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TETT PÅ – RUNDT OM I HELE LANDET…
Hvis ingen lar seg engasjere av det vi gjør, har det vi gjør ingen verdi.
Også 2018 ble et travelt år for alle i Nasjonalt senter for distriktsmedisin/Boaittobealmedisiinna
našunála guovddáš (NSDM/BNG). Det skyldes mye reisevirksomhet knyttet til både forskning og
formidling tett på tjenestene, og det skyldes at vi ble flere nyansatte i små og større stillinger som
samlet skapte et økt aktivitetsnivå i senteret.
Både i den pågående evalueringen av primærhelseteam-forsøket og i ALIS-Vest-prosjektet har
forskere i NSDM valgt å følge tjenestene via intervjuer etter å ha besøkt informantene først. God
forståelse for lokale betingelser og kontekst, er viktig for våre bidrag.
NSDM sin kompetanse er etterspurt av mange grunnet pågående krise i fastlegeordningen, dennes
rekruttering- og stabiliseringsutfordringer og pågående endringer innen legevakt/akuttmedisin, som
ulike kommuner, lokale, regionale og nasjonale myndigheter, interesseorganisasjonene KS og
Legeforeningen og andre grupper av helsepersonell.
Alle invitasjonene til å bidra gjorde at vi arrangerte færre møteplasser (seminar, konferanser ol) i
2018 enn i de to foregående år. På s. 19 er et norgeskart som viser alle stedene vi besøkte i 2018.
Blant fast ansatte forskere er vi få og utfra etterspørsel burde vi bli flere.
Allikevel opplever vi at vi rekrutterer svært dyktige fagfolk inn til oss som gjør oss bedre. Vi jobber
bevisst med at alle vet at deres bidrag er nødvendig for at vi som samlet senter leverer – og det
håper vi vil fortsette å rekruttere og stabilisere.
Nye midlertidig ansatte i større og mindre stillinger er Kristine Andreassen, Anette Fosse, Magnus
Hjortdahl og Ingvill K. Ceide. Vi har også ny styringsgruppeleder Nina Emaus og en ny strategi.

NSDM sine faste og midlertidig ansatte i 2018.
Øverste rekke fra venstre: Helen Brandstorp, Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Frank Remman,
Martin Bruusgaard Harbitz. Nederst: Tone Seppola-Edvardsen, Kristine Andreassen, Magnus
Hjortdahl, Anette Fosse, Ingvill Konradsen Ceide.(For stillingsdetaljer, se tabell s.27)
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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, -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)
1.1 UTDANNING, REKRUTTERING OG STABILISERING AV HELSEPERSONELL
VI har jobbet mye med fastlegeordningen i hele 2018 – nasjonalt og med et nordnorsk perspektiv.
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Evaluering av det nasjonale forsøket med primærhelseteam
NSDM er med i et konsortium som evaluerer Helsedirektoratets treårige forsøk med
primærhelseteam. Fra 1. april 2018 prøves PHT ut ved 13 fastlegekontor i ni kommuner. Forsøket
tilfører sykepleiere til fastlegekontor og prøver ut to ulike modeller for finansiering av sykepleier;
honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen. Målet med forsøket er å finne ut om PHT gir et bedre
tilbud til listeinnbyggere enn dagens fastlegeordning. Som del av evalueringen av PHT, vil det
gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse
PHT skal særlig rettes mot brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov,
som brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet, brukere som omtales som «skrøpelige eldre»
og brukere med utviklingshemning og funksjonsnedsettelser. I disse målgruppene ses det som viktig
at PHT når svake etterspørrere.
Evalueringskonsortiet ledes fra Universitetet i Oslo med professor i helseøkonomi Tor Iversen som
prosjektleder. Øvrig deltager i konsortiet er Oslo Economics. NSDM, med forskningsleder Birgit
Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski, har særlig ansvar for den kvalitative intervjustudie i
evalueringen.

Sykepleiere på legekontoret i Seljord

Sykepleiere på legekontor i Brumunddal

Evaluering av forsøket med medisinsk avstandsoppfølging
NSDM er med i et konsortium som skal evaluere Helsedirektoratets forsøk med medisinsk
avstandsoppfølgning (2018 – 2021) i seks kommuner. Medisinsk avstandsoppfølging innebærer at
pasienter kan følges opp ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger. Målgruppen for utprøvingen
er pasienter med kroniske sykdommer, med medium til høy risiko for forverring av sin tilstand,
reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester.
Utprøvingen er designet som et randomisert forsøk hvor man sammenlikner pasienter som får
avstandsoppfølging med en kontrollgruppe som følges opp på vanlig måte. Målet med evalueringen
er å få kunnskap om effekter av medisinsk avstandsoppfølging når det gjelder: 1) pasientenes
fysiske og psykiske helse, 2) pasientenes opplevelse av tjenesten, 3) pasientenes
helsetjenesteforbruk, og 4) totale kostnader og nyttevirkninger for pasienter, helsetjenesten og
samfunnet. Resultatene skal bidra til nasjonale anbefalinger om implementering av medisinsk
avstandsoppfølging i større skala.
Evalueringskonsortiet består av de samme forskergruppen som evaluerer forsøket med
primærhelseteam. Evalueringen ledes formelt av UiO, med Susanna Sten-Gahmberg fra Oslo
Economics som daglig ansvarlig. Deltager i konsortiet fra NSDM er forskningsleder Birgit Abelsen.
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Sammendrag av rapporten
Her er hele rapporten, Utdanningsstillinger i ALIS-Vest

6

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

1.2 HELSETJENESTEUTVIKLING I DISTRIKT
Under dette kunnskapsfeltet skal vi ifølge strategiplanen legge særlig vekt på legetjenesten og prehospital akuttmedisin.

