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Sanselig om hjernen739

Mind gap, en interaktiv utstilling om hjernen og hjerneforskning i Norge, 
ser dagens lys 16. april.

– I utstillingen på Teknisk Museum vil 
publikum få en sanselig og engasjerende 
opplevelse, forteller prosjektleder Henrik 
Treimo. – Vi skal ikke bombardere pub-
likum med fakta, men invitere dem til 
å sanse med hele kroppen. Interaktiviteten 
består i tilstedeværelse, og ønsket er at  
publikum gjennom sansene skal gjøre seg 
erfaringer som settes i sammenheng med 
hjernen, hjerneforskning og nevrologiske 
sykdommer. Samtidig vil utstillingen være 
en arena for å starte diskusjoner, og det vil 
bli avholdt en rekke arrangementer i løpet 
av utstillingsperioden.

Universitetet i Oslo som feirer 200 år 
i 2011, er hovedsamarbeidspartner for 
utstillingen. – Universitetet ønsker 
å tematisere realfagene og valget falt på 
hjernen og hjerneforskning, sier Treimo. 
Han forteller at de støttet seg tungt på fag-
miljøene under planleggingen av utstil-
lingen, blant annet nevromiljøene ved Oslo 
universitetssykehus, ved Haukeland, ved 
NTNU og Norsk nevrologisk forening. 
Legeforeningen, Forskningsrådet samt flere 
andre instanser er blant dem som også har 
bidratt økonomisk.

– Gjennom utstillingen får forskerne for-
klare seg gjennom ulike medier. Vi har med 
oss ca. tjue forskere i prosjektet samt åtte per-
soner med sykdomserfaring, forteller Treimo.

Publikum er hovedpersonen
Henrik Treimo forteller at museet er svært 
godt fornøyd med at de har fått den ver-
densberømte amerikanske teaterregissøren 
og scenografen Robert Wilson til å designe 
utstillingen. Han er kjent for å legge stor 
vekt på det sanselige i sine prosjekter. 
Wilson vil at mye skal bli opp til publikum 
selv når de skal tillegge seg kunnskap om 
hjernen og hvordan den virker. Sanser, 
motorikk, følelser og hukommelse står sent-
ralt. Utstillingen er som en scene der pub-
likum er aktøren, og Wilson har tatt i bruk 
elementer fra teaterets verden både i arki-
tektur, maling, lys, skulptur, musikk og 
koreografi.

Legeforeningen har i forbindelse med sitt 
125-årsjubileum inngått et samarbeid med 
Teknisk Museum og vil høsten 2011 arran-
gere en åpen publikumsrettet dag med ulike 
aktiviteter der Mind gap vil være et viktig 
element.

Utstillingen vil stå ut 2012. – Vi håper 
mange benytter anledningen til å oppleve 
denne spennende og unike utstillingen, 
sier Legeforeningens generalsekretær 
Geir Riise.

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

Om kaffedrikkingen i Aurland i 1903
Kommunelæge E. Møinichen i Aurland beskrev i sine hygieniske meddelelser fra 

1903 blant annet om bruken av luksus- og nytelsesmidler, hvorav kaffe var det viktigste. 
Han omtaler at kaffe både brukes og misbrukes i høy grad. De fleste bruker kaffe to 
ganger om dagen, mens andre synes å drikke den langt hyppigere, noen drikker så mye 
som 15–20 kopper om dagen. Særlig er det en del eldre «kvindfolk som er rent for-
faldne til den». «Og de ældre kvinder, som overdriver brugen av kaffe, bærer det til-
kjende i sitt utseende, i det de bliver tandløse og magre og faar en gusten, gulbleg hud-
farve og blege slimhinder og lider stadig av daarlig fordøyelse.»

Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer og 
alle arbeidssteder? Du får en bedre med-
lemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller 
send e-post til register@legeforeningen.no

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Legeforeningen anbefaler medlemmene 
å ha denne forsikringen som et tillegg til den 
forsikringsordningen som følger av ordnin-
gene i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Last ned søknadsskjemaet fra Legefor-
eningens Internett-sider, eller kontakt 
sentralbordet tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekolle-
gene har erfaring med å gi råd og støtte ved 
problemstillinger som høyt arbeidspress/
overbelastning, sykdom hos leger, utbrent-
het, personlige kriser, misbruksproblemer, 
vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot 
leger og negativ medieeksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Kunngjøringer:

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 10.2.2011 truffet 
slikt vedtak: Helsedirektoratet finner 
etter en samlet vurdering grunnlag for 
å godkjenne Sykehuset i Vestfold som 
utdanningsinstitusjon for LIS i onkologi 
i gruppe II for inntil ett år tellende tjeneste

Rettelse
I artikkelen «Krav om faste stillinger 
i sykehus» i Tidsskriftet nr. 5/2011 er det 
en feil i tittelen i litteraturhenvisningen. 
Riktig tittel skal være «Enighet om å gå 
bort fra midlertidige stillinger».

Henrik Treimo viser frem modellen av den 400 m2 store utstillingen. Foto Lise B. Johannessen


