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Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 
Att: Helen Brandstorp 
     
          
        Bergen/Mo i Rana 30.01.2015 
 
 
Nominasjon til Anders Forsdahls minnepris 2015 - forslag fra Norsam 
 
Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) fremmer forslag på Grethe Fosse til Anders 
Forsdahls minnepris. 
 
Grethe Fosse har vært helt sentral i oppbyggingen av Nordhordland legevakt. Dette er en 
interkommunal legevakt som omfatter Masfjorden, Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, 
Modalen, Osterøy, Gulen og Fedje. Legevakten har vært pioner på samarbeid med psykiater 
fra lokalt DPS i vakt. Legevakten har utviklet et omfattende opplæringsprogram for 
legevaktsansatte. Legevakten tar ansvar for introduksjonskurs i primærmedisin for turnusleger 
i Hordaland og har således sørget for å hjelpe til med rekrutteringen av turnusleger til 
primærmedisinen. Det er rekrutteringsfremmende at hun har fått til at det nå er to leger på vakt 
på dag og kveld i hele uken. 
 
Grethe Fosse har fått etablert dialysemuligheter i tilknytning til legevakten og er sentral i 
oppbyggingen av tilbud om senger for øyeblikkelig hjelp, slik samhandlingsreformen legger 
opp til. Fosse har representert kommunene i utarbeidelsen av samhandlingsavtalene med 
helseforetakene. Hun har et bredt engasjement innenfor kommunehelsetjenesten, som favner 
bla. sykehjemsmedisin, skolehelsetjeneste og kommunal folkehelseplanlegging. For tiden 
arrangerer Fosse ukentlig undervisning i eldreomsorgen, årlig fagdag innen habilitering og 
rehabilitering, samt interkommunale kurs 6 ganger i året. 
 
Grethe Fosse er spesialist i samfunnsmedisin og cand. polit. med hovedoppgave i helse- og 
sosialpolitikk. Hun var blant pionerene i telemedisin. I hovedoppgaven brukte hun materiale 
fra telemedisinske konsultasjoner hos pasienter med hudlidelser i Kirkenes. Artikkel ble 
publisert i Tidsskrift for den norske legeforening tidlig på 90-tallet. Hun har også utført et 
betydelig pionerarbeid ved å utvikle et akuttmedisinkurs for turnusleger i samarbeid med 
akuttmedisinsk seksjon i Helse-Bergen. Hun publiserte en artikkel om kvinner og 
hjertesykdom i Utposten i 1991 der hun påpekte at kvinners hjertesykdom hyppig ble oversett. 
  
Grethe Fosse har også engasjert seg i helsepolitisk arbeid. Hun har sittet i Legeforeningens 
kvalitetsutvalg og likestillingsutvalg. Hun har engasjert seg fagpolitisk i utviklingen av den 
nye turnusordningen med et distriktsmedisinsk fokus. Hun har vært tillitsvalgt i offentlige 
legers landsforening (OLL) i Hordaland legeforening. 
 
Som kommuneoverlege i Radøy kommune har Grethe Fosse oversikt og brede innenfor 
kommunal samfunnsmedisin.  Videre har hun jobbet som assisterende fylkeslege i Hordaland i 
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flere perioder. Hun har også  vært helsesjef i Arna bydel i Bergen i 7 år, hvor hun var tidlig ute 
med å etablere helsestasjon for ungdom (1990). 
  
Grethe Fosse er dynamisk og fremtidsrettet med solide medisinske fagkunnskaper. Hun er et 
eksempel på god medisinsk ledelse; får med seg folk på de prosjektene hun iverksetter. Hun er 
veldig engasjert og flink til å få i gang samfunnsmedisinske diskusjoner. Hun er grundig og 
reflektert. Hennes sprudlende humør og personlighet fremmer det faglige; hun får tunge og 
tørre tema til å bli spennende. Hun henter frem det beste i folk og gjør dem bevisst på sitt eget 
potensiale (det være seg turnuskandidater eller utdanningskandidatene som hun veileder i 
samfunnsmedisin). Hun tar ansvar og viser omsorg for sine medarbeidere. Hun er ikke redd for 
å la seg høre og tar aktivt del i den samfunnsmedisinske debatt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk samfunnsmedisinsk forening 
 
 
Henning Mørland (sign)    Inger Marie Fosse 
leder       styremedlem 


