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Vi treng deg som 

praksislærar! 
Frå 2018 vert utplasseringa i 

fastlegepraksis auka frå 4 til 6 veker 

i siste studieåret ved legeutdanninga 

i Bergen. I forbindelse med dette 

planlegg vi eit nytt og forbetra 

tilbod til dei som vil vere 

praksislærarar. Vi vil tilby faste, 

små deltidsstillingar som 

universitetslektor, og håpar og trur 

at dette kan vere ein attraktivt og 

interessant tilleggsfunksjon for 

mange fastlegar og fastlegekontor. 

 Det vert fire periodar med 

utplassering i året som no, og legen 

kan binde seg for ein eller fleire 

studentar i året, og få passande 

stillingsbrøk. Som universitetslektor 

skal du legge til rette for det daglege 

innhaldet i praksisperioden. Det skal 

også vere ein samfunnsmedisinsk 

del, slik at studenten ikkje treng 

vere 5 dagar i veka hos fastlegen. 

Men studenten må ha kontor med 

utstyr for sjølvstendig pasientarbeid 

den største delen av perioden. 

Skiftande kontor kan aksepterast. 

 Universitetslektoren skal i 

snitt yte to timar undervisning 

(supervisjon og refleksjon) per 

praksisdag. Vi har planar om å 

innføre kontorstøtte, til dekning av 

ekstra utgifter til nødvendig utstyr. 

Universitetslektorane vil få støtte i 

form av kurs og samlingar, desse vil 

vi søke godkjent som emnekurs. 

Målet er å få eit løft for 

UiB sine undervisarar og studentar i 

praktisk allmennmedisin. Vi vil 

også gje tilbod til medarbeidarane. 

Det vil også vere andre fordelar, 

som e-postkonto ved UiB, tilgang til 

bibliotek og litteraturdatabasar og 

andre tilbod. 

Snart startar rekruttering 

av nye og gamle praksislærarar til 

ordninga frå Stadt til Kristiansand. 

Tenk over om ikkje dette kan vere 

noko for deg, dine kollegaer og ditt 

kontor. Så er du førebudd når vi tek 

kontakt! 

Steinar Hunskår 

steinar.hunskar@uib.no 

 

Ph.d.: Henvisninger 

til sykehus 
Olav Thorsen disputerte 24. januar 

2017 i Stavanger for ph.d.-graden 

ved UiB med avhandlingen: 

«General practitioners’ referrals to 

specialist health services – 

exploring elements and factors in 

the referral process having an 

impact om patients’ access to 

specialty care». 

Antallet henvisninger til 

sykehus har økt de siste årene, og 

omtrent 10% blir returnert til 

henviseren. I avhandlingen har 

Thorsen funnet at allmennleger føler 

et stort ansvar overfor både 

pasienter og helsevesen. Mange 

fastleger opplever det å henvise som 

krevende og mange, spesielt yngre 

mannlige leger, opplever et press fra 

pasienter til å bli henvist.  

Forholdet til sykehusleger 

beskrives av mange fastleger som 

ubalansert, ved at sykehuslegene 

bestemmer hvilke pasienter som 

skal bli tatt imot til undersøkelse og 

behandling. Erfarne kvinnelige leger 

har en mer pasientsentrert måte å 

jobbe på, ved at de oftere lager 

henvisningene i samarbeid med 

pasienten i løpet av konsultasjonen.  

Sykehusleger uttrykker et 

betydelig arbeidspress med det å 

vurdere henvisninger. De pekte på 

viktigheten av presise opplysninger 

og problemstillinger i henvisningene 

for å kunne bestemme en riktig og 

rettferdig prioritering av pasientene, 

og understrekte verdien av god 

kommunikasjon og et godt 

samarbeid med allmennlegene. 

Olav Thorsen (f.1949) har 

legeutdanning fra Bergen i 1976. 

Han er spesialist i allmennmedisin, 

spesialistveileder, fastlege, overlege 

i Stavanger kommune og ansatt ved 

Stavanger Universitetssjukehus som 

leder for praksiskonsulentordningen. 

Professor Anders Bærheim har vært 

hovedveileder. 

 

Nettkurs om "Vold i 

nære relasjoner" 
Dette er et kurs for fastleger som vil 

lære mer om oppfølging av utsatte 

og utøvere av vold i nære relasjoner. 

Kurset er utviklet av Nasjonalt 

kompetansesenter for 

legevaktmedisin på oppdrag fra 

Helsedirektoratet, og finnes på 

senterets nettsider eller i 

kursportalen kurs.uni.no. 

