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OPPSUMMERING 
 

2014 var et år preget av endringer på personellsiden og en grundig gjennomgang av alle senterets 

strukturer, slik det ble varslet i slutten av 2013. Vi har gjort Helsedirektoratets nye forslag til 

samfunnsoppdrag til vårt og med utgangspunkt i det gjennomført endringer.  

Fra februar har vi vært tre kvinner som har dominert på den faglige siden: nyansatte forskningsleder 

Birgit Abelsen (PhD, Mph, statistiker og helsetjenesteforsker) og seniorforsker Margrete Gaski (PhD, 

statsviter, utdannings- og helsetjenesteforsker) sammen med leder Helen Brandstorp (phd-student, 

tidl. spesialist i allmennmedisin). Professor i allmennmedisin, Ivar J. Aaraas, gikk i juli over i en 20 % 

emeritusstilling. I slutten av november hadde rådgiver gjennom mange år, Per Baadnes, sin siste 

arbeidsdag for NSDM. Ny rådgiver Frank Remman (faglig bakgrunn som samfunnsplanlegger) har 

takket ja til fast stilling etter et engasjement på 3 mnd. Våre fire regionale koordinatorer i Fagrådet sa 

på senhøsten opp sine 20 % stillinger etter en lang intern prosess om veien videre for NSDM. Alle 

som sluttet ble takket av for langt og godt samarbeid i desember. 

Senteret ønsker å bruke mer ressurser på å stimulere til prosjektaktivitet ute i kommunene for å 

generere praksisnær, systematisk kunnskap. Vi ønsker å 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 fra praksisfeltet. Dette skal erstatte Fagrådet, som 

har eksistert siden 2006/7. Styringsgruppens mandat og sammensetning er utvidet mot en noe mer 

strategisk gruppe med flere rådgivende oppgaver. Programmet fortsetter noenlunde som før. NSDM 

har som senter allikevel opprettholdt mange aktiviteter, slik rapporten vil vise i det videre.  

     

Takk til Per Baadnes, Karsten Kehlet, Elisabeth Swensen, Helge Lund og Robert Tunestveit 

 

Staben i NSDM per desember 2014 

Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Frank Remman, Ivar J Aaraas og Helen Brandstorp 
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BAKGRUNN OG FORMÅL 
 

BAKGRUNN 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ble permanent etablert i 2007 i et trekantsamarbeid 

mellom Universitetet i Tromsø (UiT), Helsedirektoratet og Helse Nord. Etableringen var resultat av en 

samordning av flere prosjekter som ble iverksatt ved UiT fra 1999 for å bedre legedekningen i 

distriktene og sikre kvalitet på medisinstudentenes praksisutplassering.      

FORMÅL  

 

VERDIER 

 

OPPGAVER FOR NSDM 
 

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 punktene er en sammensmelting av tidligere punkter og Helsedirektoratets nye forslag til 

Samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre utenfor sykehus.  

Årsrapporten er i det videre organisert med utgangspunkt i de fem ovenstående punktene. Vi bruker 

endel utklipp av nyhetssaker hentet fra www.nsdm.no for å synliggjøre høydepunkt i året som er 

gått. Samtidig gjør vi leserne kjent med en viktig formidlingskilde for NSDM og viser hvor mer 

informasjon finnes.  

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

Vi vil bidra til økt kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene ved å fremme 

forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene som 

brobyggere mellom praksis, akademi og besluttende myndigheter. 

http://www.nsdm.no/
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1. KUNNSKAPSUTVIKLING, KUNNSKAPSOPPBYGGING OG – FORMIDLING 
               DOKTORDISPUTAS 

 

 

 

 

 

Avhandlingen finnes her: 

http://munin.uit.no/handle/10037/504/browse?value=Hana%2C+Jan&type=author 

 

 

http://munin.uit.no/handle/10037/504/browse?value=Hana%2C+Jan&type=author
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 STØRRE FERDIGSTILTE FORSKNINGS – OG UTREDNINGSOPPDRAG 

 

 

      

http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Turnusrapport_juni_2014.pdf 

 

http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Turnusrapport_juni_2014.pdf
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HTTP://WWW.NSDM.NO/NYHETER_CMS/2015/FEBRUAR/SAMHANDLINGSREFORMEN-ENDRER-DET-KOMMUNALE-

PLEIE-OG-OMSORGSTILBUDET/546 

 

Oppsummert: Samhandlingsreformens ordning med 

kommunal betaling fra dag én for utskrivningsklare 

pasienter, endrer tjenestetilbudet innenfor pleie- og 

omsorgsektoren i kommunene. Pasienter som 

trenger vider oppfølging og behandling i kommunen 

forlater sykehuset med mer alvorlige, mer 

behandlingskrevende og/eller mer komplekse 

sykdomstilstander enn før reformen. Utviklingen 

møtes med etablering av mer spesialiserte 

kommunale korttidstilbud. Omstillingsutfordringene i 

de store kommunene har vært betydelig større enn i 

de små. 

