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SYNLIG OG TYDELIG 

Hvis ingen lar seg engasjere av det vi gjør, har det vi gjør ingen verdi. 

Som kompetansesenter er vi mer enn et forskningssenter. Som forskere skaper vi systematisert kunnskap i 
tråd med vitenskapelige tradisjoner og deltar i en åpen samtale med andres kunnskap og erfaringer. Som 
kompetansesenter legger vi i tillegg vekt på å formidle kunnskap til de som trenger den, på en måte som blir 
forstått slik at kunnskapen kan bli anvendt.  

NSDM har et klart oppdrag for samfunnet: bidra til gode helsetjenester i distriktene. Det er dette samfunnet 
betaler for og kan vurdere oss ut i fra. 

Oppdraget er stort og senteret lite, ikke så ulikt mange av de miljøene vi jobber for. Derfor gjør vi som dem – 
jobber tverrfaglig, fleksibelt, samarbeider og holder oss bredt orientert. Slik kan vi spille på lag med flere 
ulike fagtradisjoner og ulike kompetansenettverk. Vi tror alle blir bedre av det. 

På samme måte som i helsetjenestene, hjelper det å ha møttes ansikt-til-ansikt om man skal ha en tillitsfull 
relasjon. Vi legger derfor stor vekt på å reise rundt for å treffe folk. Samtidig får vi se stedene der tjenestene 
ytes. Dette hjelper oss med å være relevante, synlige og sannsynligvis gjør det oss også tilgjengelige. En nær 
dobling antall invitasjoner i 2017 sammenliknet med 2016, tyder på det. 

De mange mindre prosjektene som vi støtter gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og 
fagutvikling, gir oss en god anledning til å jobbe tett med helsepersonell om praksisnære utfordringer. 
«Programmet» utvider våre perspektiver, nedslagsfelt og kompetansemangfold. Det ble etablert allerede i 
1999 da NSDM var et uferdig prosjekt. Ved opptelling i juni 2017 fant vi at Programrådet hadde stått for hele 
168 tildelinger til 112 prosjekter og fordelt 15,3 millioner kroner til smått og stort. I alt 10 ferdige ph.D’er har 
Programmet bidratt til å få frem (men ikke fullfinansiert) og ytterligere fem prosjekter er på god vei. 

Disse resultatene var blant det som ble presentert da vi feiret vårt 10-årsjubileum, en junikveld på Sentralen 
midt i Oslo. «Rural medicine goes to town» var overskriften på en hyggelig festaften med mange av våre 
støttespillere. Takk for gode ord fra dere! De har vi med oss på veien videre.  

En annen milepæl for NSDM i 2017 stod VG-journalisten Anne Stine Sætre for. Hennes personlige 
engasjement, lydhørhet og VGs mediemakt skapte en helt ny blest om fastlegeordningen i høstens valgkamp. 
Vi hadde bidratt med problemforståelser, tall og kontaktdata til andre informanter siden april da 
rekrutteringsutfordringer ble satt på den nasjonale dagsorden. 

Dette skjedde på samme tid som oppstarten av 14 utdanningsstillinger i allmennpraksis i ALIS-VEST-
prosjektet i Hordaland og Sogn og Fjordane. NSDM har vært med å utvikle dette femårige prosjektet og har 
flere roller: Vi følger det med forskning med fokus på rekruttering og stabilisering av legene, og vi er 
engasjert i prosjektledelsen for å arbeide med formidling og koordinering av forskning. Synergiene er 
spennende. 

På slutten av året ble det klart at NSDM skal være med å evaluere det treårige nasjonale forsøket med 
Primærhelseteam. Vi skal jobbe med fastlegeordningen i region Nord, både med en kartlegging og med et 
forsøk på å etablere ALIS-NORD.  
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Staben i NSDM 2017 

9. januar: Professor Ivar J. Aaraas, ph.D-stipendiat Martin B. Harbitz, forskningsleder Birgit Abelsen, rådgiver 
Frank Remman. Foran: seniorforsker Margrete Gaski og leder Helen Brandstorp. Foto: Marie Louise Somby 

  
 

Fra April fikk vi forsker Tone Seppola-Edvardsen under med på laget  

(jurist, antroplog og ph.D i medisinsk antropologi)  
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FORMÅL, VERDIER OG STRATEGISKE OMRÅDER 

FORMÅL OG VERDIER  

Formålet for NSDM er å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i 
distriktene for å bygge bro mellom praksis, akademi og myndigheter, og å bidra til økt kvalitet, rekruttering 
og stabilitet i helsetjenesten i distriktene. 

Vårt arbeid skal preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt – internt og i samarbeid med andre. 

 

AKTIVITETSOMRÅDER 

I samsvar med vår Strategiplan for 2015-18, prioriterer vi følgende aktivitetsområder:  

1. Kunnskapsutvikling, -oppbygging og -støtte 

2. Brobyggervirksomhet mellom praksis, forskning og forvaltning 

3. Kvalitetsutvikling og innovasjon i tjenestene 

4. Bidra til rekruttering og stabilisering av personell  

5. Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt 

 

De fem aktivitetsområdene bruker vi i det videre for å organisere presentasjonen av viktige resultater fra 
året som er gått. Til det tar vi utgangspunkt i saker slik de er blitt formidlet via nettsidene våre.  Tekst 
formulert som «MÅL» er hentet fra Strategiplanen. 

 

 

1. AKTIVITETSOMRÅDE: KUNNSKAPSUTVIKLING, -OPPBYGGING OG -STØTTE 

MÅL: Innen hvert av de følgende tre områder skal vi i perioden etablere prosjekter, publisere 
forskningsartikler og bidra med systematisert kunnskap i aktuelle utviklingsprosjekter. 