 I en overgangsperiode får 

man kurset også godkjent som det 

obligatoriske kurset for 

legevaktleger om "Vold og 

overgrep". Kurset er godkjent for 8 

timer og har ingen kursavgift. For 

de som ønsker kursbevis, er det et 

gebyr på kr. 250. 

 Kurs tar opp emner som 

helse- og samfunnseffekter av 

relasjonsvold, fastlegens rolle og 

ansvar, lovverk, alarmtegn og 

avdekking, medisinsk akutthjelp for 

voldsutsatte, sporsikring og 

skadedokumentasjon samt 

oppfølgingstilbud og samarbeid. 

Kurset inneholder også en modul 

om kvinnelig omskjæring, 

tvangsekteskap og menneskehandel. 

 

Filosofisk poliklinikk: 

«Kjønn og organer!» 
Filosofisk Poliklinikks vårprogram 

2017 utforsker de hemmelige 

rommene vi alle deler – vi er 

kjønnede vesener som lever våre liv 

under huden, bak masker, med 

hverandre, alene, søkende etter 

trygghet, anerkjennelse og 

kjærlighet. Møtene er i 

Litteraturhuset i Østre Skostredet 5-

7, onsdagar kl 19-21. Neste møter: 

 8. mars: Intimkirurgi – 

fakta og verdier. Innledere er kirurg 

Stefan Emmes og gynekolog Heidi 

Thornhill. 

 5. april: Berøring som 

terapi. Forsker og fysioterapeut 

Wenche Bjorbækmo og 

rosenterapeut Irmelin Joys møtes til 

samtale om den gode terapeutiske 

berøringen. 

 3. mai: De skulle bare 

visst….! Om kjønn og 

kjønnsidentitet. Samtale mellom 

transperson Nina-Jeanette Quille og 

kjønnsforsker Nadzeya 

Husakouskaya ved Senter for 

kvinne- og kjønnsforskning, UiB. 

 

Pilotprosjekt for 

utdanningsstillinger i 

allmennmedisin 
Bergen kommune har fått 5 mill. kr. 

i tilskudd til prosjektet ALIS-Vest - 

et prosjekt for utdanningsstillinger i 

allmennmedisin i Hordaland og 

Sogn og Fjordane. Prosjektet skal 

etablere faste utdanningsstillinger i 

inntil 12 kommuner i Hordaland og 

Sogn og Fjordane. Planleggingen av 

prosjektet har gått over lang tid, 

med kommuneoverlege Rolf Martin 

Tande i Masfjorden kommune i 

spissen, og det er godt forankret hos 

de fleste interessenter - helseforetak, 

KS, Legeforening, politiske aktører, 

fylkesleger samt i akademia. 

Målet er todelt: Å få et 

godt faglig innhold i utdanningen og 

å sikre rekruttering av fastleger. 

Prosjektperioden er ment å vare i 5 

år, forutsatt årlig statlig tilskudd. 

 

 



UNIVERSITETSLEGEN      Juni 2017 
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB 
 

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 
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For lite politikk i 

fastlegeordninga! 
Når dette vert lese er valet over og 

vi kjenner resultatet og kven som 

skal styre helsepolitikken framover. 

Men uavhengig av resultatet kan det 

vere nyttig å reflektere over korleis 

primærhelsetenesta og fastlegane 

var tema i valkampen. Tema som 

privatisering, IKT, sentralisering, 

forsking, kompetansebehov og 

utdanning var viktige tema i 

debattane, men i minimal grad vart 

det diskutert eksempel eller tiltak frå 

kommunane. Igjen var helsepolitikk 

i stor grad sjukehuspolitikk, og 

tiltaka for det meste store pengar 

som skal brukast der, enten det er 

milliardar i nye generelle tilskot 

eller milliardar i spesifikke tiltak for 

nye legemiddel, diagnostisk 

teknologi eller bygningar. Til og 

med den klassiske krangelen om 

sjukeheimsplassar var ganske 

fråverande i år. 

 Eit par veker før valet 

sette VG søkelys på utfordringane i 

fastlegeordninga gjennom godt 

arbeid med kartlegging av 

situasjonen og innsiktsfulle intervju 

og kommentarar. Regjeringa slo fast 

at det ikkje var krise, at «statusen» 

til fastlegane var aukande og at 

primærhelseteam ville løyse mykje. 

Opposisjonen meinte regjeringa 

ikkje hadde «gjort nok». Men frå 

alle parti var det tankevekkande 

mangel på konkrete tiltak, bruk av 

nye verkemiddel eller lovnader som 

kan ha ein prislapp. 

