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MINNEORD

Kenneth Bihlet

Kenneth Bihlet døde 10. mars 2014, 57 år gammel, etter 18 måne-
ders alvorlig sykdom. Han ble født i Svendborg i Danmark og tok 
sin medisinske embedseksamen ved universitetet i Odense i 1986. 
Sine første år som lege hadde han i Danmark og Sverige før han 
i 1994 kom til Hamar sykehus som kirurgisk assistentlege. Videre 
spesialisering fikk han ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han ble 
spesialist i ortopedisk kirurgi i 2001. Med solid faglig bakgrunn ble 
Kenneth i 2005 ansatt som overlege ved ortopedisk avdeling, 
Akershus universitetssykehus. Han ble kort etter seksjonsoverlege 
med ansvar for ortopediske infeksjoner og deretter hånd- og fotki-
rurgi. Med sin store arbeidskapasitet og brede erfaring ble han en 
viktig medspiller for en ung ortopedisk avdeling i rask vekst og 
utvikling.

I alt Kenneth foretok seg, var han usedvanlig grundig og samvit-
tighetsfull. Spesielt vil vi huske ham for hans engasjement for de 
svakeste pasientene – de med kroniske lidelser, infeksjoner, diabe-
tiske sår og senvirkninger av skader. «Ingen oppgave for liten og 
ingen for stor» beskriver Kenneth godt. Han så muligheter der andre 
hadde gitt opp, og med sin stillferdige væremåte arbeidet han tålmo-
dig med det han trodde på. Belønningen kom til slutt da Kenneth 
Bihlet i 2012 fikk Idéprisen fra Inven2 for sin «reponator» i skarp 
konkurranse med et rekordstort antall andre oppfinnere. Med «repo-
natoren» vil posisjoneringen av brudd kunne skje fortere og med 
færre opptak av røntgenbilder enn i dag.

Kenneth var på alle måter opptatt av å leve sunt, og kosthold og 
trening sto sentralt. Kort før sykdommen debuterte løp han en sterk 
etappe på Ahus-ortopedenes holmenkollstafettlag. At han i yngre 
dager ble dansk mester i kajakk fortalte han oss dog ikke. Å frem-
heve seg selv passet ikke for Kenneth. Utenom arbeidet var Kenneth 
en familiemann med stor omsorg for sine nærmeste. På sitt klin-
gende dansk omtalte han sin «skatt» Grete og barna Kristian og 
Maria med uforbeholden kjærlighet. Våre tanker går til dem.

Fred være med Kenneth Bihlets minne.

På vegne av Ahus-ortopedene
Inge Skråmm
Odd Gunnar Granlund
Jan Rune Mikaelsen

MINNEORD

Arne Kanter

Tidligere overlege ved Sentralsykehuset i Akershus, en hedersmann 
i norsk psykiatri, gikk stille bort 12.3. 2014, 103 år gammel. Arne 
Kanter tok medisinsk embetseksamen i Hamburg i 1936 og ved Uni-
versitetet i Oslo i november 1940. Etter privat praksis i Oslo i årene 
1941 – 44 begynte han 1945 sin psykiatriske spesialistutdanning ved 
Karolinska institutet i Stockholm. Han fortsatte ved Østmarka, 
Gaustad, Vinderen og Lovisenberg, der han var overlege i årene 
1957 – 61. Spesialist i psykiatri ble han i 1954.

I 1961 ble han sjef for psykiatrien ved det nybygde Sentralsyke-
huset i Akershus. Det var en stor, moderne avdeling der man tok 
imot hele spekteret av psykiatriske pasienter – med fra lettere til 
alvorlige lidelser og innleggelser med eller uten samtykke. Arbeidet 
der ble hans livsoppgave til oppnådd aldersgrense i 1980.

Med sin rolige og respektfulle holdning til pasientene og sin store 
interesse for utdanning av legene og sykepleierne ble avdelingen et 
godt sted for både pasienter og behandlere. Arne Kanter var også 
universitetslærer for medisinstudenter. Som mangeårig norsk redak-
tør av Nordisk psykiatrisk Tidsskrift var han svært godt orientert om 
utviklingen i faget, og han hadde en vid og fordomsfri orientering 
overfor tidens behandlingsretninger. Dette preget avdelingen. 
Psykoterapi (som nok lå hans hjerte nærmest) i ulike former, indi-
viduelt, i grupper og som parterapi, hadde god plass ved siden av 
medikamentell behandling og ved alvorlige depresjoner elektro-
konvulsiv terapi (ECT).

Tverrfaglig samarbeid preget døgninnleggelser, dagavdeling og 
poliklinisk virksomhet. Et særtrekk var det tette samarbeidet som 
han innad etablerte med sykehusets somatiske avdelinger og utad 
med primærhelsesektoren, knyttet til enkeltpasienter og til veiled-
ningsgrupper for allmennlegene.

Arne Kanter var en faglig autoritet, lydhør, åpen og tydelig, men 
ikke autoritær. Vi var mange som var så heldige å ha ham som sjef, 
lærer og kollega i en god tid for psykiatrien.

Jan-Bendix Lien
Bjørn Øgar
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Tor-Halvard Alvestad 23.6. 1945 – 3.3. 2014

Grete Maria Andersen 5.8. 1943 – 31.3. 2014

Arne Otto Kanter 12.3. 1911 – 12.3. 2014


