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Fastlegar, akademiet 
og allmennmedisinen 
Forventningane til helseministeren 
sin kommande tiltaksplan for å betre 
fastlegane sine kår, er høge hos 
mange. Legeforeninga sine krav er 
retta mot å få fleire fastlegar og om 
vilkåra for ordninga. Dette for å 
sikre framtidig rekruttering og ei 
ordning som kan overleve som ein 
avgjerande del av helsetenesta. 
 Dei allmennmedisinske 
akademiske miljøa har i mindre grad 
tatt del i diskusjonen omkring 
fastlegeordninga, sjølv om gode og 
viktige unntak finst. Det som også 
har vore mangelvare, er akademiet 
si kjerneoppgåve: Kunnskapsbasert 
informasjon om kva vi veit og ikkje 
veit om verdien av allmennlegar og 
allmennmedisinske kjerneverdiar. 
 Problema kring systemet 
«fastlegeordning» synes å skugge 
for det nasjonale og internasjonale 
kunnskapstilfanget om fagområdet 
«allmennmedisin». Politikarar og 
media framstår som kunnskapslause 
og med manglande systemforståing, 
og heler ikkje fastlegane eller 
legeforeninga har lagt stor vekt på 
fagtradisjonen, dokumentasjonen 
eller meir ideologiske prinsipp. 
Dette er ikkje berre synd, men kan 
ha avgjerande negative effektar i 
diskusjonen om framtidas 
primærhelseteneste. 

WHO og mange andre har 
på basis av internasjonal forsking 
slått fast at å innrette eit land sine 
helsetenester basert på ei sterk 
offentleg primærhelseteneste med 
portvaktfunksjon og ein personleg 
lege, er den beste måten å sikre 
likeverdige helsetenester, kontroll 
med utgiftene og best utnytting av 
helsepersonellet. Formidling av 
dette må vere akademiet sitt 
viktigaste bidrag framover. 

Steinar Hunskår 
steinar.hunskar@uib.no 

 

Fylkeskoordinatorar i 
allmennmedisin 
I over 20 år har UiB hatt tilsett tre 
fylkeskoordinatorar for utplassering 
av legestudentar i allmennpraksis. 
Koordinatorane skal rekruttere 
praksisplassar, følgje opp legar som 
rettleier studentar og halde kurs for 
praksislærarane. Ordninga kom i 
stand da Det medisinske fakultet 
innførte den såkalla «150-planen», 
med auka studenttal og også 
desentral praksisutplassering ved 

sjukehusa i Stavanger, Haugesund 
og Førde frå 1996-1998. Dei første 
studentane var utplassert i praksis 
om lag år 2000.  
 To nestorar blant 
fylkeskoordinatorane er no gått av 
for aldersgrensa: Per Stensland, 
tidlegare fylkeslege i Sogn og 
Fjordane, fastlege i Sogndal og 
professor i allmennmedisin, og John 
Nessa, fastlege i Hjelmeland og 
førsteamanuensis i allmennmedisin. 
Desse to har gjort ein stor innsats 
gjennom desse åra for auka kvalitet 
i praksisopplæringa. Dei vart takka 
mellom anna ved eit fagseminar ved 
instituttet hausten 2019. 

I deira stader er no tilsett 
Sharline Riiser, fastlege i Sogndal, 
som koordinator for «gamle» Sogn 
og Fjordane, og Inga-Cecilie 
Sørheim, fastlege i Sauda som 
koordinator for Rogaland. Professor 
Gunnar Bondevik held fram som 
koordinator for «gamle» Hordaland. 

 

Ny professor i 
allmennmedisin 
Førsteamanuensis i allmennmedisin 
ved UiB, Esperanza Diaz, har fått 
opprykk til professor etter nasjonal 
bedømming. Ho har 100% stilling, 
er spesialist i allmennmedisin, og 
har vore fastlege i Bergen i mange 
år. Ho er frå Spania, har doktorgrad 
frå UiB, og driv for det meste 
forsking innan migrasjonshelse. 
 

Ph.d.: Pasientkvalitet 
i Malawi 
Luckson Wandani Dullie disputerte 
6.2.2020 for ph.d.-graden ved UiB 
med avhandlingen "Quality of 
primary care from the patient 
perspective in South West Malawi". 

