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Ettordomallmennmedisin
HVA VIL DET SI Å VÆRE EN ALLMENNLEGE? Dette er ikke et nytt 
spørsmål, men det er fortsatt en utfordring å identifisere hva all-
mennmedisin virkelig er, både for allmennlegene selv og for hel-
sevesenet. Bildet vi har av allmennmedisin er viktig for å styrke 
vår identitet og vårt selvbilde. Med det skaper vi også et bedre 
miljø hvor vi kan forbedre både be-
handling og samhandling med egne 
pasienter og lokalsamfunnet.

INITIATIV SOM DET ETTER HVERT 
verdensomspennende prosjektet Word-
forFamilyMedicine – fritt oversatt til 
Ettordomallmennmedisin – er viktige 
både i et norsk og et globalt perspektiv. 
Den kreative hjernen bak prosjektet 
heter Kyle Hoedebecke. Han er leder  
for organisasjonen Polaris Movement,  
et nettverk som samler nye og frem- 
tidige allmennleger i Nord-Amerika.  
I Europa har vi den tilsvarende Vasco 
da Gama Movement, og de ulike 
nettverkene står sammen under 
betegnelsen Young Doctors’ 
Movements. Til sammen finnes  
det syv slike nettverk for unge 
allmennleger i verden, og alle er 
en del av WONCA – organisa-
sjonen som samler 
verdens allmenn- 
leger.

IDEEN HAR 
RASKT BLITT 
et verdens-
omspen-
nende 
fenomen 
som ferder 
rundt 
jordkloden 
– fra Peru til
Tunisia, Japan 
til Cuba, og nå
gjennom Europa og
hit til Norge. Den globale utstrekningen prosjektet har nådd
viser samarbeidsånden i det internasjonale medisinske miljøet. 
Det bryter ned barrierer som religion, hudfarge og språk, og ska-
per fellesskap mellom allmennleger på tross av store avstander. 
Til dags dato har over 80 bilder blitt laget, i mer enn 55 land for-
delt på alle de syv YDM-nettverkene. Det enkle og vakre i disse 
bildene har engasjert både medisinere og folk flest, og bildene er 
publiserte i en rekke magasiner og tidsskrifter. I oktober arran-
geres den årlige konferansen Wonca Europe i Istanbul, og disse 
bildene vil nok pryde mange av årets presentasjoner. 

BIDRAGSYTERE TIL PROSJEKTET har blitt spurt om å beskrive 
allmennmedisin med ett enkelt ord. Listen av ord har så blitt for-
met til en ordsky med motiver som reflekterer nasjonalitet og his-
torie. På det norske bildet har vi derfor valgt et vikingskip.

Målet med prosjektet 
er å uttrykke vårt 

engasjement til 
både faget og 

menneskene vi 
omgås i vårt yrke.

ET GODT SLITT 
UTTRYKK er at et 

bilde er verd 
tusen ord.  

I dette 
prosjektet 

har flere 
tusen ord 

blitt til 
bilder. 

Vi frem- 
holder at 

bildene 
– dannet av 

ord – danner 
en større 

helhet. 

Motivene kaster lys over kjerneverdiene i allmenn- 
medisin, og hvor viktig faget vårt er for både helsetjenester  

og pasienter i hele verden. 

Vil du se flere bilder? På http://bit.ly/1WordforFamilyMedicine finner du alle.

Skrevet av Kyle Hoedebecke, Fayetteville, USA

Fritt oversatt og omarbeidet av Elisabeth M. Stura, Askøy

En spesiell takk rettes alle som har bidratt med sitt ord om allmennmedisin
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