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Susanne Albrechtsen, som har 
vært forsker, klinikkoverlege, og 
konstituert direktør ved Kvinne-
klinikken siden desember 2016, 
blir nå fast tilsatt i stillingen. 
Dette er klart etter at assiste-
rende fylkeslege Sjur Lehmann, 
som nylig ble ansatt og etter pla-
nen skulle starte opp som ny sjef 
ved KK i Bergen etter sommer-
ferien, nå har trukket seg, ifølge 
Bergensavisen. 

Anne Ree Jensen (59) begyn-
te 1. mars som klinikksjef ved 
Kirurgisk klinikk Stavanger 
universitetssjukehus (SUS). Hun 
har jobbet ved SUS siden 1982 
og har de siste årene hatt flere 
lederstillinger, blant annet som 
konstituert divisjonsdirektør for 
Kirurgisk divisjon fra 2015 til 
2016. 

Geir Lende (50) er ansatt som ny 
klinikksjef ved klinikk A (midler-
tidig navn) ved Stavanger univer-
sitetssjukehus. I løpet av året skal 
klinikken bestå av ortopedi, ope-
rasjon, dagkirurgi, intensiv (og 
intermediær) og anestesi (inkl. 
postop). Han har jobbet ved SUS 
siden 2000, hatt ulike lederstil-
linger ved ortopedisk avdeling og 
vært konstituert klinikksjef de 
siste seks årene.

Eldar Søreide er ansatt som ny 
fagdirektør for Avdeling for fag- 
og foretaksutvikling ved SUS, der 
han har vært siden 1990. Han er 
tidligere seksjonsoverlege og har 
vært tilknyttet akuttmedisin, in-
tensiv og anestesi, og er professor 
II ved UiS og UiB.

Elisabeth Farbu er ny klinikk-
sjef for Klinikk for hode, hals og 
rehabilitering ved SUS. Hun har 
bakgrunn som professor ved UiB 
og spesialist i nevrologi og er tid-
ligere avdelingssjef for nevrosen-
teret og overlege. 

Thomas Bagley trakk seg som 
styreleder i Sykehuspartner etter 
NRKs avsløringer om IT-situasjo-
nen i Helse Sør-Øst. Samtidig har 
han sagt opp jobben som direktør 
for teknologi og e-helse i Helse 
Sør-Øst, begrunnet med at han 
har fått ny jobb, ifølge foretaket. 
OUS-direktør og styrenestleder i 
Sykehuspartner HF, Bjørn Erik-
stein, fungerer som styreleder i 
Sykehuspartner inntil ny leder er 
på plass, ifølge foretaket.

Bettina Husebø har fått opprykk 
fra sin stilling som førsteamanu-
ensis til professor. Hun startet, 
og leder, Senter for alders- og 
sykehjemsmedisin (Sefas) ved 
Universitetet i Bergen. Hennes 
forskningsområde er palliativ-, al-
ders- og sykehjemsmedisin.

Tom Ole Øren skal lede Allmenn-
legeforeningen (AF) i de neste to 
årene etter at han ble valgt med 
akklamasjon under Allmenle-
geforeningens landsrådsmøte i 
Tromsø. Han gikk fra vervet som 

nestleder til leder av Allmennle-
geforeningen i slutten av oktober 
i fjor, da Kari Sollien ble ny leder 
for Akademikerne. Øren er spe-
sialist i allmennmedisin fra 2001 
og har jobbet som fastlege ved 
Nøtterøy legesenter og ledet Vest-
fold legeforening. Han får med 
seg Nils Kristian Klev som nestle-
der. Nye medlemmer i AF-styret 
er fastlege Torgeir Hoff Skavøy 
i Bergen og fastlege Ole Arild Os-
mundnes ved Lura Legesenter i 
Sandnes.

Petter Brelin, fastlege i Halden, 
tar fatt på to nye år som leder for 
Norsk forening for allmennmedi-
sin (NFA) etter å ha fått fornyet 
tillit fra landsrådsmøtet i Tromsø 
i slutten av april. Halden-legen ble 
gjenvalgt med akklamasjon. Han 
overtok ledervervet etter at Marit 
Hermansen ble ny president i Le-
geforeningen for to år siden. Ståle 
Sagabråten overtar nestlederver-
vet, mens Bente P. Mjølstad, Nina 
Wiggen, Sirin Johansen, Stefan 
Hjörleifsson og Anette Fosse blir 
styremedlemmer.

Jon Helle, psykiater og leder av 
Overlegeforeningen siden 2011, 
går inn i sin fjerde periode som 
Of-leder. Han har vært visepresi-
dent i Legeforeningen siden 2013 
og jobber som kliniker ved St. 
Olavs Hospital én dag i uken. Han 
ble styremedlem i 2008 og var 
nestleder før han ble foreningens 
leder for seks år siden. Anne-Ka-
rin Rime, seksjonsoverlege ved 
Sykehuset Østfold, Kalnes og fore-
takstillitsvalgt i Of, er ny nestle-
der etter Christian Grimsgaard, 
som fortsetter som styremedlem. 