Det er tendenser til at kommunene kopierer 

sykehusenes diagnoseorientering på bekostning av 

den tradisjonelle helhetstenkningen. 

Hjemmetjenestene dreies fra omsorg og pleie mot 

mer medisinsk behandling og pleie. Terskelen for 

tildeling av tjenester heves og det er tendenser til at 

oppfølgingen av de utskrivningsklare pasientene i 

noen grad går ut over det langsiktige tjenestetilbudet 

til eldre. 

http://www.nsdm.no/nyheter_cms/2015/februar/samhandlingsreformen-endrer-det-kommunale-pleie-og-omsorgstilbudet/546
http://www.nsdm.no/nyheter_cms/2015/februar/samhandlingsreformen-endrer-det-kommunale-pleie-og-omsorgstilbudet/546


 9 

      

  
http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Offentlig_innspill_til_akuttutvalget_fra_NSDM_2014.pdf 

 

STØRRE VIDEREFØRTE NSDM-PROSJEKTER: 

 Samhandlingstrening i lokale akuttmedisinske team v/ Helen Brandstorp (PhD prosjekt) 

Artikkelen Leadership practice as interaction in primary care emergency team training er 

akseptert i Action Research Journal, den siste, om læringsprosesser, klar til innsending. 

 

 Legestudiet i Tromsø: hvor blir det av studentene v/ Ivar J. Aaraas 

En artikkel om legestudentene som er ferdigutdannet i Tromsø i perioden 1979- 2012 er 

akseptert i tidsskriftet Medical Teacher. 

 

NYE STØRRE NSDM-PROSJEKT   

 Legerekrutteringsprosjektet i Finnmark 

Over en tiårs periode har Finnmarkssykehuset Hf hatt et prosjekt under slagprdet «Stolpå 

egne krefter» der målsettingen har vært å være selvforsynt med overleger i 2010. NSDM 

evaluerer prosjektet og skal presentere resultatene på erfaringskonferanse i Kirkenes primo 

mars 2015.  

http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Offentlig_innspill_til_akuttutvalget_fra_NSDM_2014.pdf
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 Legeløse og legeustabile lister 

Etter at det vinteren 2014 ble kjent at ingen offentlige instanser hadde oversikt over vikarbruken i 

fastlegeordningen, innledet NSDM et samarbeid med Helsedirektoratet for å øke kunnskapen 

omkring dette.  I løpet av 2014 utviklet vi et prosjekt som inkluderer en spørreundersøkelse rettet 

mot kommuneoverleger i kommuner med under 20 000 innbyggere for å gi bedre innsikt i bruken av 

legevikarer  her. Datainnsamlingen vil bli gjennomført første gang i februar 2015.  Målsettingen er å 

følge opp med regelmessige årlige undersøkelser. Prosjektet ledes av forskningsleder Birgit Abelsen, 

med støtte fra hele staben i NSDM. 

 

EKSTERNE PHD PROSJEKTER  

NSDM har bidratt med finansiering, planlegging eller veiledning til to PhD-prosjekter som er i 

sluttfasen.   

 Studie av akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu v/ Øystein Lappegard 

Fire artikler er publisert totalt, derav to stykker i 2014, sammen med Per Hjortdahl:  

1. Perceived quality of an alternative to acute hospitalization: an analytical study at a 

community hospital in Hallingdal, Norway. Social Science and Medicine 

2. Acute admissions to a community hospital - health consequences: a randomized 

controlled trial in Hallingdal, Norway. BMC Familiy Practice 

 

 Beslutninger om henvisninger blant fastleger v/ Unni Ringberg.  

Kandidaten disputerer 9.april 2015. En artikkel er publisert i 2014:  

Examining the variation in GPs' referral practice: a cross-sectional study of GPs' reasons for 

referral. Ringberg U, Fleten N, Førde OH. Br J Gen Pract. Kandidaten vil disputere april 2015. 