1.1.Utdanning, rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt 

 med særlig vekt på leger 

1.2. Helsetjenesteutvikling i distrikt 

 med særlig vekt på legetjenesten og pre-hospital akuttmedisin 

1.3 Helsereformer og distrikt 

 effekter av top-down-politikk for distriktene 
 distriktene som modellskapere (bottom-up) 
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1.1 UTDANNING, REKRUTTERING OG STABILISERING AV HELSEPERSONELL  

 

Fra venstre: Björn Nilsson (SFAM), Anders Svensson (Bø i Vesterålen) 
Birgit Abelsen (NSDM), Peder Halvorsen (Alta), Anette Fosse (Mo i 
Rana). Foto: Helen Brandstorp 
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                          FORSTÅ FASTLEGEORDNINGEN 

Fra mai 2017 og hele høsten ble det publisert en rekke artikler, kronikker, intervjuer om fastlegeordningen. 
VI samlet 30 publikasjoner på 4 måneder og samlesiden ble bl.a. brukt av aviser: Forstå fastlegeordningen 

 

   

http://www.nsdm.no/forsta-fastlegeordningen/
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                                       ALIS-VEST 

 

I løpet av våren 2017 ble 10 kommuner plukket ut (Årdal, Lærdal, Hyllestad, Gulen, Masfjorden/Modalen, 
Bergen, Fusa, Odda, Stord, Bømlo). Tilsammen 14 ALIS ansatt i utdanningsstillinger av disse, tre kommuner 
har to ALIS. På bildet under er legene samlet på kick-off-seminaret 1. september i Bergen, der NSDM var 
medarrangør og fikk presentere vår følgeforskning. NSDM, ved Tone Edvardsen-Seppola og Helen 
Brandstorp bidrar med følgeforskning med fokus på rekruttering og stabilisering. I tillegg har Brandstorp en 
rolle i prosjektledelsen med spesialt ansvar for formidling. 
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Lenke til ALIS-VEST sin egen hjemmeside: www.alis-vest.no 

 

 

Lenke til denne info-siden: http://www.nsdm.no/lang-vei-mot-utdannigsstillinger/ 

 

 

http://www.nsdm.no/lang-vei-mot-utdannigsstillinger/
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I slutten av november arrangerte vi det andre møtet for å jobbe frem et ALIS.NORD-prosjekt. Den 
midlertidige arbeidsgruppen var da utvidet med Direktør Finn Henry Hansen i Helse Nord RHF og 
kommuneoverlege fra Sør-Varanger, Bodø og Harstad. ALIS-NORD kan fungere som et slags 
nettverksorganisasjon for mer lokale prosjekter der sentrale kommuner kan søke midler på vegne av egen og 
andre kommuner i eget nærområde. Ingen kommune ønsket å være vertskommune for et prosjekt som går 
over tre fylker. Man ønsker også å inkludere muligheten for ALIS stilinger som næringsdrivende og å 
involvere sykehusene i større grad for å få til «sykehusåret» i allmennlegers spesialiseringsløp. 
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Sammendraget finnes her 

Rapporten finnes her 

 

http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Sammendrag%20April2017.pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport%205%20april%202017.pdf
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Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar 
Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland 

Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet leger til å arbeide i distrikter? 

Tidsskr Nor Legeforen 2017, 14/15.  

http://tidsskriftet.no/2017/08/originalartikkel/utd
anner-universitetet-i-tromso-norges-arktiske-
universitet-leger-til 

 

http://tidsskriftet.no/2017/08/originalartikkel/utdanner-universitetet-i-tromso-norges-arktiske-universitet-leger-til
http://tidsskriftet.no/2017/08/originalartikkel/utdanner-universitetet-i-tromso-norges-arktiske-universitet-leger-til
http://tidsskriftet.no/2017/08/originalartikkel/utdanner-universitetet-i-tromso-norges-arktiske-universitet-leger-til
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1.2 HELSETJENESTEUTVIKLING I DISTRIKT 

Under dette kunnskapsfeltet skal vi ifølge strategiplanen legge særlig vekt på legetjenesten og pre-hospital 
akuttmedisin. 

 

Avhandlingen med lenke til inkluderte artikler: Training interactions in local teams: Using critical participatory 
action research to explore context based learning 

 
Hovedveileder Professor II Anna Luise Kirkengen, biveileder Professor Peder Andreas Halvorsen 
Bedømmelseskomiteen: Opponenter: Professor Jan Frich, Avd. for helseledelse og helseøkonomi, UiO og 
forsker og filosof Rani Lill Anjum, Handelshøyskolen, NMBU. Leder av komitéen: Førsteamanuensis Åge 
Wifstad, UiT Disputasleder: Professor Ivar Johannes Aaraas, UiT. Prøveforelesning: “Teamarbeid i 
helsevesenet - hva kan teoretiske perspektiv og empirisk forskning om team og teamarbeid lære oss” 

https://munin.uit.no/handle/10037/10149
https://munin.uit.no/handle/10037/10149
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I løpet av 2017 Har Martine Hagen gått ut av prosjektet, og en ny medarbeider har overtatt hennes plass. En 
rapport forventes klar første del av 2018. 
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                                           SIKKER, TRYGG og TRENT 

 

 

 

Martin Bruusgaard Harbitz fikk høsten 2017 stipendmidler fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), han 
begynte på den nasjonale forskerskolen innen allmennmedisin (NAFALM) og startet som fastlege i Lyngen i 
en såkalt «nordsjøturnus» - dvs 2 uker på jobb i Lyngen og 4 uker fri til forskning. 
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 Prosjektleder og lege i Senjalegen, Jorunn Nygaard            

Et artikkelmanus ble sendt inn til Tidsskrift for den norske legeforening tidlig høsten 2017, men refusert. 
Arbeidet fortsetter i 2018. 

                             DISPUTERTE PÅ FLÅTTBÅREN SYKDOM  

 

Allmennlege Knut Eirik Eliassen ved Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP), Universitetet i Oslo, forsvarte sin 
avhandling, Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic 
treatment and subjective health complaints of erythema 
migrans patients in Norwegian general practice, tirsdag 5. 
desember. (Bildet er fra ASP) 

Eliassen har mottatt støtte fra «Programmet» til NSDM. 
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Lenke til artikkelen: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-0865-8 

 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-0865-8
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1.3 HELSEREFORMER OG DISTRIKT 

VI følger med på effekter av top-downpolitikk for distriktene og distriktene som modellskapere (bottom-up). 

