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Jan Petter Odden (58), klinikkdi-
rektør ved barne- og ungdomskli-
nikken på Ahus, tiltrer 1. november 
som fylkeslege i Oslo og Akershus. 
Han erstatter Petter Schou, som 
ble valgt til ordfører i Spydeberg 
kommune i fjor og tok permisjon 
fra fylkeslegejobben. I mellomtiden 
har Petra Turet Olsen fungert som 
fylkeslege. 

Anita Schumacher, lege og 
spesialist i indremedisin og infek-
sjonsmedisin, er ansatt som ny 
divisjonsdirektør ved Medisinsk 
divisjon ved Ahus. Hun kom-
mer fra jobben som direktør for 
strategisk kompetanseutvikling i 
Helse Sør-Øst og starter ved Ahus 
i oktober. Hun har publisert en 
rekke vitenskapelige artikler både 
nasjonalt og internasjonalt og har 
bred ledererfaring fra Sykehuset i 
Vestfold.

Børge Tvedt (45), rådmann i 
Jølster kommune, tiltrer i høst som 
direktør for Psykisk helsevern i 
Helse Førde. Han er sosionom med 
videreutdanning i rettledning og 
ledelse, og har arbeidet i Førde 
kommune i 13 år og vært involvert 
i mange endrings- og utviklings-
prosjekter. Han har ledet kommu-
nens psykiatritjeneste og jobbet i 
Kriminalomsorgen i to år.

Ingunn Amble begynte 1. mai i 
en nyopprettet stilling som fagdi-
rektør ved Modum Bad. Målet er å 
styrke og bidra til koordinering av 
det faglige samarbeidet på tvers av 
kliniske avdelinger, forskning, fore-
bygging og formidling. Siden 1999 
har hun vært leder for og overlege 
ved Modum Bads Voksenpsykia-
triske Poliklinikk i Vikersund.

Torgeir Micaelsen (37), Aps hel-
sepolitiske talsmann siden 2013, vil 
ikke fortsette som stortingsrepre-
sentant etter 2017. Han har repre-
sentert Buskerud i tre perioder på 
Stortinget og omtales som en av 
de mest talentfulle i sin generasjon 
Ap-politikere. 

Bente Hayes (48) er ansatt som 
innkjøpsdirektør for legemidler 
i Helseforetakenes Innkjøpsser-
vice AS (HINAS). Hun er utdannet 
farmasøyt og kommer fra stillingen 
som driftsdirektør for Sykehusapo-
tekene HF og tiltrer 1. september. 
Hun har deltatt i Nasjonalt topple-
derprogram og har ledererfaring i 
spesialist- og primærhelsetjenes-
ten, deriblant helseforetak, apotek 
og legemiddelgrossist.

Sigrun Berge Engen begynte 15. 
august som ny kommunikasjons-
sjef for Helseplattformen i Helse 
Midt-Norge. Hun vært journalist og 
programleder i NRK Trøndelag og 
kommer fra jobb som reportasjele-
der i Adresseavisen. Helseplattfor-
men er et regionalt utprøvingspro-
gram for det anbefalte nasjonale 
målbilde i «Én innbygger – én 
journal». 

Anita Tunold (44) begynner som 
kommunikasjonsdirektør i Aleris 
Helse 1. september. Hun kommer 
fra legemiddelfirmaet GlaxoSmit-
hKline, der hun de siste ti årene har 
hatt ulike stillinger innen kommu-
nikasjon, anbud og markedsføring 
i Norge og Norden. Hun har også 
erfaring fra statsforvaltningen, EU-
kommisjonen og NHO.

Margaret Brusletto er ny kom-
munikasjonssjef i legemiddelsel-
skapet Bristol-Myers Squibb. Hun 
overtar etter Christine Ander-
sen, som har gått over i en annen 
stilling i selskapet. Brusletto søkte 
nye utfordringer etter å ha vært 
HR- og kommunikasjonsdirektør i 
McDonald’s Norge i 16 år.

Kjell Krüger, førsteamanuensis 
ved SEFAS og sykehjemoverlege 
i Bergen, er tildelt kommunens 
første forsknings- og innovasjons-
pris. Han hedres blant annet for å 
utvikle et fremtidsrettet helsefag-
lig beslutningsstøttesystem, et 
journalsystem med både lokal og 
nasjonal viktighet som kan mulig-
gjøre bedre forskning i sykehjem.

Erik Rud, lege ved OUS, ble i 
Liverpool tidligere i sommer tildelt 
pris for beste artikkel i tidsskriftet 
BJU International, ett av de ledende 
tidsskriftene innen urologi. Artik-
kelen, som ble publisert i desem-
ber 2014, viste at det er mulig å 
gjennomføre MR-undersøkelser 
av prostatakreft uten bruk av kon-
trastvæske, med gode resultater.