Uheldige hendelser på legekontor i distrikt
Ph.d.-kandidat og fastlege Martin Bruusgaard Harbitz er godt i gang med sitt prosjekt om uheldige
hendelser på fastlegekontor i distriktskommuner. Målet med ph.d-prosjektet er å øke forståelsen av
og mulighetene for forebygging av uheldige hendelser. Tre ulike studier skal undersøke dette:
1. Mestring av selvrapporterte uheldige hendelser på fastlegekontor i distrikt. En intervjustudie
2. Helsepersonells håndtering og forebygging av uheldige hendelser på fastlegekontor i distrikt. En
fokusgruppestudie.
3. Administrative reaksjoner fra Statens Helsetilsyn gitt leger i og utenfor distriktskommuner. En
retrospektiv deskriptiv studie
Harbitz er i ferd med å skrive ferdig første studie, og i gang med innhenting av data til studie
nummer tre. I november 2018 fikk Harbitz tildelt nøkkelstilling som stipendiat ved UiT.
Hovedveileder er Margrete Gaski, biveiledere er Helen Brandstorp, Birgit Abelsen og Per Stensland.

Prosjekt Lokale akuttmedisinske tjenester
Hensikten med prosjektet er å bedre lokale akuttmedisinske tjenester ved å utvikle et nasjonalt
instruktørkurs av høy akuttmedisinsk og pedagogisk kvalitet. Etter endt instruktørkurs vil
kursdeltakerne ha praktisk og teoretisk ballast til å holde sine egne tverrfaglige treninger i sitt eget
akuttmedisinske miljø (bestående av for eksempel legevakt, andre kommunale helsetjenester og
ambulansetjenesten). Disse lokale tverrfaglige treningene vil fokuserer på samarbeid,
kommunikasjon og ledelse i akuttmedisinske situasjoner ved hjelp av en systematisk tilnærming
basert på gjentatt simulering og felles refleksjon (debrief), i tråd med BEST (Bedre og systematisk
teamtrening) modellen som er utbredt på norske sykehus og i enkelte kommuner.
Kurset vil utvikles og er planlagt driftet med deltakere fra NSDM, stiftelsen BEST, Førde kommune,
Alta kommune og Helse Finnmark. Kurset vil basers på langvarig erfaring med tverrfaglig trening fra
Alta og andre aktører i BEST nettverket. Det vil også søkes innspill nasjonalt (SAFER – Stavanger
Acute Medicine Foundation for Education and Research) og internasjonalt (Center for Medical
Simulation, Harvard).
Målet med prosjektet er å gjennomføre regelmessige instruktørkurs, og første kurs er planlagt
høsten 2019 i Alta.
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1.3 HELSEREFORMER OG DISTRIKT
Vi følger med på effekter av top-down-politikk 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 også en del aktivitet rapporteres der.

Teamarbeid, kontinuitet og fragmentering i primærhelsetjenesten –
fleksible verktøy for lokaltilpasset utvikling
Høsten 2018 startet planleggingen av et prosjekt om tverrfaglig samarbeid:
Helsetjenesten i den rike del av verden utfordres av et økende antall eldre, livsstilssykdommer og
kroniske lidelser. Medisinsk og teknologisk utvikling gjør at vi kan behandle flere tilstander, og
forventningene til helsevesenet øker. Dette fører til stort press på helsetjenestene. Forskning viser
at samfunn med sterk primærhelsetjeneste har bedre og mer effektive helsetjenester enn land som
legger hovedvekten på sykehus. Det er også vist at kontinuitet i lege-pasientforholdet gir bedre
helse og mindre bruk av sykehustjenester. Mange land har etablert et liste-system for pasienter i
primærhelsetjenesten, men Norge er det eneste landet hvor allmennlegetjenestene er organisert
med en personlig, gjensidig forpliktende forbindelse mellom den enkelte pasient og fastlegen. Dette
sikrer kontinuitet og personlig oppfølging, men kan være til hinder for tverrfaglig samarbeid.
Økt kompleksitet fører til økende spesialisering og kompetansefragmentering både i første- og
andrelinjetjenesten. For å håndtere dette er tverrfaglig samarbeid nødvendig. Allmennlegene
representerer den medisinske breddekompetansen, og er derfor en nødvendig deltaker. Hvordan
jobbe tverrfaglig og samtidig ivareta kontinuitet?
Tverrfaglig samarbeid innebærer kontakt med andre fagpersoner om en pasient. Kontakten kan skje
på telefon eller gjennom elektronisk kommunikasjon, gjennom personlige møter med
enkeltpersoner eller i et teammøte. Noen team er faste over lang tid, andre team dannes ved
behov og løses opp når behovet er ivaretatt.
Det pågår nå to forsøk initiert av Helsedirektoratet som involverer fastlegene: Primærhelseteam og
Oppfølgingsteam. Det er imidlertid lite oppmerksomhet rundt hvordan fastlegene på daglig basis
deltar i uformelle, behovsstyrte, pragmatiske tverrfaglige samarbeid. Vi trenger mer kunnskap om
hvordan både behovsstyrt og fast teamarbeid foregår i de ulike geografiske og organisatoriske
praksistypene i Norge, både det som fungerer og det som ikke fungerer.
Vi er i startfasen av å planlegge et mulig prosjekt med følgende foreløpige forskningsspørsmål:
Hvordan kan medisinske primærhelsetjenester ivareta både personlig kontinuitet og tverrfaglig
samarbeid når kompleksitet og fragmentering øker?
For å besvare dette forskningsspørsmålet vil vi undersøke norske forhold spesielt, og i tillegg vil vi
foreta studier i Sverige, New Zealand og Skottland i samarbeid med forskningsmiljøer der. Disse
landene har sterke primærhelsetjenester, men har valgt å organisere sine helsetjenester ulikt. Vi vil
beskrive og sammenligne de ulike modellene med tanke på å utkrystallisere nyttige fellesnevnere.
Vi vil også se på likheter og forskjeller mellom urbane og rurale områder.
Vi vil bruke både metaanalyser av eksisterende forskning, registerstudier og
intervjuer/fokusgrupper. Målet er å utvikle kunnskapsbaserte, fleksible verktøy for bottom-up
lokaltilpasset tverrfaglig samarbeid som også ivaretar personlig kontinuitet.
8
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Arbeidsgruppen består av Anders Svensson,
kommuneoverlege i Bø i Vesterålen som har
ny erfaring fra arbeid som allmennlege også
i Sverige og New Zealand. I tillegg Anette
Fosse, Birgit Abelsen og Helen Brandstorp.