Fastlegeordningen, omleggingen av turnuslegeordningen, legevaktsordningen og samhandlingsreformen er 
viktige felt for oss. Ettersom mye av det vi driver med kan plasseres under overskriften Utdanning, 
rekruttering og stabilisering, vil rapporter finnes der  

 

 

Lite om den svenska primärvårdens historia. - Björn Nilsson (pensjonert allmennlege) 

 Hur det började - Anette Fosse (fastlege, sykehjemslege, PhD-student) 

 System - Birgit Abelsen (Førsteamanuensis og forskningsleder) 

Forskning. Utvärdering - Peder Halvorsen (fastlege og professor i allmennmedisin) 

 Så fungerar det. I Bö kommun och i Mo i Rana - Anders Svensson (kommuneoverlege, fastlege og NSDM-
stipendiat) - og litt Anette på slutten for et felles oppspill til diskusjon. 

http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/Bj%C3%B6rn%20nilsson_Intro%20fastlegerodningMai2017.pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/Fastlegeordningen_Anette%20-%20Karlstad.pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/Karlstad_Abelsen.pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/SFAM%2027_4_2017%20Halvorsen.pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/Karlstad%202017-3_A%2BA.pdf
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Sammendrag finnes her 

Hele rapporten ligger her                                                               

 

 

http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Sammendrag%20Rapport%20om%20ny%20turnustjeneste_endelig%20(002).pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport%20om%20ny%20turnustjeneste_endelig.pdf
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2. AKTIVITETSOMRÅDE: BROBYGGERVIRKSOMHET ML FORSKNING, PRAKSIS, FORVALTNING 

MÅL: I perioden skal vi aktivt bygge opp arenaer og videreutvikle vår dialog med praksisfeltet og med 
forvaltningen.  

Brobyggervirksomhet skjer via å etablere arenaer som konferanser og seminarer, ved at vi publiserer i 
Utposten, Dagens Medisin og er i samtale med mange aktører via sosiale medier som Facebook, Twitter og 
Eyr.  

NSDM har i 2017 også prioritert en utstrakt reisevirksomhet for å bygge bro til og nettverk med alle nivå i 
Norge, med miljøer i Sverige og andre gjennom deltagelse i prosjekter og konferanser.  

Under opplistingen av våre høringssvar i siste del av rapporten vises innspill direkte til forvaltningen. 
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På jubileet i juni ble en film om NSDM sin tilblivelse lansert sammen med et helt nytt design på våre nettsider 
som også er flyttet fra plattformen «Siteman» til «Wordpress». Vetle Løvgaard og Mariken B. Harbitz har 
stått for oppbygging og design av nettsidene. Visuell antropolog Alessandro Belleli har laget filmen (klikk på 
bildet) eller lenken:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lr4Utgqc1Gc 

 

 

 

 

Les mer her: http://www.nsdm.no/tiden-for-festtaler-er-forbi/   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lr4Utgqc1Gc
http://www.nsdm.no/tiden-for-festtaler-er-forbi/
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox
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3.AKTIVITETSOMRÅDE: KVALITETSUTVIKLING OG INNOVASJON I TJENESTENE 

MÅL: Vi vil i løpet av perioden etablere en struktur basert på prosjekter som enten utvikles lokalt og støttes 
av senterets faste stab med forskning og veiledning, eller som utvikles i senteret hvor vi trekker inn 
interesserte prosjektmedarbeidere fra praksisfeltet. 
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Alta seminaret 14.oktober 

 

I Alta har legevakt og ambulansetjeneste drevet med forskriftspålagt trening I akuttmedisinsk samhandling 
siden 2007. De fik Legeforeningens kvalitetspris for dette i 2017 og året etter brukte de pengne på å lage et 
nasjonalt seminar (NSDM og NKT-Traume var med å bidra til arrangementet). På bildet sees fra venstre Hege 
J. Holmgren og Hilde Hætta, Anne Davidsen, Geir Jøran Sara og Magnus Hjortdahl.  

 

Les mer på våre nettsider: 
http://www.nsdm.no/jeg-mistet-
hodet-men-handlet-korrekt/ 

Omtale i Tidsskriftet: 
http://tidsskriftet.no/2018/01/a
ktuelt-i-foreningen/kvalitetspris-
gir-ringvirkninger 

 

http://www.nsdm.no/jeg-mistet-hodet-men-handlet-korrekt/
http://www.nsdm.no/jeg-mistet-hodet-men-handlet-korrekt/
http://tidsskriftet.no/2018/01/aktuelt-i-foreningen/kvalitetspris-gir-ringvirkninger
http://tidsskriftet.no/2018/01/aktuelt-i-foreningen/kvalitetspris-gir-ringvirkninger
http://tidsskriftet.no/2018/01/aktuelt-i-foreningen/kvalitetspris-gir-ringvirkninger
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NSDM har bidratt med stipendmidler og hjelp til å rekruttere leger via sosiale medier  

Her er lenke til Magnus Hjortdahl, Peder Halvorsen & Mette Bech Risør. Rural GPs’ attitudes toward 
participating in emergency medicine: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care , 
09.11.16 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2016.1249047?scroll=top&needAccess=true 

 

 

 

Magadlena Skowronskis arbeid utgår fra NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og 
alternativ medisin) ved UiT, men hadde en midlertidig ansettelse hos oss i tre måneder i 2017 for å gjøre 
ferdig sin doktorgrad. 

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2016.1249047?scroll=top&needAccess=true
https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88112
https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88112
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Fecestransplantasjon i allmennpraksis oppnår strålende resultater 

Frank Hilpüsch er bosatt på Bjarkøy der han i mange år var kombilege. Etter kommunesammenslåing med 
Harstad i 2013 er han fastlege og forsker sammen med sykehusleger der på fecestransplantasjon i 
allmennpraksis og ulike lidelser om irritabel tarm og CSF/ME. NSDM gir støtte og har bidratt med veiledning.  

I februar publiserte han og kolleger artikkelen: Microscopic colitis: a missed diagnosis among patients with 
moderate to severe irritable bowel syndrome. Scand J Gastroentorol. 2017 Feb;52(2):173-177 

I sommer fikk forskermiljøet 5 millioner fra NFR!

 

På høsten 2017 ble det kjent at studien fikk gode resultater: 60 % ble bedre! 