Måling av tilfredshet med 
tjenestene tilhører Malawis mål om 
å evaluere helsetjenestene. Et mye 
brukt verktøy– The primary care 
assessment tool (PCAT), tilpasset til 
Malawi, ble brukt for å evaluere 
primærhelsetjenesten basert på 
pasient-rapporterte data. Pasienter i 
Malawi rapporterte store 
utfordringer med tilgjengelighet, 
liten bredde i de tjenester som 
tilbys, og mangel på relasjonell 
kontinuitet. Studien påviste flere 
områder for forbedring, så som å 
styrke portvaktfunksjonen, bedre 
finansiering, bedre tilgang på 
legemidler og medisinsk utstyr og 
styrking av veiledningsordninger i 
primærhelsetjenesten. 

Luckson Wandani Dullie 
(f.1974) er lege, spesialist i 
allmennmedisin med praksis fra 
helsetjenesten i Malawi, og fra 
undervisning på universitetsnivå. 
Hovedveileder har vært professor 
Sturla Gjesdal og medveileder 
professor Eivind Meland. 
 

Guri Rørtveit 
instituttleiar 2020-23 
Professor i allmennmedisin Guri 
Rørtveit er tilsett som leiar ved 
Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin for ein ny 
fireårsperiode 2020-2023. 
 

Ph.d.: Cervixcytologi 
hos innvandrere 
Kathy Ainul Møen disputerte 
28.11.19 for ph.d.-graden ved UiB 
med avhandlingen: Cervical cancer 
screening among immigrants in 
Norway. Avhandlingen fant lavere 
oppmøte til livmorhalsscreening, 
uansett hvilket land kvinnene 
opprinnelig kom fra. Fastleger, 
gynekologer og jordmødre i Oslo 
ble spurt om sine erfaringer med 
livmorhalsprøve blant innvandrere. 
Innvandrerkvinner bestilte sjeldnere 
egne timer til prøvetaking og de tok 
ofte opp flere problemstillinger 
under én konsultasjon.  

Forskningsgruppen laget 
en enkel tiltakspakke for å øke 
prøvetakningen. Den ble testet ut på 
40 legekontorer i Bergen. Antall 
kvinner som tok livmorhalsprøve 
økte. Dette viser at fastleger kan øke 
oppmøte til livmorhalsprøve 
gjennom økt bevissthet og enkle 
informasjonstiltak.  

Møen er fra Sri Lanka, 
utdannet lege fra UiB, og lege i 
spesialisering i allmennmedisin. 
Førsteamanuensis Esperanza Diaz 
var hovedveileder og professor 
Bernadette Kumar medveileder. 
 

EU-midler til 
legevaktprosjekt 
Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin (NKLM) har fått 
sin første EU tildeling, til et prosjekt 
med formål å redusere unødig 
antibiotikabruk i Spania, Frankrike, 
Litauen, Polen og Hellas. Prosjektet 
skal gjennomføres på legekontor, 
sykehjem, apotek og tannlegekontor 
i tillegg til legevakt, som er NKLM 
sin del i prosjektet. Prosjektleder 
ved NKLM er Ingrid K. Rebnord. 
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Undervisning i desse 
koronatider 
Da Norge stengte ned i midten av 
mars ramma det også universitetet 
sterkt. Alle lokala vart fysisk 
avstengt, lesesalar stengt, og all 
undervisning skulle vere digital. 
Samtidig hadde vi førti studentar i 
klinisk praksis på fastlegekontor 
over heile Vestlandet og nesten 
hundre andre spreidd rundt på 
sjukehusa. Kva no med praksiskrav, 
studentlisens og eksamen? 

Praksisrettleiarane våre i 
allmennmedisin har gjort ein stor og 
imponerande innsats utover våren. 
Ikkje berre klarte dei å halde i gang 
studentane slik at dei fullførte 
praksisen sin, men etter påske vart 
også eit kull med nye førti studentar 
tatt i mot for undervisning i nye seks 
veker. Dette har allmennlegane gjort 
samstundes som det rådde til dels 
kaotiske tilhøve, smittevernomsyn 
endra rammer og innhald, og legane 
hadde mykje anna å tenke på enn å 
sørge for studentane sitt utbytte. 