2. AKTIVITETSOMRÅDE: BROBYGGERVIRKSOMHET MELLOM FORSKNING, PRAKSIS OG
FORVALTNING
MÅL: I perioden skal vi aktivt bygge opp arenaer og videreutvikle vår dialog med praksisfeltet og
med forvaltningen.
Brobyggervirksomhet skjer ved 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 og Twitter. Som i de tre foregående år, har vi prioritert en utstrakt reisevirksomhet for å
bygge bro til og nettverk med alle nivå i Norge, med miljøer i Sverige, Skottland, Island og Canada
og gjennom deltagelse i prosjekter og konferanser. Se også Kapittel 5, med kart over steder i Norge
vi har besøkt i 2018.
Vi får spørsmål om råd og mindre drøftinger fra både enkeltpersoner og forvaltning på alle nivå.
Under opplistingen av våre høringssvar i siste del av rapporten, vises innspill direkte til
forvaltningen.

Kompetansebehovsutvalget
Regjeringens kompetansebehovsutvalg ble oppnevnt i mai 2017. Forskningsleder ved NSDM er
medlem. Utvalget skal «frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtdidige
kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og
arbiedslivets strategiske komeptansebeslutninger.» Se https://kompetansebehovsutvalget.no
Utvalget publiserer årlige rapporter. Rapport 1 ble publisert 31. januar 2018
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3. AKTIVITETSOMRÅDE: KVALITETSUTVIKLING OG INNOVASJON I TJENES TENE
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.

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling
Alle prosjektene har forankring i primærhelsetjenesten i distrikt. Spennvidden i dette
utgangspunktet er stort.
Under det årlige Programseminaret ble denne bredden vist fram gjennom prosjekter om blant
annet utvikling av ultralydkompetanse blant fastleger, desentralisert utdanning av sykepleiere,
samhandling om kreftbehandling, pasientsikkerhet i nordnorsk allmennpraksis, en offentlig
integrert legetjeneste, palliativ behandling og fastlegens rolle ved livets slutt.
En opplisting av prosjekter i «Programmet» i 2018 finnes på side 27.

Gruppebilde på slutten av dagen. Bak fra venstre: Frank Remman, Christina Rossi, Liss Eriksen, Birgit Abelsen, Martin
Bruusgaard Harbitz, Elisabeth Swensen, Per Stensland, Anette Fosse. Foran: Steinar Konradsen,
Jeanette Huemer,Cheneso Moumakwa, Helen Brandstorp, May-Lill Johansen, Bente Norbye

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet
Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik (Haugesund) har i 2018 jobbet videre med
sitt ph.D-prosjekt som han startet å utviklet som ansatt i NSDM (2015-2016).
Margrete Gaski er biveileder, og prosjektet er fra 2017 forankret ved NTNU med
Anders Grimsmo som hovedveileder og med stipend fra Extrastiftelsen.
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Kommuneoverlege Anders Svensson i Bø i Vesterålen, Martine Hagen, fysioterapeut og sykepleier
Hege Bruun har mottatt midler både fra Programmet til NSDM, skjønnsmidler fra fylkesmannen i
Nordland og fra Helsedirektoratet for å utforske oppfølgingsteam i sin kommune. Rapport publisert.
Veiledere har vært forskningsleder Birgit Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski

https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2018/05/Pasienter-med-store-og-sammensatte-behovrapport.pdf
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I 2018 har NSDM sine formelle posisjoner knyttet til nasjonal helsetjenesteutvikling blitt styrket ved
at leder Helen Brandstorp er blitt medlem i Nasjonal kompetansetjeneste for nødmeldetjenesten:
Kokom, forankret i Helse Bergen. Se https://kokom.no/
Hun ble også valgt inn i styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten
MedSim Norge.
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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

ALIS-VEST
I løpet av våren 2018 har ALIS-Vest inkludert en ny kommune (Kvam), mens Hyllestad ikke lenger
har ALIS. Årdal og Stord har måttet erstatte sin opprinnelige ALIS, Lærdal har erstattet to ALIS, i
Gulen, Masfjorden/Modalen, Bergen, Fusa, Odda, Bømlo er ALIS stabile.
På slutten av 2018 fikk ALIS-Vest økte bevilgninger for å utvide med 15 ALIS i Rogaland og Møre og
Romsdal. På bildet under er legene samlet til gruppeveiledning vinteren 2018.