En publikasjon ble akseptert i The Lancet sitt gastro-tidsskrift, publisert i januar 2018 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100842 

Prosjektet ble også vist i NRK sin serie Viten og vilje 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100842
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Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet 

 

Kommunene er gjennom folkehelseloven pålagt å utarbeide oversikt over befolkningens helse, og hva som 
påvirker den. Hvert fjerde år skal de utarbeide et oversiktsdokument, og de skal ha en fortløpende oversikt. 
Oversiktsdokumentet skal ligge til grunn for kommunens planstrategi, kommuneplan og andre relevante 
planer. Det er dessuten lovfestet at kommunene skal ansette en eller flere kommuneleger, og at kommunen 
skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse. Kommunelegene er altså ment å ha en sentral plass i det 
nye folkehelsearbeidet og i utviklingen av gode helse- og omsorgstjenester med økt fokus på forebygging og 
tidlig innsats. 

Ut fra kjennskap til kommunal samfunnsmedisin, synes det å være stor variasjon fra kommune til kommune 
når det gjelder både kapasitet og organisering av dette arbeidet. Det er også uklart på hvilken måte 
kommunelegene har tilpasset seg det nye folkehelsearbeidet som nå er mer tverrfaglig og 
sektorovergripende. Det er grunn til å tro at både rammene for arbeidet (stillingsstørrelser, organisatorisk 
plassering, grad av fagmiljø), legenes motivasjon for endring og de andre aktørenes arbeid betyr noe for 
hvordan kommunelegene løser sin rolle i "det nye folkehelsearbeidet", og i å bidra til å utvikle helse- og 
omsorgstjenester med økt fokus på forebygging og tidlig innsats 

Det legges vekt på brukermedvirkning i form av en referansegruppe med aktuelle aktører (både leger og 
ikke-leger). Denne har møttes noen ganger i løpet av 2017 og det er blant annet produsert tre filmer:  

Hva handler egentlig folkehelse om?  

Hva synes DU folkehelse handler om 1?  

Hva synes DU folkehelse handler om 2? 

Referansegruppa har kommet frem til at følgende er viktig ved samarbeid på tvers i folkehelsearbeidet: 

• Bruke enkelt språk 
• Unngå «stammespråk» 
• Unngå f.k (forkortelser) 
• Sitte rundt samme bord 
• Enes om felles mål  
• Sikre kommunikasjon 
• Bevissthet rundt ulikhetene 

«Når alle sektorer skal jobbe sammen for å sikre en god folkehelse, er det viktig at vi forstår hverandre. Vi 
trenger ikke på død og liv kalle alt for «folkehelsearbeid», men det må anses som viktig at de enkelte 
aktørene bruker egne ord som gjør at de føler eierskap til et felles mål om bedre folkehelse, gode levekår og 
trivsel» 

Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik (Haugesund) har i 2017 jobbet videre med sitt 
ph.D-prosjekt som han utviklet som ansatt i NSDM (2015-2016) med Margrete Gaski som 
hovedveileder. Hun er nå biveileder, og prosjektet er forankret ved NTNU med Anders 
Grimsmo som hovedveileder og Extrastiftelsen som finansiør. 

https://www.facebook.com/1037825149578505/videos/1884358614925150/?q=fousam
https://www.facebook.com/1037825149578505/videos/1884358614925150/?q=fousam
https://www.facebook.com/1037825149578505/videos/1884370371590641/?q=fousam
https://www.facebook.com/1037825149578505/videos/1884370371590641/?q=fousam
https://www.facebook.com/1037825149578505/videos/1884363234924688/
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4. AKTIVITETSOMRÅDE: BIDRA TIL REKRUTTERING OG STABILISERING AV PERSONELL 

MÅL: NSDM vil, som en nasjonal satsning, bidra til distriktskommunenes arbeid gjennom god 
kunnskapsforvaltning vedrørende legedekning, samt stabiliserende og rekrutterende tiltak for annet 
helsepersonell 
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Her ligger NSDM sitt korte høringssvar til Helsedirektoratets høring om Læringsmål del 2 og 3 i ny 
spesialistutdanning for leger: http://www.nsdm.no/horinger/ 

 

 

http://www.nsdm.no/horinger/
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5. AKTIVITETSOMRÅDE: NETTVERKSBYGGING NASJONALT OG INTERNASJONALT 

MÅL: Vi vil gjennom perioden arbeide aktivt for at NSDM skal være en aktør som er kjent på et 
nasjonalt nivå av landets helsepersonell i distrikt, samt av aktuelle ansatte i lokal, regional og 
nasjonal forvaltning. 

Viktigste arena for å bygge nettverk er via internett. Vi fikk en helt ny hjemmeside i juni og med det et nytt 
og mindre informativt statistikkprogram for siden. Antall besøkende på hjemmesiden er blitt mindre 
oversiktlig. I tillegg er reisevirksomhet for å knytte faglige kontakter og yte hjelp viktig. Hele landet er godt 
dekket når vi legger til hvor henvendelser kommer fra om hjelp i små og større spørsmål. Se oversiktene sist i 
meldingen. 

Facebook: 1900 følgere - 1300 følgere på samme tid i 2017 og 720 følgere i 2016, 353 følgere i 2015. 

Twitter (@Distriktsmed): 611 følgere -  479 følgere på samme tid i fjor, 297 i 2016.  

Nyhetsbrev: Sendes til over 200 personer – nytt fra april 2015. 

Eyr: Regelmessig nyhetsformidling til de ca. 2500 i det gamle e-postnettverket, mindre hyppig i det nye. 
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Publikasjonen kan fritt lastes ned som PDF fil fra følgende lenke: 
http://www.histmodbiomed.org/witsem/vol61 

Norske innspill ved seminaret i 2015 finnes på side 19, 50, 56 og 70 

 

http://www.histmodbiomed.org/witsem/vol61
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Fra NSDM deltok rådgiver Frank Remman og 
pensjonert professor Ivar J Aaraas på 
verdenskonferansen i distriktsmedisin.  