 

PROGRAM FOR DISTRIKTSMEDISINSK FORSKNING OG FAGUTVIKLING  

Programmet gir “såkornmidler” til lokale prosjekter og PhD prosjekter med relevans for 

distriktsmedisin. Det ble gitt støtte både til mindre avgrensede prosjekter og til planlegging og 

oppfølging av større studier. Temamessig dekket søknadene som alltid et vidt spekter. I 2014 ble det 

tildelt midler til tre prosjektsøknader: 

 

Prosjektnavn Prosjektleder Sted 

Samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunal ledelse  Dag Helge Rønnevik Karmøy 

Rural palliative care i Northen Norway May-Lill Johansen Tromsø 

Treatment of selected acutely sick elderly  Steinar Konradsen Lenvik 
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Andre prosjekter i Programmet som ble avsluttet i 2014 eller som fremdeles pågår: 

 

2. BROBYGGERVIRKSOMHET MELLOM FORSKNING, PRAKSIS OG FORVALTNING 
 

SOSIALE MEDIER 

NSDM sin hjemmeside www.nsdm.no er vårt ansikt utad. Høsten 2014 utviklet vi et nytt nettsted kalt 

«Distriktsmedisinsk idébank», knyttet til hjemmesidene, men plassert på uit.no: 

http://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=387187&sub_id=390615 

                                      

Vi følger systematisk med i dagspressen og vitenskapelige tidsskrifter for å finne relevant og 

distriktsmedisinsk stoff. Antallet brukere øker jevnt, og i 2014 hadde siden 17 000 unike besøkende, 

en stor økning fra 2013 med 13 300 unike besøkende. Facebook-siden formidler nyheter og følges i 

januar 2015 av 353, en økning fra ca. 200 på samme tid i fjor. Siden kan lede lesere til www.nsdm.no, 

der egne administrasjonsverktøy gjør det mulig å følge med på hva som fanger brukernes interesse. 

Prosjektnavn Prosjektleder Sted 

«Siden jeg allerede er her» 
A. Heimdal Oslo/ Lofoten 

Konservativ bruddbehandling S. Vabo Kristiansand 

Behandling av irritabel tarm syndrom 
F. Hilpüsh Bjarkøy, Troms 

Distriktsmedisinens etiske dimensjon E. Merok Hasvik, Finnmark 

Bruk av smarttelefon A. Stormo Harstad 

Alpin skiskadedatabase J. Jespersen Trysil 

Lekfolksdeltagelse i akuttmedisin H.K. Bakke Mo i Rana 

Prioriteringer i Distriktsmedisin G. Berntzen,  Karlsøy 

Muligheter for behandling A. Stormo,  Harstad 

Øverighetens omsorg P. Rogne  

http://www.nsdm.no/
http://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=387187&sub_id=390615
http://www.nsdm.no/
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E-postnettverket Eyr er et sted der vi i 2014 mer strategisk enn før har formidlet forskningsresultater 

eller andre saker med spesiell relevans for distriktsmedisin.  

 

HELSEFAGLIGE GRUNN- OG VIDEREUTDANNINGER   

Utvidet utplassering bidrar til å motivere og rekruttere lege- og helsefagstudenter til arbeid i 

distriktene. Konseptet «Gjennomgående veiledet praksis» (LIC, Longitudinal Integrated Clerkship) er 

en modell de toneangivende universitetene i verden samler seg om. NSDM har fulgt 

konferanserekken om dette temaet i noen år og deltok i oktober på konferanse i Uluru, Australia, i 

regi av Flinders University og Northern Ontario School of Medicine. I juni hadde vi invitert prodekan 

Ellen Cosgrove, Universitetet i Washington, til å holde et miniseminar om modellen ved  

Helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet, samt til Saltstraumenseminaret.  

Desentralisert sykepleierutdanning ble først stertet i Finnmark, dernest ved UiT som har evaluert sin 

modell etter 20 år. Seniorforsker Margrete Gaski var bidragsyter i to artikler, sammen med Marit 

Wolff Skaalvik og Bente Nordby (Institutt for helse og omsorgsfag, UiT)  

 

KONTAKT MED PRAKSISFELTET 

NSDM forsøker å være en deltager på arenaer der distriktsmedisin er et viktig tema. I 2014 har vi 

blant annet deltatt på Allmennmedisinsk våruke (Fornebu mai). Vi har møtt fagfolk gjennom 

Saltstraumen seminaret i juni, møter med våre fire regionale koordinatorer i april og i oktober, møter 

med Samfunnsmedisingruppa i Finnmark i august, Praksislærerkurset for primærleger i hele Nord-

Norge i november, samt en reise til fylkeslegen i Sogn og Fjordane sitt årlige seminar i slutten av 

november. Der traff vi ca. 30 leger med interesse for samfunnsmedisin og teamet var rekruttering og 

stabilisering av leger i fylket. Kontakter ble knyttet for mulige nye prosjekter (se bilde neste side). 