Tilbakemeldingane er 
likevel at «koronakullet» har fått 
omfattande og god opplæring, har 
fått erfaringar ingen andre kull har 
fått før dei, og vi har klart å hindre 
smittetilfelle og karantene. 

Studentane har sjølvsagt 
hatt eigne utfordringar med 
reiserestriksjonar og deltidsarbeid 
som forsvann. Men mange har også 
ytt ein svært stor ekstra innsats i 
helsetenesta gjennom ekstravakter 
og utvida deltidsstillingar. I løpet av 
ein dag meldte 300 legestudentar 
seg til teneste ved sjukehusa og 
kommunane på Vestlandet! Det er 
universitetet stolt over. 

Lærdommen er at 
praksisrettleiarane våre, studentane, 
institutt og fakultet til saman rei av 
stormen i starten, og sikra både 
progresjon og kvalitet i utdanninga. 

Steinar Hunskår 
steinar.hunskar@uib.no 

 

Nye AFU-stipend 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg 
(AFU) har tildelt 7 nye stipend til 
legar knytt til vår region: 
− Siri Dalsmo Berge, Arendal 
− Trond Høibø, Stavanger 
− Anita Hunsager, Bergen 
− Signe Juul, Gloppen 
− Sundas Anis, Bergen 
− Linn Solveig Sortland, Bergen 
− Tjakko Harmen Blaauw, Stad 
Samtlege vart tildelt 3 mndr stipend. 

 

Ny professor i 
allmennmedisin 
Førsteamanuensis i allmennmedisin 
ved UiB, Lars Thore Fadnes, har 
fått opprykk til professor etter 
nasjonal bedømming. Han har 50% 
stilling, er fastlege i Bergen og 
spesialist i allmennmedisin. Han har 
doktorgrad frå UiB, og driv for det 
meste forsking innan rusmedisinske 
problemstillingar. 
 

Ph.d.: Skiftarbeid, 
vekt og livsstil  
Hogne Vikanes Buchvold disputerte 
10.2.2020 for ph.d.-graden ved UiB 
med avhandlingen «Shift Work: 
Weight change and lifestyle 
factors». Det er vist at skiftarbeid, 
og spesielt nattarbeid, kan gi en 
rekke negative helseeffekter, f.eks. 
høyere forekomst av diabetes og 
hjerteinfarkt. Resultatene i graden er 
fra en kohortstudie med norske 
sykepleiere, der formålet har vært å 
undersøke hvordan arbeidsrelaterte 
faktorer påvirker helse og søvn. 

Hovedfunnene var at 
antall nattevakter/år var assosiert 
med høyere BMI og fedme, at de 
som jobbet kun nattevakter hadde 
signifikant høyere vektøkning enn 
de som kun jobbet dagvakter, og at 
ulike arbeidstidsordninger ikke 
hadde betydning for endring i 
livsstilsfaktorene. 

Hogne Vikanes Buchvold 
(f. 1982) er utdannet lege fra UiB, er 
spesialist i allmennmedisin, og 
arbeider som fastlege ved Moster 
legekontor i Bømlo. Hovedveileder 
har vært professor Bjørn Bjorvatn. 
 

Alrek helseklynge 
klar for innflytting 
Etter meir enn 15 år i Kalfarveien 
31 og det gamle leprasjukehuset 
skal dei allmennmedisinske fag- og 
forskingsmiljøa igjen på flyttefot. 
Denne gang for å bli ein integrert 
del av Alrek helseklynge. I midten 
av august 2020 står eit flunkande 
nytt bygg på 12 500 m2 klart i 
Årstadveien 17 for Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, 
deler av Det psykologiske fakultet 
frå UiB. Dessutan følgjer Nasjonalt 
kompetansesenter for 
legevaktmedisin (NKLM) og 
Allmennmedisinsk forskningsenhet 
(AFE) frå NORCE samt einingar frå 
Høgskulen på Vestlandet og Bergen 

kommune, mellom anna eit nytt 
fastlegekontor. 

Alrek helseklynge skal bli 
eit internasjonalt kraftsentrum 
innanfor helseforsking, med vekt på 
primærhelsetenesta. Mange 
studentar vil få undervisning og 
praksis i området, med Haraldsplass 
og Haukeland like ved Tannlege- og 
tannpleiarutdanninga er allereie på 
plass og det siste bygget rommar 
Senter for internasjonal helse. 
 

