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Årets lege i Telemark – Geir Hoff
1667

Geir Hoff (f. 1946), professor emeritus ved Universitetet i Oslo, ble 
på årsmøtet i Telemark legeforening utnevnt til Årets lege 2016.

I styrets begrunnelse heter det at Geir Hoff i svært mange år har 
profilert Sykehuset Telemark nasjonalt og internasjonalt med sine 
bidrag innen både klinisk virksomhet og forskning. Han har vært 
med på å utvikle fagmiljøet for gastroenterologi ved sykehuset til 
et av landets ledende sentra takket være banebrytende innsats både 
innenfor klinisk arbeid og forskning.

Hoff var avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling i Skien frem 
til 1997 da han valgte å konsentrere seg om forskning på fulltid. Som 
forskningssjef etablerte og utviklet han forskningsavdelingen ved 
Sykehuset Telemark. Han stimulerte til forskning på kliniske pro-
blemstillinger og utfordringer som oppstår i arbeidet med pasienter, 
og han oppfordret kolleger til å skrive artikler og forske.

Et sentralt område i forskningen har vært studiet av polypper 
og risikoen for utvikling av kreft. Han er helt sentral i NORCCAP 
(Norwegian Colorectal Cancer Prevention) – en pilotstudie for 
å vurdere om sigmoidoskopi skal bli fast screening i fremtiden. Han 
har også jobbet med å forbedre undersøkelsene slik at de gir mindre 
ubehag for pasientene.

Geir Hoff tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet 
i Glasgow i 1971 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1981 
og i fordøyelsessykdommer i 1986, samme år som han tok doktor-
graden.
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Årets lege i Oslo – Svein Aarseth
1667

Svein Aarseth (f. 1950) ble på årsmøtet i Oslo legeforening utnevnt 
til årets Oslo-lege 2016.

Styrets begrunnelse for utnevnelsen lyder som følger: «Han er 
både allmennlege og arbeidsmedisiner og er kjent for å ha en arbeids-
kapasitet utover det vanlige. Han utstråler pålitelighet og hjelpsom-
het, har stor integritet, er lyttende og jordnær, men beskrives samtidig 
av kollegaer som humørspreder. Man finner navnet hans i mange råd 
og utvalg, bl.a. som leder i Rådet for legeetikk. Han har alltid vært 
lett tilgjengelig for pasienter og kollegaer, selv om han har det travelt.

Han har også lang fartstid som tillitsvalgt, kursarrangør og for-
handler. Han har jobbet for gode arbeidsvilkår for leger. Han har 
vært saklig og uredd både innad i Legeforeningen og utad i media 
med de krevende sakene for å synliggjøre legene og legerollen på 
en god måte. Han har vært en markert leder av Oslo legeforening 
i 10 år og representert Oslo på en utmerket måte i Landsstyret.

Hans innsats for papirløse flyktninger står det stor respekt av. Han 

har vært en av initiativtakerne og jobbet som frivillig for helsetjenes-
ten for papirløse migranter siden 2009. Helsesenteret drives av Røde 
Kors og Kirkens Bymisjon. Svein har bidratt både i klinisk praksis 
samt bidratt til at flere leger nå jobber som frivillig i senteret. Han 
har også bidratt til forståelse for etiske refleksjoner innad i Lege-
foreningen.

Svein har sammen med tre kollegaer gjort en spørreundersøkelse 
blant allmennleger om deres helsehjelp til papirløse innvandrere. 
Artikkelen stod i Tidsskriftet i juni i år. Helsetjeneste til papirløse 
migranter reiser viktige medisinske, etiske og politiske spørsmål og 
vi er sikre på at hans engasjement for denne gruppen vil fortsette.»

Aarseth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1976, ble god-
kjent spesialist i allmennmedisin i 1992 og i arbeidsmedisin i 1994.
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