www.alis-vest.no
31. august arrangerte ALIS-Vest sin ettårskonferanse på Flesland med stort oppmøte, fra alle nivå.
Helseminister Høie innledet. Helen Brandstorp var med å arrangere som del av prosjektledelsen og
hun presenterte NSDMs formative følgeforskning sammen med Tone Edvardsen-Seppola.
Under er bilde fra konferansen, fra da ALIS la frem sine erfaringer. Se også kap. 1.1, side 6.
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Tilhørighet, trivsel og faglig utvikling Trivsel, tilhørighet og faglig utvikling får fastlegene til å bli, sier
fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet.
Lær av Skottland og Sverige. NSDM ser til Skottland og Sverige for å lære om rekruttering til
legestillinger i distriktene.
Fastlegeordningen i Nord-Norge. Gjennomtrekk preger fastlegeordningen i Nord-Norge. Det viser
NSDMs studie om fastlegesituasjonen i landsdelen.
Fastlege og firebarnsmor. Laila Didriksen trives som kommuneoverlege i Gildeskål. Men høy
vaktbelastning og nye krav til kompetanse og beredskap er en utfordring.
Fleksibilitet i Porsanger. Porsanger kommune tar i bruk fleksible og utradisjonelle løsninger for å
rekruttere og beholde fastleger.
ALIS-Vest tester utdanningsstillinger med fast lønn, og kan bli modell for en ny nasjonal ordning.
ALIS-Nord vil også inkludere næringsdrift, sier prosjektleder Arne Myrland, Bodø kommune.
Leger er også mennesker. Forventningene til fastlegeordningen må være realistiske. Også leger
fungerer best når tilværelsen er i balanse, sier Tom Willy Christiansen.
E-helse gir muligheter. E-helse kan ikke løse alle utfordringer, men det uforløste potensialet er stort,
sier Ole Kristian Losvik i Direktoratet for e-helse.
Primærhelseteam og andre piloter. Fremtidens fastleger må ta i bruk ny teknologi og samarbeide
med flere på nye måter, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og
omsorgsdepartementet
Det haster med å gjøre noe. Sviktende rekruttering, generasjonsskifte, økende arbeidsbelastning og
uforutsigbar økonomi går igjen, sier Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen, etter å ha møtt leger
over hele landet.
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Utvikling og oppstart i ALIS-Nord
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NSDM har ingen formell rolle i utvikling av desentralisert utdanning av leger eller andre
helsepersonell, men følger med på Finnmarksmodellen (5.og 6. studieår på lokalsykehus,
desentralisert spesialisthelsetjeneste og kommuner) og ble invitert til åpningen av NTNU-Link,
langsgående, integrert klinisk tjeneste i Nord-Trøndelag, (3. og 4. år, med mulighet til utvidelse).

16
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I 2018 var NSDM tilrettelegger for et opphold for en skotsk allmennlege som del av hennes
spesialisering i distriktsmedisin. Hun ble tatt godt imot av fastlegene Anita Pettersen i Kåfjord, Gry
Berntzen i Karlsøy og Martin Bruusgaard Harbitz i Lyngen kommune.
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I tillegg til å bidra i til nye grep i fastlegeordningen gjennom ALIS-Vest og ALIS-Nord, har NSDM
orkesterplass til løsningen med «nordsjøturnus» Vår ph.d.-stipendiat har en slik stilling i Lyngen
kommune som han kombinerer med spesialisering i allmennmedisin og forskning.

18
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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.
Vår viktigste arena for å bygge nettverk er via internett. Hjemmesiden ble fornyet i 2017. Antall
egne nyhetssaker er ikke gått ned og leses i all hovedsak etter deling på Facebook.
Facebook: 2300 følgere - 1900 følgere på samme tid i fjor. 1300 i 2017 og 720 i 2016, 353 i 2015.
Twitter (@Distriktsmed): 782 følgere - 611 følgere på samme tid i fjor. 479 i 2017 og 297 i 2016.
Nyhetsbrev: Sendes til over 200 personer.
I tillegg vektlegges reisevirksomhet for å knytte faglige kontakter, utvikle kunnskap som er basert på
forståelse for kontekst og forankret i lokale fagmiljø og yte hjelp. Hele landet er godt dekket når vi
legger til hvor henvendelser kommer fra om hjelp i små og større spørsmål.
Se også oversiktene sist i årsmeldingen.
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Steder NSDM har vært i 2018
1. Vadsø
2. Kirkenes
3. Alta
4. Tromsø
5. Lyngen
6. Bardu
7. Senja
8. Sortland
9. Svolvær
10. Narvik
11. Bodø
12. Mo i Rana
13. Levanger
14. Stjørdal
15. Trondheim
16. Ørskog/Nordal/Stordal
17. Gloppen
18. Luster
19. Loen
20. Eid
21. Førde
22. Flora
23. Knarvik (Lindås)
24. Bergen
25. Austevoll
26. Bømlo
27. Stord
28. Hå
29. Kristiansand
19
30. Oslo
31. Brumunddal i Ringsaker
32. Seljord

Akuttmedisin og legevakt har vært sentrale tema i NSDM sitt nettverk i 2018. Året begynte med at
flere engasjerte seg, uavhengig av NSDM, i saken om krav til bakvakt i alle landets legevakter. NSDM
bidro med relevant kunnskap via vår rapport (ferdigstilt i 2017) og i kronikker, samt mediebidrag.
Senere fikk vi anledning til å bidra i nominasjonen av vinneren av Årets ambulansearbeider 2018.

Recruit & Retain – Making it Work
EU-prosjektet Recruit & Retain – Making it Work startet i 2015 og ender i starten av 2019. NSDM
har jobbet med tre case-kommuner: Odda, Årdal og Meløy om rekruttering og stabilisering av
fastleger. To av de tre kommunene ble også inkludert i ALIS-Vest. I løpet av 2018 har vi gjort
avsluttende gruppeintervju med helseledere og leger i kommunene, og vi har møttes på ulike
arenaer. Rapport publisert i januar 2019.
Sammen med prosjektpartnere fra Sverige, Island, Skottland og Canada var NSDM i Storuman til
prosjektseminar og seminar med Glesbygds medicinsk Centrum, i tidsrommet 13-16. mai.

Professor i
samfunnsgeografi
Dean Carson
(Australia /Sverige)

Rethinking Remote 2018
Senterleder Helen Brandstorp var invitert Key Note Speaker på den internasjonale konferansen
Rethinking Remote 2018 senere i mai i Inverness, Skottland, med «The benefits of being small».

