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Anmeldelser

1920 Bøker

Aktuelt i foreningen

1928 Legeforeningen i mediene

1929 Ledere som inspirerer
Hege Gjessing

1930 Aktive samfunnsmedisinere

Gener inn i debatten 
om helseressurser

1931 – Kommunikasjon bør være 
en del av spesialistutdanningen

Nytt styre i PSL

1932 Aktiv nettredaktør

Ber om en evaluering 
av tilsynssystemet

– Må ha gode helseregistre

Jubileumsquiz

1933 Har noen alltid skylden?

Forskjell i stillingsønsker

Annonser

1934 Legejobber

1959 Kurs og møter

1962 Spesialister

Intervju

1964 Olgeir Haug
Fastlege i Snåsamannens rike
Jannike Reymert

Oss imellom

1968 Nytt om navn

1969 Doktoravhandlinger

1971 Minneord

1972 Gjesteskribent: Per Egil Hegge 
«Så gikk det 25 år»
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Fett er livsnødvendig for alle kroppens celler. 
En viss grad av depotfett er også nyttig. Ved 
overvekt blir det livsnødvendige fettet farlig, 
og alvorlig fedme er en betydelig risikofaktor 
for sykelighet og tidlig død. Kirurgi er effektiv 
behandling, men til hvilken pris?
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Kirurgi ved ekstrem fedme
Hvilken operasjonsmetode mot sykelig fedme er den beste? Duodenal omkobling gir 
større vekttap enn gastrisk bypass, men har flere komplikasjoner. Dette viser en norsk-
svensk randomisert studie. Metoden, som kan utføres laparoskopisk, kan vurderes for 
utvalgte pasienter. Pasientene bør følges opp over lang tid, ettersom komplikasjoner 
og mangeltilstander etter fedmekirurgi kan oppstå lenge etter operasjon.
Side 1871, 1882, 1887

Henvisning til spesialist
Det er store forskjeller i henvisningspraksis mellom kommunene. Spriket skyldes 
i stor grad at enkelte leger henviser videre til spesialisthelsetjenesten særlig ofte. Dette 
viser en studie fra Sogn og Fjordane. Hva kan og bør gjøres for å utlikne forskjellene 
i forbruket av spesialisthelsetjenester?
Side 1872, 1878

Farlig urtemedisin
Mangelfull kvalitetssikring ved produksjon av urtepreparater har rammet pasienter 
i mange land, også Norge. Urtemedisiner som inneholder aristolochiasyre – på norsk 
holsyre, kan før til nyreskade og kreft. Les og lær av historien om en ung kvinne som 
fikk nyresvikt, og som måtte nyretransplanteres.
Side 1897, 1900

Tusenårsmålene for helse
I 2000 vedtok FNs generalforsamling ambisiøse mål for utvikling og fattigdomsbekjem-
pelse. Flere av målene gjaldt helse. Det er nå bare fire år til 2015, da målene skal være 
oppnådd. Kan målene om lavere barnedødelighet, bedre mødrehelse og bekjempelse 
av hiv, malaria og andre infeksjonssykdommer oppnås?
Side 1904, 1907, 1910, 1913

Fra redaktøren
«Det kan lønne seg å publisere mange middelmådige artikler 
fremfor færre gode»
Se leder side 1871