 Eg opplever at politikarar 

synes fastlegeordninga er vanskeleg 

å forstå, og at mange forslag verkar 

detaljerte og tekniske. Men er ein 

interessert nok og har viljen til 

satsing og endring, så må det vel 

vere mogeleg å få ein konkret debatt 

om ord som utdanningsstillingar, 

listestorleik, attestvelde og 

rekrutteringstiltak? 

Steinar Hunskår 

steinar.hunskar@uib.no 

 

Pris til 

Giardiaforskere 
Giardiagruppen ved Uni Research 

Helse og UiB ble i sommer tildelt 

Bergen kommunes forsknings- og 

innovasjonspris for helse- og 

omsorgstjenestene 2017. 

 I begrunnelsen vektlegges 

det at Giardiagruppen oppfyller 

kriteriene om forskning og 

nytteverdi for Bergen. Forskerne tok 

tak i nye problemstillinger ved 

Giardia-epidemien i Bergen i 2004, 

en epidemi som hadde langvarige 

konsekvenser for befolkningen og 

helsetjenestene. Høsten 2004 ble 

Svartediket, drikkevannskilde for 

store deler av befolkningen i Bergen 

sentrum, forurenset av parasitten 

Giardia lamblia. Minst 2500 

personer i Bergen ble syke med 

akutt tarminfeksjon. Gruppen har 

gjennomført forskningsprosjekter av 

høy kvalitet, og som også gir klare 

effekter tilbake til helsetjenesten. 

Dette reflekteres i et 20-talls 

vitenskapelige artikler i ledende 

internasjonale tidsskrift innen 

fagfeltet. 

Den allmennmedisinske 

delen av Giardiagruppen består i 

2017 blant annet av professor Guri 

Rørtveit, seniorforsker Knut-Arne 

Wensaas og stipendiatene Sverre 

Litleskare og Knut Erik Emberland. 

 

Ph.d.: Kvalitet i 

AMK-sentralen 
Eirin Nybø Ellensen disputerte 

10.08.2017 for ph.d.-graden ved 

UiB med avhandlingen «Norwegian 

Index for Emergency Medical 

Assistance. Studies on the Use and 

Precision of the Emergency Medical 

Dispatch Guidelines in Norway». 

Norsk indeks for 

medisinsk nødhjelp (Indeks) er et 

oppslagsverk som operatørene ved 

AMK-sentralen bruker når de 

håndterer medisinske nødsamtaler 

på 113 telefonen. 

 Den nasjonale 

gjennomsnittlige kontaktraten for 

113 var 56 per 1 000 innbyggere per 

år, men varierte fra 33 til 114 

mellom de ulike sentralene. Det var 

en sammenheng mellom lav bruk av 

Indeks og at AMK brukte lenger tid 

på å sette i gang tiltak. Indeks sin 

evne til å identifisere slagpasienter 

var ganske beskjeden, bare 58% av 

pasientene ble oppdaget. Halvparten 

av slagpasientene kontaktet legevakt 

eller fastlegen i stedet for 113. 

 Eirin Nybø Ellensen (f. 

1979) er lege fra UiB i 2006. Hun 

har vært stipendiat i Stiftelsen norsk 

luftambulanse og forsker ved 

Nasjonalt kompetansesenter for 

legevaktmedisin, Uni Research 

Helse. 

 

Stipend fra AMFF 
Allmennmedisinsk forskningsfond 

(AMFF) har hatt tildelingsmøte for 

ettårige stipend med oppstart høsten 

2017. Det forelå søknader på 12 

millioner kroner. Styret hadde 7 

millioner å fordele. Hele 6 søkere 

fra vårt miljø ble tildelt midler: 

Silje Foldøy Furu, fastlege 

i Bergen: Barns bruk av fastlege og 

legevakt. 

 Annette Fosse, fastlege i 

Mo i Rana: Livets slutt i sykehjem. 

 Satya Pal Sharma, fastlege 

i Bergen: Outcome in shoulder 

capsulitis (frozen shoulder), a 

randomized controlled trial. 

 Hogne Buchvold, fastlege 

i Bømlo: Skiftarbeid og nattarbeid. 

 Kristian Jansen, fastlege i 

Samnanger: Livets slutt i sykehjem. 

Stein Nilsen, fastlege i 

Askøy: Allmennlegen som portvakt. 