20
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Under jubileumsseminaret til NSDM i juni 2017, utfordret departementsråd Bjørn-Inge Larsen
senteret til å øke innsatsen innen global helse – for å dele egen kunnskap og utvikle den i møte ed
andre mindre privilegerte land. VI engasjerte derfor ph.d.-student Kristine Andreassen i 2018.

22
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Kristine Andreassen ble kjent med NSDM sitt fagnettverk i World Wonca Rural under vårt seminar
om Generalism in Rural Medicine i Tromsø i 2016, et miljø som satser systematisk og godt på yngre
leger, både fra priviligerte og mindre priviligerte deler av veden.
I mai 2018 representerte hun NSDM sammen med den haitianske legen C. Luckner og norsk lege
Gina Stensrud på verdenskonferansen i distriktsmedisin, Wonca Rural, i New Dehli.
Fra oktober 2018 har lege Kristine Andreassen vært ansatt på NSDM for å være rådgiver for NSDM i
feltet global helse og jobbet med sitt ph.d.-prosjekt vedrørende ungdom på Haiti.
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DISPUTAS I ALTA I OKTOBER

•
•
•

•
•

Hjortdahls ph.d. utgår ikke fra NSDM, men senteret har bidratt til tredje studie via hjelp til med
datainnsamling og finansiering. Forskningsleder Birgit Abelsen ledet selve disputasen på vegne av
Helsefak, UiT.
Viktige funn:
Allmennlegen spiller en viktig rolle i akuttmedisin på forskjellige arenaer
Allmennlegens bidrag er, ifølge deltagerne i studiene, diagnostiske ferdigheter og klinisk
beslutningstaking
Å jobbe ved legevakter som gjennomfører tverrfaglig teamtrening, er sterkt assosiert med
selvrapportert deltagelse i akuttmedisin.
Hjortdahls vurderinger om hvordan avhandlingen kan påvirke organisering av akuttmedisinske
tjenester i Norge:
Erkjenne at allmennleger bidrar med noe annet enn ambulansetjenesten og at begge tjenestene er
avgjørende for å kunne gi gode, lokale akuttmedisinske tjenester
Det bør legges til rette for, og følges opp, at alle legevakter og ambulansestasjoner får gjennomført
regelmessige, tverrfaglige treninger i akuttmedisin.
24
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ANDERS FORSDAHLS PRIS 2018 OG ELLISIF WESSELS PRIS

Nominasjon fra Norsk samfunnsmedisinsk forening
Nominasjon fra et samlet allmennmedisinsk forskningsmiljø i Bergen: • Fagområde for
allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen • Allmennmedisinsk
forskningsenhet i Bergen, Norce • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Norce

Det ble ikke delt ut noen Ellisif Wessels minnepris i 2018.

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

25

NY STRATEGI FOR 2019 - 2022
Styringsgruppen i NSDM vedtok en ny treårsstrategi på sitt møte 6. desember. Den avløser forrige
treårsstrategiplan og er i all vesentlig grad en videreutvikling av den gamle.
Nytt er en økt satsning på samhandling og teamarbeid, samt internasjonalt arbeid.
Strategien ligger her:
https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2018/12/Strategidokument2019-2021.pdf

NYE STYRINGSGRUPPEMEDLEMMER
Vi takket av mangeårig styringsgruppemedlem og tidligere forskningsleder, fylkeslege i Sogn og
Fjordane og professor Per Stensland våren 2018. Etterfølger er ass. fylkeslege Linda Svori i Sogn og
Fjordane, som kjenner NSDM godt fra kontakt gjennom mange år.
Instituttleder og professor i helsevitenskap, Nina Emaus er ny styringsgruppeleder for NSDM fra
april 2018. Hun tar over etter at dekan Thrina Loennechen ved det Helsevitenskapelige fakultet,
UiT, virket i den i starten av 2018.
Nina Emaus er utdannet fysioterapeut med et bredt interessefelt som spenner fra osteoporose og
bruddepidemiologi, til livsstil og helse, helse og ulikhet og i tillegg global helse. Hun er kjent som en
modig og byggende leder, med solide røtter i det flerkulturelle Troms.
Nina Emaus har også markert seg som en forkjemper for å opprettholde desentralisert utdanning.

26
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ANSETTELSEFORHOLD I NSDM I 2018
Helen Brandstorp
Birgit Abelsen
Margrete Gaski
Frank Remman
Martin B Harbitz
Tone Seppola-Edvardsen
Kristine Andreassen
Anette Fosse
Magnus Hjortdahl
Ingvill Konradsen Ceide

Leder
Forskningsleder
Seniorforsker
Rådgiver
Stipendiat
forsker
forsker
forsker
forsker
seniorrådgiver

80% (senterleder, 20 % i ALIS-VEST-prosjektet)
80% (forskningsleder, førsteamanuensis i 20% på ISM)
100% (seniorforsker, i permisjon fra 1. august)
100% (rådgiver)
100% (ph.d-student pasientsikkerhet)
80% til oktober (Alis-Vest)
80 % fra … sept/okt (global helse)
20% fra 1. august (teamarbeid/samhandling)
20% fra 1. august ( akuttmedisin/legevakt)
100 % fra 1.november (Colombiaprosjektet)

PROSJEKTER I PROGRAMMET
Prosjektnavn

Bruk av video mellom
legevaktslege og
bakvaktslege
Legevakta i Karlsøy
Effekten av akuttmedisinske
øvelser i Vadsø
En offentlig integrert
primærlegetjeneste i distrikt
Ultralyd i allmennpraksis - et
fagutviklingsprosjekt*
Innovativ oppgaveføring
Utkantlegane
Skiskadedatabase
Er det trygt å bli akutt syk i
distrikt? Et brukerperspektiv
Kulturspråkpasienter
Akutt uttrykning på legevakt
Desentral sykepleie og små
fagmiljøer i distriktene
Rød respons på legevakt
Vurderinger på legekontor i
møte med den syke
pasienten
Rural Pallitative Care in
Northern Norway
Konservativ
bruddbehandling i
allmennpraksis
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Prosjekt
leder