Berit Vegheim, daglig leder i 
stiftelsen Stopp diskrimineringen, 
er tildelt Stolthetsprisen for 12016 
fra Uloba – Independent Living 
Norge SA. Hun er kriminolog og 
har jobbet mot diskriminering av 
funksjonshemmede i årevis, deltatt 
i Manneråk-utvalget og ledet 
Kvinnefronten og Synshemmede 
akademikere.

Karin Müller Mikaelsen (43), 
overlege og spesialist i nevrologi 
ved Nevrologisk avdeling ved Molde 
Sjukehus siden 2007, gjennomførte 
i København 27. mai den euro-
peiske Board Eksamen i nevrologi. 
Blant nevrologer som jobber i 
Norge, er hun den eneste som har 
tatt denne eksamenen, som skal 
bidra til å heve faglige standarder i 
europeisk nevrologi.

Marte Helene Bjørk, lege og 
nevrolog ved Haukeland univer-
sitetssjukehus og postdoktor ved 
Klinisk institutt 1 ved Universitetet 
i Bergen, har vunnet European Aca-
demy of Neurology (EAN) Tourna-
ment for Young Neurologists for 
sin forskning.
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I farten

Inn i fast jobb som 
trainee-sykepleier

Det toårige trainee-programmet for sykepleiere ved 
Haukeland universitetssjukehus har blitt en del av 
den ordinære driften – og blitt svært populært. I 
år startet programmet før sommerferieavviklin-
gen, og allerede 27. juni kunne Sigrid Seim, som 
en av 32 nyutdannede sykepleiere, starte sin før-

ste av tre trainee-perioder ved Nevrokirurgisk avdeling, der hun 
ble tatt godt imot. Programmet sikrer traineene fast jobb på Hau-
keland – og Seim anbefaler andre sykepleierstudenter til å søke en 
trainee-stilling.

– Selv om det er utfordrende, er det spennende å få teste seg 
selv ved ulike avdelinger, sier hun til Helse Bergen på nett.

Får breddekompetanse
I år var det 94 søkere til trainee-programmet, mot 80 i fjor. Etter 
en grundig rekrutteringsprosess ble 32 nyutdannede sykeplei-
ere tatt opp i programmet, som omfatter praksis ved tre ulike 
avdelinger – helst innen kirurgi, medisin og psykiatri. I tillegg til 
å redusere deltids- og midlertidige ansettelser, er målet å bygge 
breddekompetanse hos de nyutdannede sykepleierne og gi dem 
en trygg og god overgang til arbeidslivet.

Sigrid Seim skryter av den gode oppfølgingen – og den verdi-
fulle, brede kompetansen hun får ved å jobbe på denne måten:

– Vi blir godt kjent på sjukehuset, og for meg er dette en god 
måte å finne ut hvilken avdeling som passer best for meg. I tillegg 
til opplæring og god velkomst følges vi opp med jevnlige fagda-
ger sammen med de andre traineene, fastslår den ferske trainee-
sykepleieren.

God start på arbeidslivet
Trainee-ansvarlig Brita Ommedal Tarberg mener at de to årene 
som trainee gir en veldig god start på arbeidslivet. I stedet for å 
begynne i deltidsstillinger, slik ferske sykepleiere ofte gjør, får 
traineene 100 prosent fast stilling mens de tester ut ulike avdelin-
ger ved sjukehuset.

– Selv om prosessen fra søknad til fast trainee-stilling er lang, 
går det veldig bra, forteller Seim, som tror at sykehusene vil vinne 
mye med denne måten å rekruttere nye sykepleiere på.

Fast jobb er én av grunnene til å prøve seg som trainee. Fag-
samlinger, rettledning og kurs gir god oppfølging, og med gode 
referanser kan det bli enklere å få jobb andre steder senere.

Kopierer Haukeland-modellen
Programmet startet som et prosjekt i 2012 og inngår nå som en 
del av den ordinære driften ved Bemanningssenteret på Hauke-
land, som var første norske sykehus ut med et slikt tilbud. Andre 
sykehus kopierer nå modellen, og sammen med andre fra Beman-
ningssenteret reiser Brita Ommedal Tarberg rundt for å dele sine 
erfaringer.

Nytt av året er at programmet startet to måneder tidligere enn 
vanlig: – Vi skal uansett tilsette sommervikarer, så det er enklere 
å starte i juni. Vi trenger stadig nye ansatte, og det er gunstig å 
tilknytte oss gode folk gjennom programmet. Målet er å ha 60 
trainee-stillinger på huset til enhver tid, poengterer Tarberg.
Geir Åge Heggelund 412 17 157 
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Helsefolk

STORTRIVES: Den nyutdannede sykepleieren Sigrid Seim kom 
rett fra skolebenken og ble fast ansatt som én av 32 traineer ved 
Haukeland universitetssjukehus de to neste årene.
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Nye fjes på jobben, eller noen som slutter? En kollega som har 
tatt doktorgraden, fått et styreverv, pris eller stipend? Send 
høyoppløselig ansiktsbilde og kort tekst på inntil 300 tegn 
inkl. mellomrom til jobb@dagensmedisin.no
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