Stipend fra AMFF 
Allmennmedisinsk forskningsfond 
(AMFF) har hatt tildelingsmøte for 
ettårige stipend med oppstart høsten 
2020. Det ble tildelt 10 millioner 
kroner til 22 søkere. Seks søkere fra 
vårt miljø ble tildelt midler: 

Jørgen Breivold, Hå: 
utfordringer i portvaktrollen. 
 Ina Grung, Bergen: 
Allmennlegens rolle i 
depresjonsomsorg. 
 Anneli Borge Hansen, 
fastlege i Bergen: Oppfølging av 
pasienter med depresjon. 

Ingjerd Helene Jøssang, 
Stavanger: Pasienter med medisinsk 
uforklarte plager. 
 Kristian Mylkevoll, Stord: 
Vaktlegenes håndtering av røde 
responser. 
 Sharline Riiser, Sogndal. 
Depresjonsomsorg i allmennpraksis. 
 

Allmennmedisinsk 
Covid-19-forsking 
Norges forskningsråd har bevilget 5 
mill. NOK til prosjektet CONOPRI: 
Epidemiologi, helsetjenestebruk og 
håndtering i primærhelsetjenesten. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin, Allmennmedisinsk 
forskningsenhet Bergen, 
allmennmedisin miljøet ved UiB og 
Folkehelseinstituttet. 
 Prosjektet skal utvikle 
kunnskap med særlig fokus på 
primærhelsetjenesten, for å møte 
både covid-19-pandemien og 
fremtidige pandemier på to nivåer: 
Systemnivået inkluderer planer for å 
håndtere mange pasienter, 
organisering av enheter for å unngå 
smitteoverføring til helsepersonell 
og pasienter, systemer for testing, 
sporing og isolasjon, samt 
pasientforløp gjennom helsevesenet.  
Det kliniske nivået inkluderer 
kunnskap om risikofaktorer for 
alvorlig sykdom og død, der blant 
annet registerkoblinger står sentralt. 
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Vestlandslegen på veg 
til ein stad nær deg! 
Universitetet i Bergen (UiB) og dei 
tre andre medisinske fakulteta fekk i 
vår kvar tildelt 20 nye studieplassar 
i medisin, etter at det har vore 
stillstand i utbygginga i mange år. 
Grimstadutvalet har foreslått i alt 
440 nye studieplassar over tid for å 
auke utdanningsgraden innanlands 
til om lag 80% av behovet for LIS1-
stillingar i landet. 

Ved UiB er desse 
studentane tiltenkt å vere første 
gruppe i ein ny studieplan som vi 
kallar Vestlandslegen, ein ny 
studiemodell der studentane etter tre 
år i Bergen skal vere tre år i 
desentral undervisning på 
Vestlandet. Den første gruppa skal 
til Stavanger universitetssjukehus og 
primærhelsetenesta i Rogaland i 
januar 2024. Ved vidare oppbygging 
av studieplassar er det tenkt 
studentgrupper knytt til Helse Førde 
og Helse Fonna (Haugesund).  

Førebels går den første 
studentgruppa saman med dei andre 
legestudentane i Bergen, men 
arbeidet med nye studieplanar er 
godt i gang. Nye nasjonale reglar 
har utvida praksis i allmennmedisin 
og primærhelsetenesta til minimum 
10 veker gjennom studiet, og dette 
må også på plass for dei nye 
studentane. Elles skal den nye 
studieplanen vere prega av ny 
pedagogikk, fleire studentaktive 
undervisningsformer og enda meir 
digitalisering av undervisninga enn 
tidlegare. Innan basalfaga kjem det 
også digitale hjelpemiddel, som 
virtuelle laboratorium, 
tredimensjonale simuleringar og 
avansert programvare innan anatomi 
og fysiologi. 

For allmennlegar på 
Vestlandet blir det rikeleg høve til å 
vere undervisar i åra framover. 
Fakultetet har stadig trong for nye 
praksisrettleiarar som kan ta i mot 
ein eller fleire studentar i løpet av 
semesteret. UiB tilbyr ulike 
kurstilbod, ein del ulike fordeler 
som NEL og tilgong til universitetet 
sitt biblioteksystem, i tillegg til ei 
ikkje så veldig høg løn for arbeidet. 

