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Aktuelt i foreningen

1995 Fastlegeforskriften er vedtatt
Hege Gjessing

1996 Ny viten må gjøres om til ny og bedre 

behandling

1997 Uten dyktige medarbeidere er 

legene lite verdt

1998 Tilbyr kurs til kvinner som vil lede

Oppskrift på gode pasientforløp

1999 Fornyet avtalen om legeforetakenes 

pensjonsordning

Annonser

2000 Legejobber

2014 Diverse annonser

2015 Kurs

2016 Spesialister

Intervju

2018 Wasim Zahid 

Klart hode, bankende hjerte

Lisbeth Homlong

Kuriosa

2022 Norges skjulte nasjonallitteratur

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

2024 Nytt om navn

2025 Doktoravhandlinger

2027 Minneord

2028 Gjesteskribent: Tor Johan S. Grevbo 

Vil pasientene snakke med legen 

om tro og livssyn?  
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Ordet idrett kommer fra norrønt íþrótt og ble 

opprinnelig brukt om både legemlig og åndelig 

styrke og dyktighet. Dagens utøvere trenger egne 

idrettspsykiatere. Idretten har utviklet seg siden 

norrøn tid. 

LES MER OM ...

Demens i sykehjem
Fire av fem sykehjemspasienter har demens, og svært mange av dem har ett eller 

flere nevropsykiatriske symptomer i tillegg, oftest vrangforestillinger. Dette viser en 

kartlegging av over 700 pasienter ved samtlige 32 sykehjem i Nord-Trøndelag. Den 

høye forekomsten av demens har betydning for planlegging og drift av sykehjem.

Side 1956

Legemiddelreaksjoner av NSAID-preparater
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler er en hyppig årsak til uønskede 

legemiddelreaksjoner. Hypersensitivitetsreaksjoner er ikke forutsigbare og ikke dose-

avhengige og kan ha farmakologiske eller immunologiske årsaker. Grundig anamnese 

og provokasjonstest er viktigst i utredningen, som bør avklare hvilke preparater som 

må unngås og hvilke alternativer som kan benyttes.

Side 1961

Et spedbarn å lære av
Dårlig vektoppgang og generelt dårlig trivsel hos et spedbarn tilsier alltid en grundig 

utredning, inkludert undersøkelse av urin. Urogenitale misdannelser kan manifestere 

seg som svak urinstråle eller urosepsis.

Side 1964, 1968

Hva er idrettspsykiatri?
Toppidrettsutøvere må tåle mye smerte. Toppidrett kan dermed true helsen, og grensen 

mellom det normale og det sykelig grenseoverskridende kan bli uklar. Deltakelse 

i idrett kan både forverre og skape psykisk sykdom, bl.a. spiseforstyrrelser. Innen faget 

idrettspsykiatri er man opptatt av å bedre den mentale helsen hos idrettsutøvere.

Side 1944, 1974, 1977

Fra redaktøren
De sakkyndige kom til ulike konklusjoner i rettssaken etter 22. juli. 
Det er ikke et problem
Se leder side 1941


