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Suksess for fastlønna 

utdanningsstillingar! 
Prosjekt ALIS-VEST, med fastløna 

utdanningsstillingar i allmennmedi-

sin i Hordaland og Sogn og 

Fjordane, har fått ein kjempestart 

ved at det har meldt seg heile 72 

søkarar til 12 stillingar i 10 

kommunar! Prosjektet som er leia 

frå Bergen kommune, har fått 5 

millionar kroner frå Helsedirekto-

ratet for å gjennomføre eit forsøk 

med systematisk spesialistutdanning 

(allmennmedisinsk LIS-lege, ALIS). 

Det er store utfordringar i 

rekruttering av fastlegar for tida. Da 

er det positivt med alle nye måtar å 

rekruttere på. Unge legar er faktisk 

interesserte i allmennmedisin og å 

vere fastlege. Men dei synes at 

økonomisk vilkår med kjøp av 

praksis, manglande trygderettar ved 

sjukdom og svangerskap, stort 

bedriftsansvar, lang arbeidstid med 

legevakt i tillegg og eige ansvar for 

sideutdanning, er faktorar som kjem 

i vegen for faget allmennmedisin. 

Fastløna, strukturerte 

opplegg som no er utvikla for ALIS-

VEST er ein veg å gå, søkartalet 

viser det. Opplegget, som er utvikla 

av Masfjorden kommune med 

aukande støtte frå andre, skal sikre 

at utdanning og rettleiing får 

prioritet i form av ein forpliktande 

utdanningsplan. Legane skal ha 

redusert liste, gå i rettleiingsgruppe 

saman og skal få sjukehusteneste 

som del av prosjektperioden. 

Det skal etablerast 

følgjeforsking for å kunne evaluere 

effekten av tiltaket. Det er viktig at 

slik helsetenesteinnovasjon i stor 

skala, som dette er, får ei 

forskingsbasert vurdering. Dersom 

ALIS-VEST blir vellukka, kan dette 

vere vegen vidare for mange 

kommunar. Kanskje er det framtidig 

modell for spesialistutdanninga i 

allmennmedisin? 

Steinar Hunskår 

steinar.hunskar@uib.no 

 

Ph.d.: Antibiotika og 

CRP på legevakt 
Ingrid Keilegavlen Rebnord 

disputerte 31. mai 2017 for ph.d.-

graden ved UiB med avhandlingen: 

«Laboratory tests in out-of-hours 

services in Norway. Studies with 

special emphasis on use and 

consequences of C-reactive protein 

test in children». Avhandlingen 

viser at i Norge blir CRP-testen 

brukt i utstrakt grad, og hyppigst 

hos barn med luftveisinfeksjoner. 

Spesielt brukte unge leger med 

mange legevakter testen mye. Store 

forskjeller legene imellom kan ikke 

forklares ut fra ulike diagnoser. 

I en gruppe barn fikk alle 

tatt CRP-prøve før legekonsultasjon. 

Bruken av antibiotika var faktisk 

høyere i denne gruppen. Studiene i 

avhandlingen viser at det ikke bare 

er medisinske forhold som påvirker 

bruken av CRP. Organisatoriske 

forhold og legens erfaring spiller 

også en rolle. Den utstrakte bruken 

av CRP på legevakt medfører risiko 

for både unødig forskrivning av 

antibiotika og undervurdering av 

alvorlighetsgraden av barnets 

sykdom. Testen bør derfor brukes 

mindre og bare som et supplement 

til legeundersøkelsen. 

Ingrid Rebnord (f. 1970) 

har legeutdanning fra UiB i 1995. 

Hun er spesialist i allmennmedisin, 

arbeider som fastlege i Fjell 

kommune og som forsker ved 

Nasjonalt kompetansesenter for 

legevaktmedisin. Professor Steinar 

Hunskår og forsker Hogne Sandvik 

har vært veiledere. 