Sted

Hege Hammer Bech
Gry Berntzen

Bardu
Karlsøy

Britt Larsen Mehmi

Vadsø

Helen Brandstorp

Elisabeth Swensen
Steinar Konradsen og
Christina Rossi

Seljord

Birgit Abelsen

Finnsnes

Birgit Abelsen

Hanne Straume
Malin Daae Steine
Jonas Jeppesen

Bykle
Masfjorden
Trysil

Birgit Abelsen
Kristoffersen (UiO)

Martin Harbitz
Amund Peder Teigmo
Magnus Hjortdahl
Liss Eriksen og
Jeanette Huemer
Elisabeth Nøstvold

Tromsø
Kautokeino
Alta

Veileder

Margrete Gaski
Peder Halvorsen

Hammerfest
Hammerfest

Peder Halvorsen

Jorunn Nygaard og
Trine Rydningen

Senja

Helen Brandstorp

May-Lill Johansen

Tromsø

Bente Ervik

Stein Vabo

Vennesla

Tone Morken

27

ARRANGEMENT I NSDM SIN REGI
Dagsseminar for NSDM-stipendiater. Tromsø 7. september.
Medarrangør: ALIS-Vest sin ettårskonferanse, Flesland/Bergen 31. august.
VEILDENING AV 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. Disputas: 11. oktober.
Martin B. Harbitz, PhD-student. Pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten – en ph.d-avhandling om
ulike perspektiver og erfaringer med pasientsikkerhet blant pasienter, helsepersonell og
Helsetilsynet. Hovedveileder: Gaski. Biveiledere: Brandstorp og Abelsen.
Anja Davis Nordbye, PhD-student. Health Anxiety – Prevalence, patient burden and health service
use. Biveileder: Abelsen
Ragnhild Birgitte Thommesen, masteroppgave i medisin. Deltakelse i akuttmedisinsk teamtrening –
En spørreundersøkelse blant fastleger. Hovedveileder: Hjortdahl
PUBLIKASJONSLISTE (VITENSKAPELIGE OG POPULÆRVITENSKAPELIGE)
Gaski, M; Abelsen, B. Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene? Utposten,
2018; Volum 47, (5) s. 22-24.
Hjortdahl M, Zakariassen E, Halvorsen PA. Self reported involvement in emergency medicine among
GPs in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 10 april
Johnsen PH, Hilpüsch F, Cavanagh JP, Leikanger IS, Kolstad C, Valle PC, Goll R. Fecal microbiota
transplantation versus placebo for moderate- to-severe irritable bowel syndrome: a double-blind,
randomised, placebo- controlled, parallel-group, single-centre trial. Lancet Gastroenterol Hepatol.
2018 Jan;3(1):17-24.
RAPPORTER
Gaski M, Abelsen B. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. NSDM-rapport 2018. Tromsø: Nasjonalt senter
for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger.
Statusrapport 1, 21.12.2018. Forfattere fra Institutt for helse og samfunn, UiO: Tor Iversen og Geir
Godager, fra Oslo Economics: Kine Pedersen, Susanna Sten-Gahmberg, Hanna Isabel Løyland og Erik
Magnus Sæther, fra NSDM: Birgit Abelsen og Margrete Gaski.
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Hagen M, Bruun H, Svensson A. Pasienter med store og sammensatte behov - sviktende systemer
og sosial ulikhet gir fragmenterte tjenester. Rapport Bø. 11. mai
Seppola-Edvardsen T, Brandstorp H. Utdanningsstillinger i Allmennmedisin: ALIS-Vest. Fokus på
rekruttering og stabilisering. NSDM-rapport 2018. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT
Norges arktiske universitet.
Verås, HL. Brandstorp H. Gode grep i fastlegeordningen. Rapport etter rekrutteringsseminar i mai
Sortland. august
HØRINGSUTTALELSER
22. juni til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til regulering av spesialistutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Endringer i forskrift om spesialistutdanning
og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).
8. januar til Helse- og omsorgsdepartementet om revidert
akuttmedisinforskrift: Høring_rev_akuttforskrift_2018_NSDM
MUNNTLIGE PRESENTASJONER
1. Abelsen B. Bemanning av fremtidens fastlegetjeneste i Nord-Norge. Presentasjon av prosjekt for
Regionalt samarbeidsutvalg – samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og KS, Skype, 22.
januar.
2. Abelsen B. Om legerekruttering - hvordan beholde legene? Utkantkonferansen 2018,
Nordhordland Folkehøgskule, Frekhaug, 5. februar
3. Abelsen B. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Presentasjon for Regionalt samarbeidsutvalg –
samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og KS, Tromsø, 20. april.
4. Abelsen B. Nasjonalt senter for distriktsmedisin og program for distriktsmedisinsk forskning og
fagutvikling. Presentasjon på Finnmarkssykehusets forskersamling, Karasjok, 8. mai.
5. Abelsen B. Updates from Norway. Presentasjon på workshop i prosjektet Recruit & Retain –
Making it Work, Storuman, 14.-16. mai.
6. Abelsen B. Fastlegens rolle i samhandlingen om utskrivningsklare pasienter. PKO-konferansen,
Svolvær 8. juni.
7. Abelsen B. Tanker rundt primærhelseteam. PKO-konferansen, Svolvær 8. juni.
8. Abelsen B. Utviklingstrekk innen utdanning og arbeidsliv sett fra kompetansebehovsutvalget og
utfordringsbildet knyttet til utdanning av helsepersonell og kompetansebehov i distriktene sett