På senhøsten begynte vi planleggingen av en liknende samling i Ryfylke i slutten av mars 2015, 

sammen med mangeårig fastlege i Finnøy, Aslak Bråtveit og fastlege i Hjelmeland, Bjarte Sørensen. 

For høsten 2015 er et seminar under planlegging med kommunoeoverlegeforum i Nord-Trøndelag, 

ved Ragnhild Holmberg Aunsmo (Kommuneoverlege Innherred Samkommune)  
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KONTAKT MED FORVALTNINGEN 

I 2014 har vi invitert med Helse –og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS på vårt 

Saltstraumen seminar. I etterkant av dette ble det profesjonelt lagede Saltstraumen magasinet sendt 

ut bredt til disse og mange andre aktører (ca. 140 ulike mottakssteder/individer). Vi har engasjert oss 

i høringsarbeid i stor grad for å bidra med kunnskapsbaserte innspill i større prosesser, som 

spesialistutdanning av leger og akuttmedisinske tjenester og legevakt utenfor sykehus. 

Høringssvarene er systematisk lagt ut på nettsidene våre (se vedlegget).  

3.   KVALITETSUTVIKLING OG INNOVASJON I TJENESTENE 
 

Prosjekter som støttes gjennom Programmet er en viktig måte NSDM bidrar til kvalitetsutvikling 

lokalt. I 2014 har NSDM også vært aktiv i HelseOmsorg21-prosessen: i høringsrunden i januar 2014 og 

på det åpne høringsmøtet i Oslo.   

NSDM har bistått en lokal gruppe i Sauda kommune i å lage en faglig basert vurdering av 

legevaktsorganiseringen i kommunen. 
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STEDER HVOR NSDM I LENGRE TID HAR BIDRATT TIL KVALITETSUTVIKLING:  

 Senja: veiledning av leger, stabilisering og rekruttering av personell i små utkantkommuner. 

 Hallingdal: utvikling av lokal ungdomspsykiatri og videreutvikling av Sjukestugu-modellen. 

 Alta: rådgiving til phd-stipendiat og gjennom forskningsprosjekt på team trening 

 Vest-Telemark og Seljord: utviklingsprosjekter lokalt og regionalt 

 Røros: Utredninger om kommunale øyeblikkelig hjelp senger for kommuner i området. 

Oppfølgingsarbeid mot Engerdal og Trysil kommuner. Ulykkesforebyggende arbeid lokalt. 

 Helse Finnmark: «Recruit & Retain»: Helsepersonell til nordlige utkantområder.  

«Stol på egne krefter» evaluering av et legerekrutteringsprosjekt som ble startet i 2005. 

resultater legges frem på internasjonal konferanse i Kirkens 4-5. mars 2015 

4. BIDRA TIL STABILISERING OG REKRUTTERING AV HELSETJENESTER I DISTRIKT 
 

DESENTRALISERTE UTDANNINGSLØP 

Flere NSDM ansatte har i en årrekke vært gruppeveileder for turnusleger i kommunehelsetjenesten, 

og vi har hvert år bidratt til undervisning for legestudenter både i sør og nord. Videre bidrar vi på kurs 

i legers videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Vi støtter 

UiTs planer om å desentralisere noe av legeutdanningen til Finnmark, og seminaret i Saltstraumen 

var et ledd i dette der kunnskapsdeling mellom Bodø-miljøet og andre interesserte var viktig. 

Desentralisering langs hele utdanningsløpet til leger er i tråd med solid kunnskap om hva som 

rekrutterer og stabiliserer helsepersonell i distrikt. Sist ble dette bekreftet i en undersøkelse laget av 

tidligere og nåværende forskningsleder i NSDM på oppdrag fra Helse Finnmark som er partner i 

prosjektet Recuit and Retain. Rapporten ble ferdigstilt i desember 2013: Rekruttere og beholde. Om 

helsepersonell i rurale og urbane områder. I 2014 ble rapporten gjort kjent gjennom møter og 

seminar i Norge, Irland og Russland, samt en publisering i Utposten før sommeren. 