 

Her ligger et levende referat 
skrevet av Frank Remman 

http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/Rapport%20fra%20WONCA%20Cairns%202017%20090517.pdf
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/konferanser/Rapport%20fra%20WONCA%20Cairns%202017%20090517.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=jdSQmut7oJE 
Klikk på lenken over eller på bildet under 

 

 

          

https://www.youtube.com/watch?v=jdSQmut7oJE
https://www.youtube.com/watch?v=jdSQmut7oJE
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Tone Seppola-Edvardsens ph.D utgikk fra AFE-Nord  

Selve avhandlingen: http://hdl.handle.net/10037/12162 

Artikler:  

Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Ignoring 
symptoms: The process of normalising sensory experiences 
after cancer. Anthropology in Action 2017; Volum 24 (1). 
ISSN 0967-201X.s 34 - 40. 

Seppola-Edvardsen, Tone; Andersen, Rikke Sand; Risør, 
Mette Bech. Sharing or not sharing? Balancing 
uncertainties after cancer in urban Norway. Health, Risk 
and Society 2016; Volum 18 (7-8).s 367 – 384 

Tone Seppola-Edvardsen; Mette Bech Risør. The sensorial 
and emotional as pathways to understanding experiences 
of cancer: Gaining sudden insight during in-depth 
interviews. Submitted 

http://hdl.handle.net/10037/12162
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/24/1/aia240106.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/24/1/aia240106.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/24/1/aia240106.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/24/1/aia240106.xml
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698575.2016.1262943
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698575.2016.1262943
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698575.2016.1262943
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698575.2016.1262943
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ANDERS FORSDAHLS PRIS 2017 OG ELLISIF WESSELS MINNEPRIS 

Allmennlege Anders Seim fikk i går vår hederspris, Anders Forsdahls pris, for sin helt 
spesielle legegjerning innen internasjonal distriktsmedisin: eliminering av neglisjerte og 
utryddbare sykdommer i den tredje verden. 

http://hdi.no 

Les hele begrunnelsen og mer om Anders Seim her: http://www.nsdm.no/allmennlegen-som-utrydder-
sykdommer/ 

 

 

 

Det ble ikke delt ut noen Ellisif Wessels minnepris i 2017. 

 

 

 

 

Anders Seim mottok prisen under 
festmiddagen på Nidaroskongressen i 
oktober 2017. Prispengene på kr 20 000 skal 
gå til medisiner til kvinner med store 
fødselsblødninger i Afrika. 

Foto: privat 

http://hdi.no/
http://www.nsdm.no/allmennlegen-som-utrydder-sykdommer/
http://www.nsdm.no/allmennlegen-som-utrydder-sykdommer/
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ANSETTELSESFORHOLD I NSDM I 2017 

PÅGÅENDE PROSJEKT I PROGRAMMET 

Helen Brandstorp Leder  100%, fra juni 80% (20 % i ALIS-VEST-prosjektet) 

Birgit Abelsen Forskningsleder 80% (20% på ISM) 

Margrete Gaski Seniorforsker 100%  

Frank Remman Rådgiver 100% 

Martin B Harbitz Stipendiat 100% (midlertidig) 

Tone Seppola-Edvardsen forsker 80% fra april (midlertidig) 

Tema Prosjektarbeider og sted Veileder Oppstart – slutt 

Utkantlegane Malin Daae Steine, Masfjorden Birgit Abelsen 2017-2018 
Innovativ oppgaveføring Hanne Straume, Bykle  2017-2018 
Skiskadedatabase Jonas Jeppesen, Trysil  2016-2018 

Utarbeide samarb.arena ml 
LV- sentral og AMK 

Hege Hammer Bech og Lisbeth 
Øgaard, Bardu 

Margrete Gaski 2017-2018 
 

Er det trygt å bli akutt syk i 
distrikt? Et brukerperspektiv 

Martin Harbitz, Tromsø Margrete Gaski, 
Helen Brandstorp 
Birgit Abelsen 

2016-2019 

Utvikling av pallitativ enhet v 
Rissa sykehjem 

Cheneso Moumakwa, Rissa Terje Engan 2016-2018 

Desentral sykepleie og små 
fagmiljøer i distrikt 

Liss Eriksen og Jeanette Huemer, 
Hammerfest 

 2016-2018 

Bruken av Alta sykestue ved 
ø-hjelpsinnleggelser 

Ingunn Heggheim, Alta Peder Halvorsen, Birgit 
Abelsen 

2016-2018 

Dimensj. av Alta Sykestue Arve Østlyngen, Alta Birgit Abelsen 2016-2018 
Behandling av irritabel 
tarmsyndrom 

Frank Hilpüsch 
Harstad/Bjarkøy 

Birgit Abelsen 2013 - 2018 

Trygghet for helsepersonell 
på Senja 

Jorunn Nygård og Trine 
Rydningen, Senja 

Helen Brandstorp 2015-2018 

Oppfølgingsteam i 
kommunehelsetjenesten 

Anders Svensson, Bø i 
Vesterålen 

Margrete Gaski, Birgit 
Abelsen 

2015-2018 

Akutt utrykning på LV Magnus Hjortdahl Peder Halvorsen 2016-2018 
Ultralyd i allmennpraksis Steinar Konradsen og Christina 

Rossi, Finnsnes 
Birgit Abelsen -2018 

Rural Palliative Care in 
Northern Norway 

May-Lill Johansen, Bente Ervik, 
Tromsø 

 2015- 2019 

Rød respons på legevakt Elisabeth Nøstvold, Hammerfest Peder Halvorsen 2015-2018 
Bruddbeh.i allmennpraksis Stein Vabo, Vennesla Tone Morken 2013-2018 
Kulturspråk-pasienter Amund Peder Teigmo  2016-2018 
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ARRANGEMENT I NSDM SIN REGI  

Workshop om fastlegeordningen med fastleger fra de tre nordlige fylkene og Sverige 13. -15. januar. 

Møte med helsepolitikere fra Arbeiderpartiet om fastlegeordningen. Tromsø 9.mars.  

Jubileumskveld for NSDM ti år. Sentralen, Oslo 7. juni. 

Dagsseminar for NSDM-stipendiater. Oslo 8. juni. 

Oppstartsmøte ALIS-Nord. Tromsø og videokonferanse 11. september. 

Oppfølgingsmøte ALIS-Nord, Tromsø og videokonferanse 22. november. 