Trude Basso, lege i spesialise-
ring (LIS) i ortopedi og tillitsvalgt 
for Ylf ved St. Olavs Hospital, er 
nyvalgt redaktør for yngreleger.
no. Hun overtar etter Hanne Stø-
re Valeur, stipendiat i samfunns-
medisin ved Universitetet i Oslo. 
De nyvalgte representantene star-
ter opp i sine verv 1. september.

Morten Laudal, kommuneover-
lege, sykehjemslege og fastlege 
i Vestby, er tildelt prisen Årets 
allmennlege 2017. Han er man-
geårig spesialist i både allmenn- 
og samfunnsmedisin og hedres 
for sitt mangeårige og sterke 
engasjement for fagutvikling i 
norsk allmennmedisin, i hoved-
sak fokusert på samarbeid mel-
lom fastleger og Nav, og for legers 
bidrag til utvikling av nyttige og 
gode e-helseløsninger. Han er en 
veteran også i foreningsarbeid og 
karakteriseres som både fritta-
lende, uredd, konstruktiv og iva-
retakende.

Geir Åge Heggelund 412 17 157 
gh@dagensmedisin.no

I farten

Utvikler regionalt 
forskingsregister

Etter en lang godkjenningsprosess har Datatilsy-
net gitt Helse Fonna konsesjon for å opprette et 
regionalt forskingsregister for psykisk utviklings-
hemmede. – Målet er å tilby bedre behandling til 
en sårbar pasientgruppe vi trenger å vite mer om, 
sier prosjektets leder, psykologspesialist Oddbjørn 

Hove. 
Prosjektlederen har en doktorgrad om psykisk helse hos perso-

ner med psykisk utviklingshemming, og han har allerede erfaring 
med å bygge opp et solid fagmiljø på området i klinikk for psy-
kisk helsevern i Helse Fonna.

Tilrettelegger for detaljert forskning
Det nye forskingsregisteret skal være regionalt for Helse Vest, og 
Helse Fonna skal være databehandlingsansvarlig institusjon, eller 
«eier» av registeret. 

Ifølge foretakets nettside kjenner ikke Hove til at lignende 
forskningsregistre finnes internasjonalt, i alle fall ikke av dette 
omfanget. På sikt kan registeret gi detaljert informasjon om et 
stort omfang av pasienter – og gjøre det mulig å forske på stadig 
mer detaljerte forhold om psykisk helse hos personer med psykisk 
utviklingshemming.

– Personer med psykisk utviklingshemming, eller det vi kaller 
borderline psykisk utviklingshemming, er en sårbar gruppe vi 
trenger å vite mer om, fastslår Hove, som antyder at forskings-
registeret på sikt vil omfatte 3000–5000 pasienter og inneholde 
opplysninger om nevrologiske, genetiske, somatiske og sosiale for-
hold så vel som psykisk helse og rus.

Omfattende datagrunnlag
Ifølge prosjektlederen er det veldig høye krav til personvern og 
sikkerhet fordi opplysningene i registeret vil være omfattende, og 
fordi mange i denne gruppen har manglende, eller bare delvis, 
samtykkekompetanse. – Det er de omfattende opplysningene som 
vil gjøre registeret interessant for forskere. Det er et veldig godt 
rigget register som vil gi store forskningsmessige fordeler.

Slik forklarer Hove noe av årsaken til at datagrunnlaget om 
helsen til psykisk utviklingshemmede er dårlig: – Personer med 
psykisk utviklingshemming blir ofte ekskludert fra psykologiske 
behandlingsstudier, og kunnskapen om utredning og behandling 
av psykisk helse er fortsatt mangelfull i det allmenne psykiske 
helsevernet.

«Dugnad kan gi suksess»
Som prosjektleder er det Hoves ansvar å lede den omfattende job-
ben med å rekruttere personer til registeret, som krever samtykke 
fra den enkelte. 

– Det er viktig å få frem at dette er en dugnad – og at det er en 
avgjørende suksessfaktor for forskingsregisteret å inkludere nok 
pasienter. Dette må vi få de andre fagmiljøene i Helse Vest med 
på. Potensialet er på rundt 200–300 personer årlig i Helse Vest, 
noe som gjør at vi om ti år kan ha et register på kanskje 3000. 
Dette vil i så fall være grunnlag for mye god og viktig forskning 
– både på store linjer og ganske detaljert nivå, sier Hove til helse-
fonna.no.
Geir Åge Heggelund 412 17 157 
gh@dagensmedisin.no!

Helsefolk

BEDRE BEHANDLING? – Dette registeret vil 
være viktig, fastslår prosjektleder Oddbjørn 
Hove. Han håper at det nye regionale forsknings-
registeret i Helse Fonna vil gi bedre behandling 
av psykisk utviklingshemmede.
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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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