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Gilbert Welch er professor ved Dartmouth’s 
Geisel School of Medicine i New Hampshi-
re, USA. Hans forskning kretser rundt pro-
blemstillinger knyttet til tidlig medisinsk 
diagnostikk: Leger tester for mye, behand-
ler for ofte og sykeliggjør for mange men-
nesker. Mye av arbeidet hans er rettet mot 
overdiagnostikk forbundet med kreftscree-
ning, fremfor alt screening for føflekkreft 
og kreft i thyroidea, lunge, bryst og prostata.

En skadevirkning av denne formen for 
sykeliggjøring, er at pasienter føres bak ly-
set ved at de ikke blir informert i tilstrekke-
lig grad eller tatt med i problematiske valg 
om egen helse og behandling: 

«Det er for eksempel ingen selvfølge at funn 
av kreft i prostata skal berettige kirurgi- el-
ler strålebehandling. Derimot må pasienten 
vurdere ulemper og fordeler opp mot hver-
andre, og være en deltakende partner 
sammen med legen.»

Å skape en ny pedagogisk kultur i helseve-
senet, der pasientene informeres og ansvar-
liggjøres til å bli deltakende medaktører i 
spørsmål om medisinsk behandling krever 

bevisstgjøring og aktiv prioritering blant  
leger, helsepersonell, beslutningstakere og 
politikere. Det leder oss til den enkle, men 
likevel vanskelige konklusjon om at det til 
sjuende og sist handler om å velge. Disse re-
fleksjonene danner bakgrunnen for at kon-
gressmottoet for PMU 2014 ble: 
«Kunsten å velge».

PMU arrangeres i regi av Allmennlegefore-
ningen, Norsk forening for allmennmedisin 
og Norsk samfunnsmedisinsk forening 
(Norsam). Kongressens hovedarena blir også 
denne gang Radisson Blu Scandinavia Ho-
tel, sentralt i Oslo. Mange kliniske emne-
kurs og dagskurs er planlagt (se rammen til 
høyre), likeledes et spennende musikk- og 
kulturprogram. Hovedforelesningen ved dr. 
Gilbert Welch holdes torsdag 23. oktober. 

En oversikt over kursene som tilbys  
ved PMU 2014 vil være tilgjengelig 
på www.pmu2014.no. Fullstendig  
program for hvert enkelt kurs vil bli  
lagt ut til våren. 

Gilbert Welch 
kommer til PMU 2014

Vi minner om at

20.–24. oktober

UKESKURS 
• Grunnkurs A/ EU kurs 1
• Grunnkurs i samfunnsmedisin

EMNEKURS 
• Akuttmedisin 20.10.2014
• Endokrinologi
• Exercise is medicine
• Kunnskapsbasert svangerskapsomsorg
• Laboratoriemedisin
• Medisinsk uforklarte helseplager: 

Hva gjør vi?
• «Meld fra hvor du går» Rusavhengig-

het med fokus på alkoholproblematikk 
og b-preparater

• Motiverende intervju
• Pediatri
• Psykiatri i allmennmedisin, psykisk 

lidelse fra plage til katastrofer
• Smertemedisin
• Sykehjemsmedisin
• Ultralyd, kurs 1
• Antibiotika
• Kognitiv terapi – Sjef i eget liv / over 

egne valg
• Ultralyd, kurs 2
• «Når krisen har toppet seg». 

Emnekurs i akutt sosialmedisin 
med legevaktsperspektiv

• Akuttmedisin 23.10.2014
• Et godt legekontor blir enda bedre
• Hjerte/kar sykdommer
• Medisinsk akupunktur og korsrygg-

smerter
• Oppmerksomhetstrening
• Overdiagnostikk og overbehandling? 

Ressursbruk i helsevesenet
• Praktiske GU-ferdigheter for leger
• Spiseforstyrrelse

DAGSKURS
• Akutte kne- og skulderskader.

– Hva gjør vi?
• Finn oppdatert kunnskap på nett
• Førerkort, folkehelse og trafikksikkerhet 

– legens rolle og ansvar
• Hverdagsetikk på legekontoret
• Infeksjonssykdommer / reisemedisin /
• Legemiddelgjennomgang
• Normaltariffen, regnskap og skatt
• Rettsmedisin- omsorgssvikt hos barn, 

fysisk og psykisk – diagnostisere 
mishandling

• Forskningsdagen
• Kommunikasjon for leger 

og medarbeider
• «Jeg får ikke sove!» 

– Ny kunnskap om søvnproblemer
• Det moderne legekontor
• Sårkurs

• Åpning
• Hovedforelesning

Den amerikanske medisinprofessoren 
Gilbert Welch blir hovedgjest ved Primær- 
medisinsk uke i Oslo. Welch er anerkjent for å 
ha løftet temaet overdiagnostikk opp på dags- 
orden i den helsepolitiske og medisinsk- 
faglige debatten internasjonalt.

http://www.pmu2014.no