Målet for det heile er ei 
betre legeutdanning i pakt med 
framtrida sine krav, under mottoet: 
Vestlandslegen – legeutdanning på 
Vestlandet for Vestlandet! 

Steinar Hunskår 
steinar.hunskar@uib.no 

 

Ny leder for AFE-
Bergen 
Allmennmedisinsk forskningsenhet 
Bergen (AFE) er av fire tilsvarende 
enheter ved de fire universitetene 
med medisinske fakulteter. Enheten 
har ca. 20 ansatte forskere i ulike 
stillingsbrøker. Målsettingen er å 
bidra til økt allmennmedisinsk 
forskning og utvikle kunnskap som 
utgjør en forskjell for fastlegens 
pasienter. AFE Bergen driftes av 
forskningsselskapet NORCE, på 
vegne av Helsedirektoratet, og har 
kontorer sammen med de øvrige 
allmennmedisinske forsknings- og 
kompetansemiljøene i den nye 
Alrek helseklynge. 

AFE Bergen har nå fått ny 
leder. Det er Priyanthi (Pia) Borgen 
Gjerde, som begynte i jobben 15. 
august 2020. Gjerde har doktorgrad 
ved Universitetet i Bergen fra 2020 
med en avhandling om 
antipsykotiske medikamenter. Hun 
har arbeidet ved Sandviken sykehus 
og Bjørgvin DPS, og arbeider ellers 
som fastlege i Alver kommune i 
deltidsstilling. 
 

Ph.d. om heimedød i 
Noreg 
Camilla Kjellstadli disputerte 18. 
juni 2020 for ph.d.-graden ved UiB 
med avhandlinga: “Dying at home 
in Norway: health care utilization in 
the final months of life”. 

Med utgangspunkt i 
registerdata frå heile befolkninga 
har Kjellstadli og medarbeidarar 
undersøkt forhold rundt heimedød i 
Noreg, inkludert helsetenestebruk i 
slutten av livet. Studien viser at 
sjølv om få døyr heime, ser det ut til 
at berre eit mindretal av desse 
dødsfalla var planlagt å skje heime. 
Hjarte- og karsjukdom og kreft var 
hyppigaste dødsårsaker ved 
heimedød, mens sannsynet for 
heimedød auka når dødsårsaka var 
uklar eller som følge av ytre årsaker. 
Under 1 av 10 døde fekk både 
heimebesøk frå fastlegen og hadde 
ein fastlege som samarbeidde med 
anna helsepersonell dei siste fire 
vekene av livet. Både heimebesøk 
og samarbeid auka sannsynet for 
heimedød. Helsetenester der 
personar måtte forlate heimen, 
inkludert fastlegekonsultasjonar, 
legevaktkonsultasjonar og 
sjukehusinnleggingar reduserte 
sannsynet for heimedød. Resultata 
tyder på at dei fleste døyande i 

Noreg ikkje mottar oppfølging som 
gjer heimedød til eit realistisk 
alternativ. 

Camilla Kjellstadli 
(f.1986) er utdanna lege frå UiB og 
arbeider som lege i spesialisering i 
allmennmedisin. Sidan 2014 har ho 
vore knytt til Senter for alders- og 
sykehjemsmedisin ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, 
Universitetet i Bergen. Professor 
Steinar Hunskår har vore 
hovudrettleiar. 
 

Filosofisk poliklinikk: 
Pandemihåndtering 
Filosofisk Poliklinikks høstprogram 
2020 stiller spørsmål om pandemien 
gjør oss klokere. Møtene er i 
Litteraturhuset i Bergen.  

7. oktober: Det som går 
tapt - hva kan ofres under en 
pandemi? Med Iona Heath, 
samfunnsengasjert lege fra London, 
Tone Smith, fagrådsleder i 
Rethinking Economics Norge, og 
Ingrid Kiær, sykepleier som 
arbeider med papirløse migranter. 
 4. november: Frykt og 
beven - er kollektiv redsel for covid-
19 bra eller dårlig? Med Ragnar 
Fjelland, professor emeritus ved 
Senter for vitenskapsteori, og 
Hallvard Moe, professor i 
medievitenskap. 
 2. desember: Når det 
virkelig gjelder - hva kan 
pandemien lære oss om handlekraft 
og bærekraft? Med Ingrid Miljeteig, 
lege og førsteamanuensis, Synnøve 
Kvamme, fylkessekretær i 
Naturvernforbundet Hordaland, og 
Kalle Moene, professor emeritus i 
økonomi. 
 

