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Vi foreslår herved Steinar Hunskår som kandidat til Anders Forsdahls pris for 2016. Hunskår 

vil være en verdig vinner på bakgrunn av hans store direkte og indirekte innsats for 

allmennmedisin og allmennleger i distrikts-Norge, ikke minst gjennom hans mangeårige 

innsats for kvalitetsforbedring i legevakttjenesten. 

 

Steinar Hunskår (født 1956 ) er forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for 

legevaktmedisin og professor II i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Etter legestudiet 

i 1982 ble han dr.med. i 1987. Han arbeidet fra 1986 som allmennlege i Bergen kommune og 

som førsteamanuensis i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen inntil han ble professor i 

1992. Han har vært spesialist i allmennmedisin fra 1993 og har siden 2001 vært fastlege på 

deltid i Lindås kommune. I tiden 2002-2011 var han leder for forskerlinjen ved Det 

medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og fra 2005 forskningsleder ved 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) ved Uni Research Helse, Bergen. 

 

Gjennom stillingen som forskningsleder ved Nklm har Hunskår vært en tydelig og synlig 

stemme for kvalitetsforbedring av det allmennmedisinske faget og for bedre kår for 

allmennlegene i distriktene. Gjennom Nklm har han argumentert for bedre vaktordninger, fast 

lønn på legevakt, legevakt som del av fastlegenes kommunale oppgaver. Han har vært 

hovcdforfatter på ”Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt” (2009) og ”Fremtidens 

legevakt. Rapport til Akuttutvalget” (2014), som begge har hatt stor innvirkning på 

politikkutformingen for utviklingen av legevakt. Den siste har et sterkt distriktsmedisinsk 

perspektiv, ved å angi utfordringer og mulige løsninger for gode legevaktordninger i 

distriktene, samtidig som det må skje en viss sentralisering og oppbygging av større og mer 

sikre fagmiljøer. 

 

Hunskår var 1999-2002 nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling, der 

han spilte en stor rolle for å sikre utvikling og utbygging av fastlegeordningen. I 1989 fikk 

han Meltzerprisen for unge forskere ved Universitetet i Bergen, han har fått flere priser for 

universitetsaktiviteter, bl.a. som beste underviser ved Det medisinske fakultet, Universitetet i 



Bergen, i 1999, og i 2001 Magda og Svend AageFriederichs mindelegat - en stor nordisk pris 

for undervisning, fagutvikling og forskning i allmennmedisin. Han fikk Nidarosprisen i 2005 

og Legevaktprisen i 2007 for sin innsats for norsk allmenn- og legevaktmedisin.  

 

Hunskår har vært aktiv i internasjonale faglige organisasjoner. Han er medlem i redaksjonen i 

flere internasjonale medisinske tidsskrifter og faglig medarbeider i en rekke andre. I 2008 fikk 

han Hippocrates-statuen av Polish Society of Family Medicine for sitt arbeid med å utvikle 

allmennmedisinen i Polen. De senere årene har han deltatt i utvikling av allmennmedisin i 

Sudan, ved å delta i en desentralisert spesialistutdanning i rurale strøk i delstaten Gezira, og 

han er «honorary professor» ved Gezira State University i Sudan fra 2010. 

 

Hunskår har publisert over 400 vitenskapelige publikasjoner innen generelle 

allmennmedisinske emner, legevaktmedisin, smerteforskning og urologiske emner. Han har 

veiledet om lag 20 kandidater til medisinsk doktorgrad. Spesielt vil vi fremheve hans vilje til 

å utvikle prosjekter og veilede kandidater utenfor universitetsmiljøet, både når det gjelder 

allmennpraktikerstipendiater og doktorgradsprosjekter. Han han veiledet kandidater som har 

utviklet og gjort hele eller store deler av sitt prosjekt samtidig med arbeid som allmennlege i 

distrikt. Eksempler er Hogne Sandvik (Radøy), Arnfinn Seim (Rissa), Svein Kjosavik 

(Sandnes) og Sverre Rørtveit (Austevoll). 

 

Hunskår er mye benyttet som foredragsholder i inn- og utland, og har holdt en rekke inviterte 

foredrag ved internasjonale fag- og forskningskongresser. Han har skrevet mange bokkapittler 

og vært medredaktør i flere bøker. Hans mest kjente verk er læreboken «Allmennmedisin» 

som blir brukt i legeutdanningen i hele Norden (3. norske utgave i 2013, dansk utgave 2014, 

svensk utgave 2015). Dette betyr at allmennleger som er utdannet og arbeider i disse landene 

har felles fagforståelse. Det kan ha stor betydning når situasjonen er slik at mange danske og 

svenske leger arbeider i Norge. 

 

Hunskår er en svært synlig aktør på mange ulike felt innen allmennmedisin, og har gjennom 

sitt mangeårige arbeid bidratt betydelig til å styrke feltet. Innsatsen innen legevaktfeltet har 

stor relevans for medisinsk kvalitet og rekruttering av allmennleger i distriktene. 

 