fra NSDM. Presentasjon for utvalg om utdanningssamarbeid mellom UiT og arbeidsliv, Harstad,
15. juni.
9. Abelsen B. Evaluering av forsøket med primærhelseteam: status og planer for den kvalitative
delen. Helsedirektoratets oppstartsamling for forsøket med primærhelseteam, Gardermoen, 27.
august.
10. Abelsen B. Utviklingstrekk innen utdanning og arbeidsliv sett fra kompetansebehovsutvalget og
utfordringsbildet knyttet til utdanning av helsepersonell og kompetansebehov i distriktene sett
fra NSDM. Presentasjon for Senter for karriere og arbeidsliv, Tromsø, 14. september.
11. Abelsen B. Tracing causes of inequalities in health and well-being: Analysis of rich longitudinal
data. Prosjektseminar i BEDREHELSE, Norges Forskningsråd, Oslo, 26. september.
NSDM / BNG
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12. Abelsen B. Regionale kompetansebehov. Innspillsmøte med kunnskapsminister Jan Tore Sanner,
Tromsø, 18. oktober.
13. Abelsen B. Aktuelt om fastlegeordningen. Presentasjon på frokostmøte Helse Nord RHF, Bodø,
26. oktober.
14. Andreassen K og Clemanceau L.Where biomedicine becomes alternative medicine: Developing
health care services amongst strong traditional belief systems in a rural commune in Haiti.
Presentasjon ved 15th Wonca Rural Health Conference, New Delhi, India, april.
15. Andreassen K. Kritisk tenkning i medisinutdanningen. Innlegg på seminaret Critical Thinking in
Health Care, Tromsø, UiT – Norges arktiske universitet.
16. Andreassen K. Helseutvikling i rurale Haiti / Ungdomstid i Haitis urbane slumområder.
Presentasjon på NSDMs Programseminar, Tromsø 7. september.
17. Andreassen K. Working with Youths in midst of Violent Structures in neo-colonial
Haiti. Presentasjon som undervisning i masteremnet HEL-3011 Peace, Health and Medical Work,
Tromsø, UiT – Norges arktiske universitet
18. Brandstorp H. Innlegg om hva som skaper trygghet for helsepersonell langt fra sykehus.
Utkantkonferansen, Knarvik. 5. februar
19. Brandstorp H. Innlegg på den 2. nasjonale helsetjenesteforskerkonferansen. Oslo 13.-14. mars.
20. Brandstorp H. Innlegg i panelsamtale, Skandinavisk akuttmedisinkonferanse. Gardermoen 20.
mars
21. Brandstorp H. Innlegg om akuttmedisinsk simulering. MedSim Norge konferanse. Stavanger 9.10. april.
22. Brandstorp H. Innlegg om Utdanningsstillinger i allmennpraksis Våruka, Norsk forening for
allmennmedisin og Allmenlegeforeningen. Tønsberg 24.-26. april.
23. Brandstorp H. Innlegg om rekruttering og stabilisering av allmennleger. Våruka, Norsk forening
for allmennmedisin og Allmenlegeforeningen. Tønsberg 24.-26. april.
24. Brandstorp H, Innlegg om legevakt, avisa Nationens debattmøte om legevakt. Luster i Sogn og
Fjordane 3. mai.
25. Brandstorp H. Innlegg på møte i Nasjonalt fagnettverk for akuttmedisinske tjenester. Oslo 4. mai
26. Brandstorp H. Innlegg om utdanningsstillinger. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen. Sortland
7.-8. mai.
27. Brandstorp H. rekruttering og stabilisering av leger. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen.
Sortland 7.-8. mai.
28. Brandstorp H. Innlegg om Norges resultater i Recruit and Retain-samling og seminar i
Glesbygdmedicinsk förening. Storuman, Sverige 13.-16. mai.
29. Brandstorp H. The benefits of being small. Key Note, Rethinking Remote, internasjonal
konferanse. Inverness, Skottland 23.-25. Mai.
30. Brandstorp H. Innlegg om rekruttering av leger. Nasjonal praksiskonsulent samling. Svolvær 6.
mai.
31. Brandstorp, H. Innlegg på KS sin regionale rådmannssamling. Tromsø 31. mai.
32. Brandstorp, H. Innlegg om Rekruttering og stabilisering av leger i møte med Valldal og Nordal
kommuner om rekruttering av personell. Valldal 1. juni.
33. Brandstorp H. Innlegg under åpningen av NTNU-LINK (desentral legeutdanning) Levanger 23.
juni
34. Brandstorp H. Innlegg om rekruttering av leger. Sogn og Fjordane Legeforening. Loen 7.-8.
september.
35. Brandstorp H. Innlegg om rekruttering av leger. Helsekonferansen i Narvik. 24.-25. september.
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36. Brandstorp H. Innlegg på jubileumsseminaret 50 år med allmennmedisin som akademisk fag,
PMU, Oslo 25. oktober.
37. Brandstorp H. Innlegg og panelsamtale, Dagens Medisin 20 år. Oslo 8. november.
38. Brandstorp H. Innlegg om realistisk samhandling med fastleger. Samhandlingskonferansen i
Helgeland. Mo i Rana14.-15. november.
39. Brandstorp H. Innlegg om Ringvirkninger av Finnmarksmodellen. Kirkenes. 20. november.
40. Brandstorp H. Innspill fra NSDM til Ny Nasjonal helse og sykehusplan. HOD 30. november
41. Brandstorp H. Innlegg om rekruttering og stabilisering av leger. Nettverksseminar for Norsk
forening for allmennmedisin sine faggrupper i legevaktmedisin og i distriktsmedisin. Florø 3.-4.
