV-
aksjon «Hjerterom».

Verdensdagen søndag 10. oktober ble 
markert med en frigjørings- og solidaritets-
gudstjeneste i Oslo domkirke. Etter gudstje-
nesten gikk et fakkeltog fra kirken til gjeste-
budet som ble holdt utenfor Legenes hus. 
Gjestene ble ønsket velkommen av Torunn 
Janbu, visepresident i Legeforeningen og 
leder av Oslo legeforening. Helse- og 
omsorgsminister Ansgar Gabrielsen og 
Helen Bjørnøy fra Kirkens Bymisjon holdt 
appeller, mens gjestene ble servert høstsuppe.

– Dette er en dag hvor åpenhet om psykisk 
helse står i fokus og hvor tabuene skal rives 
ned, sa Gabrielsen. – Det er viktig å bygge 
ned fordommene rundt psykisk sykdom. 
Arrangementer som dette er et ledd i å gjøre 
det, sa han. Gabrielsen pekte på at psykiatrien 
ikke fortjener et godkjenningsstempel, fordi 
så mange ikke får det tilbudet de trenger.

– En av mine viktigste oppgaver er å ta tak 

i problemet hos dem som befinner seg 
nederst ved bordet. For å løse de problemene 
vi står overfor i psykiatrien, er vi helt 
avhengig av Kirkens Bymisjon og andre 
organisasjoners bidrag, sa Ansgar Gabrielsen.

– En av grunnene til at vi er her, er at det nå 
er større åpenhet om psykiske lidelser i dag, 
sa Helen Bjørnøy, og gav ros til helse- og 
omsorgsministeren for det arbeidet han har 
gjort så langt.
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Allmennlegene samles
Styrene i Alment praktiserende lægers for-
ening (Aplf) og Norsk selskap for allmenn-
medisin (NSAM) skriver i et brev til sentral-
styret at de går inn for én allmennmedi-
sinsk yrkesforening og én allmennmedi-
sinsk spesialforening. Begge skal ha obliga-
torisk medlemskap for allmennleger, herun-
der leger i samfunnsmedisinsk arbeid 
i kommunehelsetjenesten.

Styrene i de to foreningene, samt fag-
utvalget i Aplf, har hatt tre fellesmøter med 
sikte på å arbeide frem en oversikt over 
hvilke områder som kan dekkes av de to 
foreningene, og hvordan arbeidsfordelingen 
kan være. De har også lagt frem et utkast til 
retningslinjer for samhandling mellom de to 
organisasjonene. Forslagene vil bli fremlagt 
til behandling i de to foreningenes øverste 
organer i løpet av 2005.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=51689

Støttet TV-aksjon
Legeforeningen har bevilget 50 000 kroner 
til årets innsamlingsaksjon «Hjerterom», 
som fant sted 17.oktober.

Røykeforbud 
på danske utesteder
Den Almindelige Danske Lægeforening har 
siden 2001 hatt en politikk mot røyking 
i det offentlige rom (Ugeskr Læger 2004; 
166: 3679). Dersom det offentlige rom 
også omfatter restauranter, kantiner, barer 
osv. går foreningen også inn for et forbud 
her.

Arrangementskomiteen for høstens kullsam-
ling: Finn Andreas Gjertsen, Kirsten Kjelsberg 
Olsen, Per O. Andersen, Torstein Hovig, Helene 
Pande og Kjell Noreik. Foto Sven Ephithite

Helen Bjørnøy og Ansgar Gabrielsen byttet hjer-
ter, symbolet for årets TV-aksjon «Hjerterom». 
Foto Lisbet Kongsvik


