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Revmatologi
Kemendy, Gábor Balázs 
– overført fra Ungarn

Thoraxkirurgi
Al-Issa, Mohammad Abduljabbar 
– overført fra Danmark

Urologi
Rajab, Ali Hadi 
– overført fra Sverige

Øre-nese-halssykdommer
Bakken, Kjell Egil
Christophersen, Vibeke Kullberg
Faras, Piotr 
– overført fra Sverige

Øyesykdommer
Brauti, Tina Dale
Grönlund, Carla Marita Andersson 
– overført fra Sverige
Kuylenstierna, Suzanne Maria 
– overført fra Sverige
Ugland, Brita Slettebø

Nye veiledere
Veileder i psykodynamisk 
psykoterapi
Stokkeland, Jon Morgan

Minneord

Svein Arne Riis

Svein Arne Riis døde 2.5. 
2009 etter lang tids sykdom, 
58 år gammel. Han var fra 
Fredrikstad, og spesialiserte 
seg i indremedisin og lunge-
medisin som han praktiserte 
ved sykehusene i Bodø, Sarps-
borg og Fredrikstad. Vi ble 
venner for livet tidlig i 1970-
årene, under parolen om 
å gjøre verden til et bedre 
og mer rettferdig sted.

Han var pioner i Norge når 
det gjaldt utviklingen av avan-
sert livsforlengende behand-
ling for pasienter med kro-
niske progredierende nevro-
muskulære lidelser og alvorlig 
pustesvikt og han spilte en 
hovedrolle i å endre hold-
ninger til slik behandling her 
til lands. I et intervju i Tids-
skriftet i 2006, midtveis 
i sykdommen, sa han: «Vi skal 
være forsiktige når vi uttaler 
oss om livskvalitet på vegne 
av pasientene. Selv de med 
progredierende, uhelbredelige 
tilstander har det ofte bedre 
enn både helsepersonell og 
pårørende tror. Jeg har skjønt 
mye mer av det etter at jeg selv 
ble syk.»

Han mente at leger ikke 
skal stå over pasientene og 
bestemme hva som er et 
levelig og verdig liv for dem. 
Han så sin oppgave i å gi dem 
muligheter til å gjøre det beste 

ut av sitt liv med de forutset-
ninger de var gitt.

Svein hadde en sjelden evne 
til å nyte og å være til stede 
i livet og til å lytte til og å se 
de andre. Han var fullstendig 
fri for jåleri, tilgjorthet og 
karrierisme – som privatmen-
neske, politisk aktivist og som 
fagmann. Grunnlaget for fag-
engasjementet var at det skulle 
bety en forbedring for pasien-
tene, ikke personlig prestisje. 
Dertil hadde han – og skapte – 
mye moro, alltid med et skrått 
blikk og en lakonisk kom-
mentar når livets alvor eller 
pompøse autoriteter kunne 
virke lammende på oss andre.

Svein ble uhelbredelig syk 
51 år gammel. Han kjente sin 
skjebne, men ble ikke lammet 
av den og flyktet ikke i panikk. 
Hans møte med sykdom og 
død var preget av det samme 
som livet hans før sykdommen: 
forsoning, tillit og trygghet. 

Han elsket og ble elsket av sin 
Siri, barna Maren og Håvard, 
en kjærlig familie og en mang-
foldig vennekrets.

Så sent som i fjor høst var 
Svein med på den årlige sam-
lingen med vennene fra den 
røde kjernen på medisiner-
kullet. Han var alvorlig syk og 
svekket. Men han deltok. Han 
satt sammen med oss andre, 
lyttet mer til samtalene enn han 
deltok, sovnet av innimellom, 
men viste med all tydelighet 
at han trivdes og satte pris på 
å være med, mens vi alle forsto 
at dette var siste gang.

Det kan høres som en 
floskel, men det er sant: Svein 
var et uvanlig godt og ærlig 
menneske. Vi skal alltid 
minnes ham med glede, takk-
nemlighet og respekt.

Morten Lindbæk, Ivar Skeie, 
Johanne Sundby, Elisabeth 
Swensen, Einar Zwaig
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Rolv Birketvedt 
6.1. 1926– 23.2. 2009

Hans-Kristian Brath 
30.9. 1933–17.3. 2009

Anne Gunhilde Frøvig 
12.11. 1916–15.2. 2009

Jan Gunnar Mohr 
10.1. 1921–7.3. 2009

Berit Kjærran Norling 
29.10. 1944–2.3. 2009

Marie B. Nævestad 
25.2. 1913–11.3. 2009

Brynhild Sellevoll 
23.4. 1943–9.3. 2009

Peter Skillingstad 
29.5. 1924–8.11. 2008

Matias Søreide 
31.5. 1933–3.3. 2009

Øivind Varhaug 
20.9. 1962–5.3. 2009