Medarrangør: Altaseminaret om akuttmedisinsk trening i samhandling, 12 oktober. 

Prosjektseminar i Recruit and Retain-Making it Work Bergen, 24. oktober. 

Internasjonalt seminar Recruit, retain and specialise GPs, Bergen 25. oktober. 

 

VEILEDNING FOR PHD- OG MASTERSTUDENTER UTENOM PROGRAMMET 

Monika D. Jakobsen, PhD-student. Health care needs among women with food hypersensitivity. 
Hovedveileder: Abelsen. 

Mashhood A. Sheikh, PhD-student. Childhood disadvantage, and health and well-being in adulthood. 
Biveileder: Abelsen. 

Martin B. Harbitz, PhD-student. Pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten – en ph.d-avhandling om ulike 
perspektiver og erfaringer med pasiensikkerhet blant pasienter, helsepersonell og Helsetilsynet. 
Hovedveileder: Gaski. Biveiledere: Brandstorp og Abelsen. 

Dag-Helge Rønnevik, PhD-student. Kommunelegens rolle i folkehelsearbeidet. Biveileder: Gaski. 

Ida Karoline Sand Ramberg, 5. årsoppgave medisin. Kvinners opplevelse av å føde langt unna hjemmet sitt. 
Veileder: Abelsen. 

Karoline Damsgård Nilsen, 5. årsoppgave medisin. Systematisk oversikt om sykestueforskning med blikk på 
kvalitet, pasientforløp og økonomi. Biveileder: Abelsen. 

PUBLIKASJONSLISTE 

Abelsen B, Gaski M. Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten, 2017, vol 46, 5: 16-19. 

Brandstorp H. Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore 
context based learning. Doktorgradsavhandling. ISM skriftserie nr.175. Helsevitenskapelig fakultet, UiT 
Norges arktiske universitet 
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Brandstorp, Helen. Akuttmedisinsk trening med mening. Utposten 2017; vol 46, 3: 24 - 25. 

Brandstorp H. Hva ALIS-VEST er og kan være. Utposten 2017; vol 46, 7:28-29 

Gaski M, Abelsen B. Designing medical internship to improve recruitment and retention of doctors in rural 
areas. International Journal of Circum Polar Health, 2017, 76(1):1314415. 

Gaski M, Halvorsen P, Aaraas I, Aasland OG. Utdanner Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 
leger til å arbeide i distrikter? Tidsskrift for den norske legeforening 2017; 137: 1026-1031. 

Hilpüsch F, Johnsen PH, Goll R, Valle PC, Sørbye SW, Abelsen B. Microscopic colitis: a missed diagnosis among 
patients with moderate to severe irritable bowel syndrome. Scand J Gastroentorol. 2017 Feb;52(2):173-177 

Sheikh MA, Abelsen B, Olsen JA. Education and health and well-being: direct and indirect effects with 
multiple mediators and interactions with multiple imputed data in Stata. Journal of Epidemiology & 
Community Health. Online First, September 2017.  

Aaraas IJ. Tromsø og Nord-Norge-perspektiver i: Overy C, Tansey EM (eds) (2017) Historical Perspectives on 
Rural Medicine. The Proceedings of Two Witness Seminars. Wellcome Witnesses to Contemporary Medicine, 
vol. 61. London: Queen Mary University of London.  

Leonardsen ACL, Lappegard Ø, Garåsen H, Aaraas IJ. Kronikk: Desentraliserte helsetjenester. Tidsskr Nor 
Legeforen 2017. DOI:10.4045/tidsskr.17.0324.  

Aaraas IJ. En vond dag ble til mange gode. Utposten 8. 2017 

NSDM-RAPPORTER 

Abelsen B, Gaski M. Ny turnustjeneste for leger. En studie om implementering og samstyring. Mars, NSDM-
rapport 2017.  Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

Gaski M, Abelsen B. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. NSDM-rapport 2017. April, Tromsø: 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

Abelsen B, Brandstorp H. Oppfyller kommunene kompetansekrav i fastlegeforskriften? Krav til legere i vakt 
og trening i samhandling. NSDM-rapport 2017.  Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges 
arktiske universitet. 

HØRINGSUTTALELSER 

30.november til Stortingets helse- og omsorgskomité: Representant forslag 8:3 S om tiltak for å styrke 
rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. 

1.september til Helse – og omsorgsdepartementet: Tredje revisjon Nasjonal helseberedskapsplan 

8.mai til Stortingets helse- og omsorgskomité: Representantforslag 92 S om rekruttering til 
fastlegeordningen 

1.april til Helsedirektoratet: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876): 



NSDM / BNG 39 

UIT Norges arktiske universitet 

MUNTLIGE PRESENTASJONER 

1. Aaraas IJ. Konsultasjonen. Kommunikasjonsutfordringer i allmennmedisin. Grunnkurs A, 
spesialistutdanning i allmennmedisin. Voss, mars 

2. Aaraas IJ. Achievements and future challenges of rural medical educations. UiT-The arctic university 
of Norway in collaboration with James Cook University, Australia: Workshop at 14th World Rural 
Health Conference, Cairns, Australia April/May   

3. Aaraas IJ, Harbitz Bruusgaard M. Uheldige hendelser – å leve med usikkerhet. Medisinstudiet i 
Tromsø, juni.   

4. Abelsen B, Brandstorp H. Rekrutteringsutfordringer i allmennlegetjenesten. Møte om ALIS-Vest, 
Bergen, 22. februar. 

5. Abelsen B, Gaski M. Trenger vi opptakskvoter til medisinstudiet? Den første nasjonale 
helseforskningskonferansen, Trondheim, 14.-15. mars. 

6. Abelsen B, Gaski M. Ny turnustjeneste for leger - en studie om implementering og samstyring. 
Presentasjon for NSDMs styringsgruppe, Oslo, 16. mars.   

7. Abelsen B. Fastlegetjenesten – rekruttering, ustabilitet og spesialisering. Møte arrangert av KS om 
"Utfordringer og muligheter knyttet til allmennlegetjenesten i kommunene", Oslo, 22. mars. 