 

Millionstøtte til 

forskning på 

primærhelsetjenesten 
UiB får støtte fra Forskningsrådet til 

et nasjonalt prosjekt som skal gjøre 

forskning på primærhelsetjenesten 

enklere og tryggere for både 

forskere og fastleger. Prosjektleder 

er professor i allmennmedisin Guri 

Rørtveit. Søknaden var på over 100 

millioner kroner, og det skal i høst 

være forhandlinger om beløpet på 

kontrakten. Etter en femårs 

prosjektperiode er det planen at nye 

prosjekter skal finansiere driften. 

Målet med prosjektet er å 

etablere enheter i landets fire 

regioner med vitenskapelige ledere 

og assistenter, som blant annet skal 

bistå fastlegekontorene i kontakten 

med forskerne. For eksempel skal 

forskningsassistentene hjelpe til å 

rekruttere pasienter på 

legekontorene. Tiltak som dette vil 

lette arbeidsmengden på fastlegene 

og sørge for at legene bruker tiden 

sin effektivt når de deltar i 

forskning. 

Den nye infrastrukturen 

tar sikte på å profesjonalisere 

forskning på sykdommer som 

fastlegene bruker mye tid på. I 

tillegg skal det opprettes en IT-

plattform som vil gjøre det mye 

enklere for fastlegen å finne frem til 

aktuelle pasienter som kan delta. 

Det blir også mye lettere for 

forskere å planlegge prosjekter. 

Forskningsprosjektet er et 

nasjonalt samarbeidsprosjekt, 

mellom Uni Research, Universitetet 

i Oslo, Universitetet i Tromsø, 

Nasjonalt senter for e-

helseforskning og NTNU. 
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Per Fugelli og 

allmennmedisinen på 

Vestlandet 
Professor Per Fugelli sin bortgang 

gir eit høve til å minnast ein person 

som gjorde ein uvurderleg innsats 

for grunnutdanninga og dei 

allmennmedisinske forskingsmiljøa 

i Bergen og på Vestlandet. Sjølv om 

det meste av yrkeslivet var i Oslo, 

så sette åra i Bergen 1984-1991 

varige spor. 

 Fugelli kom til Bergen 

som professor i allmennmedisin 

etter Sigurd Humerfelt, som hadde 

leia instituttet frå starten i 1972. 

Fugelli starta med stor kraft å 

reformere det allmennmedisinske 

miljøet i Bergen. Han fekk oppretta 

fire fastløna kombi-legestillingar, 

slik at forsking, undervisning og 

pasientarbeid kunne sameinast hos 

same person. Fugelli la stor vekt på 

kliniske tema i utdanninga, brukte 

allmennlegar i undervisninga og 

fekk til praksisutplassering over 

heile Vestlandet. 

Fugelli sto for nyskapande 

studieplanutvikling, diskusjonar om 

fagutviklinga, fagideologi, 

forskingsarbeid og doktorgrader. 

Han arbeidde utretteleg for forsking, 

og i løpet av få år starta han prosjekt 

om kliniske problemstillingar, 

kommunikasjon, prøvetaking og 

reseptforskriving, område som er 

akademisk levande i instituttmiljøet 

den dag i dag. Han rekrutterte 

allmennlegar frå Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane 

som lærarar og stimulerte dei til å 

søke allmennpraktikarstipend. 

I instituttet etablerte han 

ein sosial kultur prega av det som 

kjenneteiknar eit godt akademisk 

miljø, med mangfald, kritisk 

refleksjon og deling av kompetanse 

og erfaringar. Vi er mange som 

minnast samarbeidet med Per 

Fugelli med stor glede og takksemd. 

Steinar Hunskår 

steinar.hunskar@uib.no 

 

Ny bok om medisin 

og etikk i praksis 
Boken "God praksis - Om medisin 

og etikk" av Stefán Hjörleifsson og 

Kjersti Lea er nylig kommet på 

Fagbokforlaget. Han er første-

amanuensis i allmennmedisin ved 

UiB og har vært fastlege i ti år. Hun 

er førsteamanuensis i pedagogikk 

ved UiB. 

  

 

Boken tar sikte på å 

stimulere til interesse for etikk og til 

videreutvikling av dømmekraften 

som leger trenger for å ivareta 

profesjonens forpliktelse til å hjelpe. 

Boken inneholder en mengde 

fortellinger fra legevakt, legekontor, 

sykehus og sykehjem. Fortellingene 

er hverdagslige fremstillinger av 

store spørsmål. De illustrerer at 

leger stadig vekk støter på etiske 

dilemmaer i sitt daglige virke. 