desember
42. Hjortdahl M, Samarbeid og samtrening i tjenestene utenfor sykehus. NSH’s konferanse om
prehospitale tjenester. Oslo, 12. desember.
43. Gaski M. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Presentasjon på Nordland legeforenings konferanse:
Fastlegekrisen krever en nytenkende kommunehelsetjeneste, Sortland, 7. mai.
44. Gaski M. Fastlegetjenesten i nord. Bemanning og samhandling. Presentasjon på Helse Nord
Høringsmøte, Tromsø, 4. april.
45. Harbitz MB. Organisering av legevakt i Lyngen, Utkantkonferansen, Knarvik, 5. februar.
46. Harbitz MB. Patient safety in ruraral general practice. Onsdagsmøtet ISM, Tromsø, juni
47. Harbitz MB. Mestring av selvrapporterte hendelser og feil som kan føre til skade på legekontor,
Forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, Oslo, oktober
48. Hjortdahl M, Samarbeid og samtrening i tjenestene utenfor sykehus. NSH’s konferanse om
prehospitale tjenester. Oslo, 12. desember.
49. Myrland A, Brandstorp H. Innlegg på møte med Legeforeningen, KS og Helsedirektoratet om
ALIS-Nord. Oslo 19. juni.
50. Seppola-Edvardsen T, Brandstorp H. Forskning på ALIS-Vest. Utdanningsstillinger i
allmennmedisin». Nasjonal ettårskonferanse i ALIS-Vest. Flesland 31. august.
KRONIKKER, DEBATTINNLEGG, BOKANMELDELSER MM
Brandstorp H. En robust kombinasjon. Intervju. Tidsskrift for den norske legeforening, 23. oktober
Brandstorp H. Nasjonalt senter for distriktsmedisin - brobygger mellom by og land. Kapittel i
Håndbok om fastlegeordningen. Trønderopprøret. Trondheim, 31. januar
Brandstorp H. Hva ALIS-VEST er og kan være. Utposten 2017; vol 46, 7:28-29
Brandstorp H. - Du har lov til å bli sint. Legeliv. Dagens Medisin, 15 mars
Brandstorp H. Den norske granitten. Legeliv. Dagens Medisin, 23. juni
Brandstorp H, Høvik H, Tande RM, Øygard B, Sylta K, Toft A, Ramstad G. Fastlegegrep for fremtiden.
Kronikk. Dagens medisin, 27. september
Brandstorp H. Engangslegene. Nye meninger. Dagsavisen. 23. oktober
Brandstorp H. Små historier - i den store. Legeliv. Dagens Medisin. 25. oktober
Harbitz, MB. Fastleger i nordsjøturnus. Legelivet. Tidsskrift for den norske legeforening. 18.
september
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Hjortdahl M, Halvorsen P, Brandstorp H. Kneler fastlegeordningen, vil blålysmedisinen lammes.
Kronikk, VG. 14. januar (på nett 18.januar)
Hjortdahl M, Halvorsen P, Wisborg T, Brandstorp H. Ingen skal jobbe alene på legevakt.
Debattinnlegg. Dagens medisin (på nett 14. mars)
HJEMMESIDER OG SOSIALE MEDIER
Hjemmesiden www.nsdm.no driftes av redaktør og senterleder Helen Brandstorp.
Facebook og Twitter er det Helen Brandstorp som kommuniserer gjennom og er ansvarlig for.
ANDRE FAGLIGE BIDRAG FRA NSDM
Abelsen B. Hva vet vi om rekrutteringseffekten av LIS 1? Notat skrevet til Helsedirektoratet. Levert:
30. november.
Abelsen B, Gaski M. Helse- og omsorgstjenesten i nordnorske kommuner. Analyse av kommunenes
egenvurderinger. Rapport til Helse Nord i forbindelse med deres strategiarbeid.
Abelsen B. Medlem i regjeringens Kompetansebehovsutvalg. Møter 10. januar, 12. mars, 14. mai
(der var ikke jeg pga R&R i Storuman), 11. september, 29. oktober og 4. desember.
Abelsen B. Ledelse av Magnus Hjortdahl sin disputas Alta, 31. oktober.
Brandstorp H og Hjortdahl M. Medlem i Helsedirektoratets Nasjonalt fagnettverk for
akuttmedisinske tjenester. Møter 4. mai, 26. og 27. september, 11. desember
Brandstorp H og Hjortdahl M. Medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin sin faggruppe i
legevaktmedisin. Brandstorp er også medlem i faggruppen for distriktsmedisin.
Brandstorp H. I arrangementskomiteen, Peter F Hjort seminaret. UiT, Tromsø 21.mars.
Brandstorp H. Deltagelse i styringsgruppen for det nasjonale nettverket MedSim Norge: 7. april, 7.
september, 30. november
Brandstorp H. I arrangementskomiteen til ALIS-Vest ettårskonferanse. Flesland/ Bergen 31. august.
Brandstorp H. I programkomiteen til NSH´s årlige seminar om prehospitale tjenester, Oslo 12.-13.
desember
Brandstorp H. Deltagelse, NFA og AF sin Våruke. Tønsberg 24.-26. april,
Brandstorp H. Medlem i Nasjonal kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
(KoKom) sin referansegruppe. Møte 27. april,
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Brandstorp H. Bidrag til arrangement av todagers seminar i NFA sine faggrupper i legevakt- og
distriktsmedisin i Florø 3.-4. desember
Brandstorp H. Medlem i Legeforeningens forskningsutvalg. Møte 13. juni i Tromsø
Harbitz MB. Mentorveiledning for medisinstudenter ved UiT, campus Tromsø
Harbitz MB. Tillitsvalgt for deltagere i Norsk forskerskole for allmennmedisin
Remman F. Bidrag inn i Institutt for samfunnsmedisin sin stab for prosjektstøtte.
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