8. Abelsen B. The Norwegian case study. Presentasjon på “Recruitment and Retention of Remote and 
Rural Health Care staff: Making it Work”, Ullapool, Skottland, 29. mars. 

9. Abelsen B. Fastlegeordningen – systemet. Workshop om den norske fastlegeordningen på SFAM, 
Karlstad 27. april  

10. Abelsen B. 18 år med Programmet. 10 års jubileumsfeiring for NSDM, Oslo, 7. juni  
11. Abelsen B. Hvorfor er ALIS-Vest en lur idé? Kick-off møte i ALIS-Vest, Bergen, 1. september  
12. Abelsen B. Kommuners oppfølging av kompetansekrav i akuttmedisinforskriften. Presentasjon på 

workshop i Recruit & Retain prosjektet, Bergen, 24. oktober  
13. Abelsen B, Brandstorp H. Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? 

Presentasjon for NSDMs styringsgruppe, Tromsø, 23. november  
14. Brandstorp H. Key note. LEFO 4.th Nordic Research Conference. Gardermoen, 23 - 24.januar  
15. Brandstorp H. Om forskning i ALIS-VEST prosjektet Bergen, 27. januar 
16. Brandstorp H. Om rekruttering og stabilisering av fastleger. Ap-politikere på Stortinget 15. februar 
17. Brandstorp B, Abelsen B. Rekrutteringsutfordringer i helsetjenesten. Presentasjon i møte med 

medlemmer av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Tromsø, 9. mars  
18. Brandstorp H. Debattdeltager. Folkehelsekonferansen, Plaza hotell, Oslo 14. mars  
19. Brandstorp H. Foredrag, Helsedirektoratets høringsmøte om «helsevakt». Oslo 15.mars 
20. Brandstorp H. Foredrag om medisinsk utdanning i Norge x 2, NHS Highland konferanse om rural 

medicine. Inverness, Skottland 31.mars 
21. Brandstorp H. Om forskning i allmennpraksis. Grunnkurs for allmennleger. Tromsø 24.april 
22. Brandstorp H. Foredrag på workshop om åndelighet i helsetjenesten på Svensk selskap för 

Allmenmedicin sin nasjonale samling. Karlstad, Sverige 26.-28. april 
23. Brandstorp H. 3 t. foredrag om kvalitetsarbeid, Nasjonalt kurs for samfunnsmedisinere. Røst 9.mai 
24. Brandstorp H. Om kvalitetsarbeid og teamtrening, Svensk förening för Glesbygdsmedicin, årlige 

konferanse. Härnösand 10.-11. mai 
25. Brandstorp H. Om rekruttering og stabilisering av fastleger. Samling for kommuner i ALIS-VEST-

prosjektet. Bergen 31. mai 
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26. Brandstorp H, Abelsen B. Primary health care. Presentasjon for styringskomiteen for Northern Health 
Across borders, Sommarøy, 1. juni 2017. 

27. Brandstorp H. Om ny ekspertgruppe innen akuttmedisin, Avdeling for nødmeldetjenester i 
Helsedirektoratet. Gardermoen 7. juni. 

28. Brandstorp H. Innledning om NSDM og leder av jubileumsseminaret for NSDM. 7. juni. 
29. Brandstorp H. Om distriktsmedisin. NTNU sitt kurs i distriktsmedisin. Island 10.-13.juni. 
30. Brandstorp H Medical practice and its relation to existential and religious dimensions. Workshop, 

Nordisk kongress i allmennmedisin. Reykjavik 15. juni. 
31. Brandstorp H. Om pasientsikkerhet, Workshop, Nordisk kongress i allmennmedisin. Reykjavik 16. 

Juni. 
32. Brandstorp H. When should GPs participate in emergency teams, and what is their contribution? 

Workshop Nordisk kongress i allmennmedisin. Reykjavik 16.juni. 
33. Brandstorp H. Om norsk primærhelsetjeneste. Amerikansk studentgruppe på sommerskole. Tromsø 

20. juni. 
34. Brandstorp H. Om følgeforskning i ALIS-VEST. Kick-off seminar. Bergen 1. september. 
35. Brandstorp H. Foredrag, samarbeidsutvalget for utdanning i Nord. Tromsø 4. September. 
36. Brandstorp H, Abelsen B. Competence maintenance, opportunities and challenges in primary health 

care. Workshop: “A region without borders”, Northern Health Across borders, Luleå, 26. September.  
37. Brandstorp H. Foredrag og medarrangør. Nasjonalt seminar om trening i samhandling. Alta 12. 

oktober. 
38. Brandstorp H. Prisutdeling, Anders Forsdahls pris Nidaroskongressen. Trondheim 19. oktober. 
39. Brandstorp H. Om rekruttering og stabilisering av fastleger fylkeslegens kommuneoverlegeforum i 

Troms. Tromsø 1. november. 
40. Brandstorp H. Om ALIS-VEST-prosjektet. Legeforeningens samling for regionråd og lokalstyrer, 

Gardermoen 8.november 
41. Brandstorp H. Innledning, møteledelse og avslutning. Seminar om rekruttering, stabilisering og 

spesialisering. Bergen 25.oktober. 
42. Brandstorp H. Om akuttmedisinsk teamtrening som pasientsikkerhetstiltak. Jubileumsseminar for 

Stiftelsen BEST 15.-16. november. 
43. Brandstorp H. Om rekruttering og stabilisering av leger. Norsk medisinerstudentforenings 

grunnutdanningsseminar, Stjørdal 18.-19. november. 
44. Brandstorp H. Om akuttmedisinske lederutfordringer i kommunehelsetjenesten. NHS konferanse, 

Oslo 12. desember 
45. Gaski M. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av 

Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Samhandlingsutvalget. Tromsø 2. mars. 
46. Gaski M. Hvordan utdanne nok kompetente sykepleiere til helseforetak og kommuner i nord? styret 

ved Det helsevitenskapelige fakultet, Tromsø 6. mars. 
47. Gaski M, Abelsen B. Development of a model to improve rural GP retention and quality of GP 

services. Paper på Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning. Trondheim 14.-15. 
mars. 

48. Gaski M. Fastleger og sykepleiere – knappe ressurser i kommunene. Konferanse, Fylkesmannen i 
Troms. Tromsø 20.april. 