Ny fagbok: 
«Legevaktarbeid» 
Det er kommet ny utgave av Norges 
eneste fagbok om legevakt. Boken 
kommer fra miljøet ved Nasjonalt 
kompetansesenter for 
legevaktmedisin, og redaktører er 
Elisabeth Holm Hansen og Steinar 
Hunskår. Boken omtaler innhold, 
lovverk og organisering av legevakt, 
dessuten typiske kliniske problemer, 
med vekt på forløpene, fra den 
første henvendelsen til pasienten har 
fått hjelp gjennom råd, behandling 
på legevakt eller innleggelse på 
sykehus. Boken er rettet mot LIS1 
og andre leger i spesialisering, 
ambulansearbeidere, sykepleiere og 
andre som jobber i legevakt. 
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Framleis ikkje i mål 
for legevakta 
Det har vore forhandlingar og streik 
om nye rammer og vilkår for 
legevaktlegane. Hovudkonflikten 
gjeld kommunane sin rett til å 
pålegge fastlegane legevakt, nesten i 
ubegrensa timetal, mens legane 
ønska tariff-festa vern no, og ikkje 
nye utgreiingar. Plassert i Bergen 
har Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin (NKLM) i 15 år 
vore ein viktig premissleverandør 
for den gode faglege utviklinga som 
har skjedd i norsk legevakt. Politisk 
vilje, utredningar, forsking og 
innspel har ført til at lovverk, avtalar 
og nasjonale retningsliner gradvis 
har gitt oss ei legevakt som er betre 
organisert, fagleg sterkare og betre 
utstyrt enn før. NKLM har 
konsistent over tid bygd sine råd på 
nokre få premissar, som i stor grad 
er tatt omsyn til gjennom 
Akuttmedisinforskriften og 
Helsedirektoratets nasjonale rettleiar 
for legevakt: 

For det første: Legevakt er 
allmennmedisin. Det betyr at 
allmennlegar, i praksis fastlegane, 
skal vere ryggraden i tenesta. 

For det andre: Arbeidet 
krev spesifikk kompetanse. Difor 
legg Akuttmedisinforskriften stor 
vekt på legekompetansen i legevakt, 
med krav til kurs, erfaring og 
forankring i kommunehelsetenesta. 

Moderne legevakt krev 
godt laboratorium og anna utstyr, 
inkludert legevaktbil. Det har vore 
ei god utvikling på dette området, 
støtta av Akuttmedisinforskriften og 
Nasjonal rettleiar for legevakt. 

Men ein fjerde og siste 
viktig byggestein har mangla lenge; 
nemleg gode og forutsigbare 
ordningar for legevaktlegene sjølv. 
NKLM har alltid hevda at legevakt 
må bli ein del av fastlegen si 
definerte arbeidsveke. NKLM har i 
forslag til nasjonale krav til legevakt 
anbefalt at ein har vaktplanar for 
fastlegane si samla arbeidstid, 
inkludert legevaktarbeid. Arbeidet 
bør må vere på fast lønn, slik det er 
for alle andre yrkesgrupper i dei 
akuttmedisinske tenestene. Det vil 
kreve mange nye årsverk på 
landsbasis, og vil koste meir for 
kommunene. Men dette kan vere 
prisen for å redde fastlegeordninga 
og dermed skaffe fleire, betre og 
meir motiverte legar til legevaktene. 

Steinar Hunskår 
steinar.hunskar@uib.no 

Pris til professor Lars 
Thore Fadnes 
Vinneren av Kunnskapskommunen 
Helse Omsorg Vest sin Forsknings- 
og innovasjonspris for 2020 er 
professor i allmennmedisin og 
fastlege Lars T. Fadnes for hans 
ledelse av et prosjekt om hepatitt C. 

