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REALISTISK 
INFORMASJON

Et pålagt krav

«En liten hjerneblødning»
Foreldrene ble fjerne
 !"#$%&#%'"#(!#)**#+!(#,!-# 
fra informasjonen
Forsikringene om at sjansene var små
for hjerneskade – gled utenom
De så for seg bestefaren
Lammet og med talevansker
Var det slik fremtiden ville bli?

Ultralyd – den nye teknologien
er fantastisk
Den kan påvise små blødninger 
over alt

Men det måtte gå mange år
før etterundersøkelser
med sikkerhet kunne si
at små blødninger i hjernens hulrom
ikke betød noen ting
for fremtiden

I mellomtiden hadde hundrevis av 
foreldre
på verdensbasis  
sannsynligvis hundretusener
fått vite at den lille nyfødte hadde
en liten hjerneblødning

Bør det være karenstid for informasjon
om nye metoder
til man vet
hva funnene egentlig betyr?
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 FRA FORENINGEN

HER ER OSLO-LEGEN 2008
Lars Moe fikk gleden av å være den første som ble tildelt 
Oslo legeforenings utmerkelse Oslo-legen.

HVEM BLIR 

OSLO-LEGEN 2009?

Begrunnet forslag til årets Oslo-lege må være styret i hende senest åtte uker før årsmøtet  
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OSLO-

LEGEN

Styret i Oslo 
legeforening 
har ønsket å 
anerkjenne 

en kollega som har utmerket seg 
som tillitsvalgt og/eller gjennom 
sin faglige virksomhet har synlig-
gjort legene og legerollen på en 
positiv måte. Styret har derfor 
opprettet den årlige utmerkelsen 
Oslo-legen.

Lars har mangeårig fartstid som 
allmennlege på Manglerud. I sitt 77. 
år er han fortsatt i arbeid som vikar på 
kontoret når det er påkrevet. Kontoret 
har for øvrig praktisert «time på 
dagen» i de årene han har arbeidet der.

Lars er en god, klok og fremfor alt 
beskjeden kollega, heter det blant 
annet i styrets begrunnelse. Han har 
lang fartstid som tillitsvalgt og har 
vært leder i Oslo legeforening i tiden 
1987–1992. For å bedre kontakten 

med medlemmene, igangsatte han 
arbeidet med Journalen i 1990. 
Med sin bakgrunn som siviløkonom 
ble han en god leder som bidro til 
å utvikle Oslo legeforening på en 
positiv måte. Han har vært med i 

Afs fagutvalg og i Oslo legeforenings 
kurskomité. Styret mener han var en 
selvskreven kandidat til første gangs 
utdeling av utmerkelsen Oslo-legen.  

Lars Moe
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Lars er en 
god, klok og 
fremfor alt 
beskjeden 
kollega
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