 

Essaypris til E. Diaz. 
Førsteamanuensis i allmennmedisin 

Esperanza Diaz vant førsteprisen i 

en konkurranse arrangert av The 

Norwegian Forum for Global Health 

Research, Universitetet i Bergen. 

Hun fikk prisen for en kronikk i 

Bergens Tidende med tittelen “Seks 

helsetiltak for flyktningene”, som 

sto på trykk i 15.1.2016 (finnes på 

bt.no). Vi gratulerer! 

 

Ph.d.: Fastlegen og 

dei usynlege barna 
Frøydis Gullbrå disputerte 30. mai 

2017 for ph.d.-graden ved UiB med 

avhandlinga “Children as next of 

kin and the general practitioner”. 

Barn av sjuke eller rusavhengige 

foreldre vert ofte kalla “dei usynlege 

barna”. Resultata frå avhandlinga 

viser at fastlegane er i ein god 

posisjon for å hjelpe dei, men 

likevel vart barna ofte oversett. 

Sjuke foreldre ynskte støtte og råd 

om korleis ivareta barna best. 

Ungdom med sjuke foreldre hadde 

behov for forståing for at dei levde i 

ein situasjon med ekstra byrder.  

Gjennom tre studiar har 

Gullbrå undersøkt kva fastlegar, 

barn av sjuke foreldre og sjuke 

foreldre tenkjer om korleis fastlegen 

kan hjelpe barn som pårørande. 

Resultata viser at fastlegen kan 

gjennom ein tillitsfull relasjon, 

anerkjenne og etterspørje sjuke 

foreldre og barna deira sin situasjon. 

Slik kan legen kome i posisjon til å 

tidleg identifisere dei barna som 

treng oppfølging, og sørge for at 

barna får hjelp, ofte gjennom 

samarbeid med andre. 

 Frøydis Gullbrå (f. 1971) 

har legeutdanning frå UiB i 1997. 

Ho er spesialist i allmennmedisin og 

fastlege og kommuneoverlege i 

Modalen. Rettleiarar har vore 

seniorforskar Marit Hafting, 

seniorforskar Tone Smith-Sivertsen 

og professor Guri Rørtveit.. 

 

Forskningsgruppe for 

allmennmedisin 2016 
ALFO, Forskningsgruppen for 

allmennmedisin ved UiB, ble dannet 

våren 2010 etter en omorganisering 

av Seksjon for allmennmedisin. 

Leder er professor Bjørn Bjorvatn. 

Årsrapporten for 2016 viser et aktivt 

år for allmennmedisinsk forskning i 

Bergen. Ved inngangen til 2017 

inkluderte ALFO i alt 21 forskere 

med til sammen 9 årsverk. ALFO er 

opptatt av å utvikle kunnskap av 

høy vitenskapelig kvalitet med 

relevans for fastleger og deres 

pasienter, samt å utvikle metoder og 

forskningsstrategier som belyser 

allmennmedisinens kliniske 

karakter. ALFO har utviklet måltall 

for å fremme slik aktivitet, og 

innfridde 8 av 12 slike måltall for 

2016. Noen eksempler: 

- 6 stipendiater disputerte, og 47 

kandidater er under pågående 

veiledning av ALFO-ansatte 

- 88 vitenskapelige artikler og 93 

andre artikler ble publisert  

- 6 nye stipendiater ble tatt opp i 

ph.d.-programmet  

 

Nye AFU-stipend 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg 

har tildelt 11 nye stipend, 4 av dei 

knytt til Bergen: 
Per Øystein Opdal, Bergen, 1 mnd 

om overdiagnostikk i 

allmennpraksis. 

Anne Thorslund Kjær Schmidt, 

Luster, 3 mnd om evaluering av 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud i en 

Vestlandskommune 2012-2016. 

Aksel Tveråmo, Bergen, 3 mnd om 

sosial ulikhet. 

Bjarte Sørensen, Hjelmeland, 6 

mnd om diagnostisk ultralyd i 

allmennpraksis. 


