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MINNEORD

Knut Wereide

Det var med sorg vi mottok det triste budskapet om at Knut Wereide, 
tidligere overlege og professor ved Hudavdelingen, Ullevål univer-
sitetssykehus, døde 22.5. 2014.

Knut Wereide ble født i Fredrikstad 1.4. 1928. Han tok medisinsk 
embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1952 og ble spesialist 
i hud- og veneriske sykdommer i 1961. Han var ansatt ved Hud-
avdelingen ved Rikshospitalet frem til 1970. Så kom han til Hud-
avdelingen ved Ullevål sykehus, der han var overlege og fra 1983 
i tillegg dosent og senere professor frem til han gikk av med pensjon 
i 1998.

I løpet av de mer enn 40 år Wereide arbeidet med hudsykdommer 
gjennomgikk faget en stor utvikling. Han var seg bevisst at hudfaget 
i svært stor grad er basert på klinisk erfaring. Knut engasjerte seg 
sterkt og meget grundig i sine pasienter og fulgte dem tett opp. På 
avdelingens daglige fellesmøter hadde han i kraft av sin dyktighet 
og lange erfaring alltid viktige bidrag å komme med. Diskusjonene 
kunne være heftige, men aldri usaklige.

Knut var temperamentsfull og aldri redd for å si sin mening, selv 
om det kunne være provoserende for noen. Iblant stakk han hodet litt 
for langt frem, men ingen kunne trekke hans faglige dyktighet i tvil. 
Det var aldri kjedelig å være i hans selskap, og døren var alltid åpen 
for den som søkte råd og veiledning. Hans tidvis bryske fremtreden 
skjulte et menneske med unik omsorg for sine pasienter. Han hadde 
et spesielt stort hjerte for eldre med kroniske sår, og på grunn av hans 
innsikt ble mange leget. På eget initiativ dro han mer enn gjerne på 
hjemmebesøk, langt utenfor vaktklasser og takster.

Vi var heldige som lærte Knut å kjenne. Mest pris satte vi på hans 
ærlighet og grundighet og det varme mennesket han var. Med Knut 
Wereide er en nestor i norsk dermatologi gått bort.

Vår medfølelse går til hans livslange kjæreste og kone Bente, 
hans datter og hans barnebarn.

Jens Roar Bjerke
Jan-Øivind Holm
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Magne Osnes 16.7. 1937 – 7.10. 2013

Inga-Britt Bengtsson 8.8.1933 – 23.1. 2014

Peter Hauenstein 23.10. 1951 – 13.4. 2014

Lisa Harjapää Hilt 25.5. 1947 – 13.7. 2014

Dag Pedersen 28.8.1948 – 5.7. 2014

Åge Enoksen 18.5. 1946 – 1.7. 2014

Bjørn Rød 20.6. 1958 – 19.7. 2014

Frode Toje 2.6. 1944 – 1.8. 2014

Nils Ludvig Tolv Gyth Dahl 17.9. 1915 – 20.7. 2014

Gunnar Bjørnland 24.7. 1927 – 22.7. 2014

Dag Ness 16.10. 1919 – 5.8. 2014
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