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AKTUELT I FORENINGEN       

..........................................................................................................................................

Psykoser på dagsordenen
Psykoser stod på dagsordenen da 
Norsk psykiatrisk forening i mars 
arrangerte Psykiatriveka 2011 
i Stavanger.

Stavanger Universitetssjukehus har 
gjennom sin deltakelse i TIPS-prosjektet 
(tidlig oppdagelse og intervensjon ved psy-
kose) gjort seg bemerket for forskning 
innenfor psykosefeltet.

– Det var derfor naturlig å velges status 
for psykoseforskningen som hovedtema, 
sier leder i Norsk psykiatrisk forening Jan 
Olav Johannessen. Formålet med Psykiatri-
veka er å formidle ny kunnskap innenfor 
viktige områder av psykiatrien. – I ulike 
parallellsesjoner dekket vi også svært 

mange andre aktuelle temaer innen faget, 
sier Johannessen.

Noen av temaene som ble tatt opp var 
spiseforstyrrelser og transkulturell psykiatri 
med traumebehandling i et kulturelt pers-
pektiv.

Lokale fagmiljøer trekkes inn i fore-
lesningsrekken og i år sto fagmiljøet ved 
Jæren DPS for behandling av negative 
symptomer ved schizofreni.

– Det skaper dynamikk og er faglig sti-
mulerende når lokale krefter kan lage slike 
forelesninger, sier Johannessen.

Det var femte gang Psykiatriveka ble 
arrangert.
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Barn bør ikke utsettes for røyk
Ni av ti godtar ikke at det røykes 
i nærvær av barn. Det viser en 
ny undersøkelse som Tobakksfritt 
og Legeforeningen nylig la frem.

Oppfatningen gjelder alle aldersgrupper og 
deles også av røykerne. 91 % av de kvinne-
lige respondentene godtar ikke røyking når 
barn er til stede. – Dette er historisk gode tall, 
sier professor Asbjørn Kjønstad. Han viser til 
at tilslutningen i befolkningen ikke var like 
høy når forslaget om røykfrie serverings-
steder ble lansert. Kjønstad tar til orde for at 
røyking på barnerom og i bil bør forbys.

– Vi vet nå at passiv røyking hos barn gir 
en rekke helseskader som redusert lunge-
funksjon, akutte luftveisinfeksjoner, utvik-
ling av astma og mellomørebetennelse, sier 
leder i Tobakksfritt professor Tore Sanner. 
– Det er derfor gledelig at en så stor andel 
mener det er uakseptabelt å røyke i nærvær 

av barn. Legeforeningen er en av flere orga-
nisasjoner som er tilsluttet Tobakksfritt.

Snus opp – røyking ned
Den nye undersøkelsen støtter også opp 
under tall som viser at dagligrøykingen 
i Norge er på vei ned. 14 % svarte at de 
er dagligrøykere, men flere enn tidligere 
oppgir at de snuser daglig. 25 % av de under 
30 år oppgir at de snuser daglig, mot bare 
16 % for ett år tilbake. – Det er gledelig at 
andelen dagligrøykere har gått ned, men 
bekymringsfullt at andelen snusere har økt, 
sier Sanner. – Det er lenge siden vi har hatt 
så mange unge som er avhengig av tobakk, 
konstaterer han.

Undersøkelsen er gjennomført av 
Respons Analyse i februar 2011 blant vel 
1 000 respondenter.
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Jubileumsquiz
1. Joachim Andreas Voss var Legeforeningens første president (1886–89). Hvem var
den første presidenten etter ham som ikke først hadde vært visepresident?

2. Legeforeningens andre president satt i tre ulike perioder, men med flere år mellom
hver periode. Hva het han (og hvilke perioder)?

3. Hva het Legeforeningens generalsekretær fra 1925 til 1948?
Anders Taraldset

Svar

MINIPORTRETTET

Internasjonal 
musiker

Anna Lensebråten (32) er LIS-

lege ved Aker sykehus, medi-

sinsk klinikk, geriatrisk avde-

ling og spiller slagverk på fri-

tiden. Foruten en krevende jobb 

er hun for tiden fullt sysselsatt 

som prosjektleder for European 

Doctors Orchestras (EDO) kon-

sert i Oslo konserthus 15. mai. 

Orkesteret er et fullt symfonior-

kester bestående av spillende 

leger fra hele Europa.

Anna Lensebråten startet alle-

rede å spille i skolekorps som 

åtteåring og har siden fortsatt 

å spille både i janitsjarkorps og 

i symfoniorkester. Som medisin-

student i Pecs i Ungarn spilte 

hun med European Medical Stu-

dent Orchestra og hun spiller nå 

både i EDO og i World Doctors 

Orchestra (WDO). EDO har 

hovedbase i London og holder 

to årlige konserter, én i London 

og en i en annen by i Europa. 

I år skal denne konserten holdes 

i Oslo. Norsk og nordisk musikk 

står på programmet når 105 

europeiske leger kommer på 

besøk for å oppleve Norge og 

spille med Tine Thing Helseth 

som solist. Inntektene fra kon-

serten går til Redd barnas nye 

prosjekt mot menneskehandel av 

barn i Norge som har vært et lite 

belyst tema.
– Jeg er veldig glad for å ha 

musikk som en hobby. Det gir 

mulighet for avkobling i en 

travel hverdag og er også en fin 

mulighet til å treffe nye men-

nesker. Gjennom lege-

orkestrene har man mulighet til 

å møte kolleger fra andre land 

og besøke nye steder. Med 

WDO har jeg spilt konsert 

i både Armenia, Taiwan og 

Cleveland i USA, forteller hun.

– Vi gleder oss til å holde 

konsert i Oslo og håper på 

masse publikum, sier hun.

Les om konserten her: 

www.oslokonserthus.no/

action/displayArticle?

aid=3425
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3.Jørgen Haslev Berner. Han var deretter æresmedlem fra 1949 til sin død i1964.
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