 

Legevaktprisen 2017 

til Arne Aksnes 
Kommuneoverlege i Kvam, Arne O. 

Aksnes, mottok i september årets 

legevaktpris under Den nasjonale 

legevaktkonferansen, for sitt store 

og årelange engasjement for 

akuttmedisin og legevaktarbeid. 

Han er spesialist i allmennmedisin 

og samfunnsmedisin og har sidan 

1989 vore kommunelege i Kvam 

herad. I tillegg til å vere ein stor 

ressurs lokalt, har han og vore 

involvert i ei rekke prosjekt i regi av 

Helsedirektoratet, Fylkeslegen og 

Nasjonalt kompetansesenter for 

helsetjenestens kommunikasjons-

beredskap (KoKom). I 1998 tok han 

initiativ til å utarbeide ei handbok 

for turnuslegar, i samarbeid med 

KoKom. Resultatet vart «Håndbok, 

kommunikasjon og samhandling i 

akuttmedisinske situasjoner», som i 

2017 kom i 5. utgåve. Han har og 

deltatt i arbeidet med å utarbeide 

den nasjonale legevaktuniformen, 

samt uniformerte legevaktbilar. 

 

Ph.d.: Døende 

sykehjemspasienter 

Kristian Jansen disputerte 3.11.2017 

for ph.d.-graden ved UiB med 

avhandlingen: “End of life care in 

nursing homes - Palliative drug 

prescribing and doctors’ existential 

vulnerability.” Sykehjemslegens 

involvering i terminalomsorgen er 

etterspurt av pasientene, pårørende 

og fagmiljøet, men har fått liten 

oppmerksomhet i forskning. 

Undersøkelse av 

medikamentforordninger i journalen 

til avdøde sykehjemspasienter viste 

at symptomlindrende behandling for 

døende var ordinert hos tre av fire 

pasienter. En analyse av grunnlaget 

for legemiddelbehandling av døende 

voksne pasienter påviste ingen 

dokumentasjon for behandling mot 

dødsralling, men noe støtte for 

legemiddelbehandling av tungpust, 

angst, rastløshet/uro og smerte. 

 

Avhandlingen viste at 

sykehjemslegene erfarte sårbarheten 

i å bli påminnet ens dødelighet som 

en byrde av maktesløshet og skyld 

ved vanskelige kompromisser i 

behandlingen. Slik sårbarhet 

opplevdes også som en ressurs i 

kommunikasjon med pårørende. 

 Kristian Jansen (f. 1980) 

er utdannet lege fra UiB i 2005. Han 

er spesialist i allmennmedisin og 

fastlege og sykehjemslege i 

Samnanger. Avhandlingen utgår fra 

Allmennmedisinsk Forskningsenhet, 

Uni Research Helse i Bergen og 

Forskningsgruppe for 

allmennmedisin ved Institutt for 

global helse og samfunnsmedisin, 

UiB, med professor Sabine Ruths og 

seniorforsker Margrethe Aase 

Schaufel som veiledere. 

 

Nye AFU-stipend 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg 

har tildelt 13 nye allmennpraktikar-

stipend, 7 av dei er knytt til Bergen: 

 Lars Emil Aga Haugom. Os, 1 

mnd om ukompliserte 

urinveisinfeksjoner i Norge. 

 Synnøve Karin Hernes, 

Bergen, 3 mnd om innleggelser 

i sykehus fra en kommunal 

øyeblikkelig hjelp døgnenhet 

 Ingjerd Helene Jøssang, 

Stavanger, 2 mnd om fastleger 

og pasienter med medisinsk 

uforklarte plager. 

 Kristian Myklevoll, Stord, 3 

mnd om legevakten sin rolle 

ved rød respons. 

 Ina Grung, Bergen, 3 mnd om 

depresjon i allmennpraksis. 

 Silje Nilsen, Trondheim, 3 mnd 

om legebil ved rød respons. 

 Aksel Tveråmo, Bergen, 2 mnd 

om seleksjonsmekanismer for 

sosial ulikhet i helse. 

 

Ny bok om kvalitativ 

forskningsmetode 
Kirsti Malterud, seniorforsker ved 

Allmennmedisinsk forskningsenhet 

i Bergen og professor i 

allmennmedisin, har nylig utgitt 

boken «Kvalitativ metasyntese som 

forskningsmetode i medisin og 

helsefag». Boken beskriver hvordan 

man kan går fram for å lage 

systematiske oversikter over den 

kvalitative forskningslitteraturen, og 

er skrevet for studenter og forskere 

innenfor medisin og helsefag. 

 