49. Gaski M. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Samfunnsmedisingruppa i Troms og Finnmark. 
Tromsø 25. april. 
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50. Gaski M. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Fagdag for leger i Lofoten, 
Nordlandssykehuset. Svolvær 8.-11.august. 

51. Gaski M. Fastlegens medvirkning ved overgangen fra sykehus til hjem. Arbeidsgruppe, Current 
challenges in health sector governance in Europe, NOPSA (the Nordic Political Science Association. 
Odense, Danmark 8.-11.august. 

52. Gaski M. Bemanningssituasjonen og endringer i fastlegerollen som følge av Samhandlingsreformen. 
Fagpolitisk seminar, Stortinget 28. september. 

53. Gaski M. Hvor blir våre sykepleiere av? fagnettverket for Kompetanseløftet 2020. Tromsø 12. 
oktober. 

54. Harbitz MB. Patient perspective on safety in primary care - a mixed studies review. LEFO 4.th Nordic 
Research Conference. Gardermoen, 23.januar.  

55. Harbitz MB. Fra spørsmål til forskning, en ph.d.-fødsel. Våruka Legeforeningen, Tromsø 24.april  
56. Harbitz MB. High quality and safe care for patients in primary care. Workshop Nordic GP Congress, 

Reykjavik, 16.juni. 
57. Seppola-Edvardsen T. 1) Redselen for tilbakefall og utfordringene med å tolke kroppslige 

fornemmelser etter kreft? 2) Hvem deler man hva med? Om å håndtere usikkerhet etter kreft, slik at 
den ikke forstyrrer hverdagsliv og sosiale relasjoner. 3) Litt om kontakten med helsevesenet, spesielt 
«fastlegen». Tre presentasjoner på Kreftforeningens vårmøte. Tromsø 23. mai.  

58. Seppola-Edvardsen T. Følgeforskning ALIS-Vest, rekruttering og stabilisering. Presentasjon av 
prosjektbeskrivelsen for styringsgruppemøte ALIS-Vest. Bergen 31. mai.  

59. Seppola-Edvardsen T. Silencing sensations after cancer. Presentasjon av paper på 2017 Biennial 
Conference Network Meeting/Easa Medical Anthropology Network. Lisboa/Portugal 6. Juli  

60. Seppola-Edvardsen T. Redsel for sykdom. Om tolking av kroppslige fornemmelser. Årsmøtet i 
NORILCO. Lyngskroa Storfjord 24. september. 

KRONIKKER, BREV TIL REDAKTØREN, BOKANMELDELSER 

Brandstorp H. Et team bestående av to. Legeliv. Dagens Medisin nr. 4. 23. februar. 

Brandstorp H. Fastlønn er den mest interessante endringen i fastlegeordningen nå. Doktor i nord. 18.april. 

Brandstorp H. Når helsetjenesten er visjonær. Legeliv. Dagens Medisin nr. 9, 4. mai. 

Brandstorp H. Kvalitet handler om det relasjonelle. Doktor i nord. 11. mai. 

Brandstorp H. Rekruttering til fastlegeordningen. Debattinnlegg Aftenposten, 28.mai. 

Brandstorp H. Fastlegen er der for oss over tid. Legeliv. Dagens Medisin nr.14, 14. september.  

Brandstorp H. Vi trenger en samlende og overbyggende struktur. Legeliv. Dagens Medisin nr 21, 12. 
november. 

HJEMME SIDER OG SOSIALE MEDIER 

Hjemmesiden www.nsdm.no driftes av redaktør Helen Brandstorp. 

«Idébank for kommunene» på UiT sin server og plattform driftes av Frank Remman. 

Facebook og Twitter er det Helen Brandstorp som kommuniserer gjennom og er ansvarlig for. 
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  UIT Norges arktiske universitet 

ANDRE FAGLIGE BIDRAG FRA NSDM 

Bidrag til utredningsavdelingen Stortinget,7. januar. Helen Brandstorp 

Bidrag til flere legevaktansvarlige i distriktskommuner basert på henvendelser gjennom hele året. Helen 
Brandstorp 

Representasjon med gaveoverrekkelse, oppstart av Finnmarksmodellen, Hammerfest 15. august. Birgit 
Abelsen 

Bidrag på Helsedirektoratets drøftingsmøte om kompetansesentre utenfor sykehus. Oslo 17.mars. Helen 
Brandstorp 

Deltagelse, NFA og AF sin Våruke. Tromsø 24.-25. april, møte med NFA sin faggruppe i distriktsmedisin i 
Tromsø 24. april, møte med NFA og de andre faggruppene 26.januar. Helen Brandstorp 

Møter i Legeforeningens forskningsutvalg 14.mars, 13.juni, 10. oktober og 12. desember. Helen Brandstorp 

Møte i allmennmedisinsk forskningsutvalg (utdeling av prosjektstøtte), 5. mai i Oslo. Birgit Abelsen 

Kursledelse, Frie foredrag på Nidaroskongressen, 19. oktober i Trondheim. Birgit Abelsen 

Administrativ leder av bedømmelseskomite for Johanna Laues PhD-avhandling Managing exerbations of 
chronic obstructive pulmonary disease. Disputas ved UiT Norges arktiske universitet. Tromsø 24. Mars. 
Margrete Gaski 

Bidrag på Helsedirektoratets arbeidsverksted scenarioprosjekt: Fremtidig tilbud og behov for helsepersonell. 
Oslo 27. september. Margrete Gaski. 

Bidra i helsedirektoratets arbeidsdugnad for innhold i LIS1 20.oktober. Helen Brandstorp 

Planleggingsgruppe av UiT sitt Peter F Hjort seminar for 2018, 7. september. Helen Brandstorp 

Mentorveiledning for 2.klasse medisinstudenter. 4 timer. 12.desember. Martin B Harbitz 

Fra Nordic GP Congress: https://www.youtube.com/watch?v=jdSQmut7oJE&t=1s.  Martin B Harbitz 

Bidrag inn i Institutt for samfunnsmedisin sin stab for prosjektstøtte. Frank Remman 

https://www.youtube.com/watch?v=jdSQmut7oJE&t=1s
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