Årets prisvinner har 
bidratt til å redde liv for en gruppe 
mennesker som er vanskelig for den 
kommunale helsetjenesten å nå. 
Priskomiteen anser det som 
prisverdig at prosjektet bidrar til at 
personer med ruslidelser får en type 
behandling de ellers ikke ville fått. 
Selv om det de siste årene har vært 
tilgjengelige medikamenter som kan 
kurere hepatitt C i løpet av en 12 
ukers tablettkur med relativt få 
bivirkninger, hadde kun en liten del 
av de som hadde behov for 
behandling kommet i gang da 
prosjektet startet i 2017. En integrert 
behandlingsmodell der 
behandlingen tilbys integrert på 
LAR-poliklinikker og mottaks- og 
omsorgssentre (MO-sentre) til de 
med injiserende ruslidelse som er 
smittet med HCV ble testet gjennom 
et randomisert forsøk etter å ha 
kartlagt forekomst av HCV og 
relaterte infeksjoner, slik at 
halvparten fikk standard behandling, 
og halvparten fikk integrert 
behandling der de hadde oppfølging 
fra før via tverrfaglige team. 
 

Ph.d. om psykiatri og 
urininkontinens 
Gunhild Felde disputerte 9. oktober 
2020 for ph.d.-graden ved UiB med 
avhandlingen "Urinary incontinence 
in relationship with anxiety and 
depression in women." 

Enkelte signalstoffer i 
nervesystemet ser ut til å spille en 
rolle ved både urinlekkasje, angst og 
depresjon. Enkelte antidepressive 
medikamenter, som virker via disse 
signalstoffene, har dokumentert 
behandlingseffekt mot urinlekkasje, 
mens andre har vist seg å kunne gi 
økt forekomst av lekkasje. 
Avhandlingen presenterer tre studier 
om sammenhengen mellom 
angst/depresjon og urininkontinens. 
I den første studien var både angst 
og depresjon assosiert med økt 
forekomst av urininkontinens hos 
kvinner mellom 40 og 44 år. I den 
andre studien, med data fra Nord-
Trøndelagsundersøkelsen, hadde 
kvinner med høy depresjon- og 

angstskår økt risiko for å utvikle 
urininkontinens over tid, og styrken 
på assosiasjonen økte med økende 
grad av angst og depresjon. Den 
tredje studien viste høyere 
forekomst av urinlekkasje ved bruk 
av antidepressive medikamenter. 

Gunhild Felde (f. 1971) er 
utdannet lege ved UiO, spesialist i 
allmennmedisin og jobber som 
fastlege i Bergen. Hovedveileder har 
vært professor Steinar Hunskår. 
 

«Allmennmedisin» 
utgitt i Estland 
Læreboken «Allmennmedisin» er nå 
utgitt i Estland. I et samarbeid med 
universitetsforlaget i Tartu og 
Gyldendal er boken oversatt og 
bearbeidet for estiske forhold. I 
følge Gyldendal er dette første gang 
at rettigheter til en norsk medisinsk 
lærebok er solgt til Estland. Ruth 
Kalda, professor ved Universitetet i 
Tartu, og professor Steinar Hunskår 
ved UiB, som er norsk redaktør, har 
samarbeidet om utgivelsen sammen 
med en nasjonal redaksjon av 
allmennleger i Estland. 
 

Allmennlege leder 
pandemisenter 
Et nytt senter for forskning på 
pandemier er opprettet ved UiB og 
åpnet av Forskningsminister Henrik 
Asheim 27. oktober 2020 i Alrek 
helsklynge. Pandemisenteret har 
som mål å fremme forskning på 
pandemier, med et spesifikt fokus 
på covid-19. Forskerne skal finne 
svar på spørsmål som hvilke 
smittevernstiltak som er mest 
effektive, samt sosioøkonomiske, 
juridiske og økologiske følger av 
smittetiltak. Konstituert leder ved 
senteret er professor i 
allmennmedisin Esperanza Diaz. 
 

Nye AFU-stipend 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg 
(AFU) har tildelt 2 nye stipend til 
legar knytt til vår region: 

Fastlege Trond Høibø, 
Stavanger, for prosjekt om pasienter 
som får opioider etter individuell 
refusjon ved langvarige ikke 
maligne tilstander. 

Legevaktlege Anita 
Hunsager, Bergen, for prosjekt om 
akuttmedisinske tjenesters rolle i 
håndtering av pasienter med 
selvskade 

Begge vart tildelt 3 
månader stipend. 
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