  

Skal drømmejobben være rural, må det rurale være erfart! 
 
http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/NSDM_rapport_2013_Rekruttere_og_behold.pdf 

 

http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/NSDM_rapport_2013_Rekruttere_og_behold.pdf
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5. NETTVERKSBYGGING NASJONALT OG INTERNASJONALT    
 

DELTAGELSE PÅ NASJONALE FAGLIGE ARENAER 

Helsedirektoratets utvalg/arbeidsgrupper:  

 Rådgivende gruppe for medisinske nødmeldetjenester (HB) 

 Arbeidsgruppe for utredning av organisering på skadestedet (HB) 
Helse Nord: Regionutvalgets representant i Helse Nords samhandlingsutvalg (KK)  

Nasjonalt kompetansesenter for traumatologi: Medlem i arbeidsgruppen for revisjon av nasjonal 

traumeplan (BA) 

Ledd i legeforeningen:  
o Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (som leder RT)  
o Referansegruppe for legevaktmedisin (HB)  

 
Tidsskrift for den norske legeforening og andre tidsskrift 

o Fagfellevurderere (MG, HB, ES, BA)  

 

FEIRING AV FIRE FRESKE FYRER – DER AV NSDM SINE TO GRUNNLEGGERE 

  

 

 

SALTSTRAUMEN SEMINARET JUNI 2014  

NSDM og leger knyttet til legeutdanning i Bodø arrangerte sammen med Nordland legeforening 

seminaret Når byen blir avsides - om legeutdanning i distrikt. Internasjonale bidragsytere var 

prodekan Ellen M. Cosgrove (se tidligere) og Mante Hedman fra Glesbygdmedicinskt Centrum 

Storuman i Nord-Sverige. Deltagerne kom fra hele landet og både klinikk, akademi og forvaltning.  I 

etterkant laget vi et profesjonelt magasin (bildet under) som ble distribuert bredt og som vi bruker 

som en slags brosjyre for NSDMs aktiviteter. Seminaret fikk også fin omtale i Tidsskriftet. 

Birgit Abelsen intervjuet  
Ivar J Aaraas (bildet) og 
Margrete Gaski 
intervjuet Toralf Hasvold 
som en del av seminaret 
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http://www.nsdm.no/konferanse_om_desentralisert_legeutdanning__saltstraumen_12_-13_juni_2014/cms/321 

 

PRISFOREDRAG OG PRISUTDELING UNDER PMU I OSLO 

  

RECRUIT & RETAIN - INTERNASJONALT FORSKNINGSNETTVERK   

Hovedformålet i prosjektet var å kartlegge hvorfor helsepersonell ønsker/ikke ønsker å arbeide i 

distrikt, samt å foreslå og å prøve ut tiltak for rekruttering og stabilisering helsepersonell.   

 

   http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Recruit_and_Retain_katalog_norsk_utgave.pdf 

I Enniskillen (Nord-Irland) i mai deltok NSDM på avslutningskonferansen i prosjektet som senteret har 

medvirket i siden 2011. Prosjektet var skotsk ledet med finansiering fra EUs Northern Periphery 

Program. Foruten Skottland og Norge, deltok Sverige, Island, Danmark/Grønland, Nord-Irland og 

Canada. NSDM hadde en rådgivende rolle for Helse Finnmark, som var norsk partner i prosjektet. Vi 

har også analysert data fra en større survey om rekruttering og stabilisering av leger og sykepleiere, 

som ble gjennomført i alle de sju landene som deltok. Prosjektet ble avsluttet i juli 2014, men flere av 

En katalog over forslag 

til løsninger er oversatt 

til norsk og kan lastes 

ned fra www.nsdm.no, 

og  mange er presentert 

i vår nye  nettside: 

Distriktsmedisinsk 

idébank 

 

 

http://www.nsdm.no/konferanse_om_desentralisert_legeutdanning__saltstraumen_12_-13_juni_2014/cms/321
http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Recruit_and_Retain_katalog_norsk_utgave.pdf
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deltagerne tar sikte på å søke nye midler. Fra norsk side ønsker ikke Helse Finnmark å fortsette som 

nasjonal partner. NSDM vil ta over denne rollen i det nye prosjektet. (www.recruitandretain.eu)  

AUSTRALIA - STUDENTUTVEKSLING 

I Januar 2014 var NSDM vertskap for to legestudenter fra James Cook University i Australia i fire uker. 

Spesielt Per Baadnes og Robert Tunestveit var engasjert i dette. Denne ordningen ble avsluttet i 2014 

og senteret ønsker ikke å bruke ressurser til å videreføre tilbudet. En ny utvekslingsavtale kan evt 

forhandles frem når vi får økte personellressurser i NSDM. 

POMORPROSJEKTET I NORDVEST RUSSLAND  

I 2014 ble Pomorprosjektet avsluttet fra NSDM sin side. NSDM har hatt hovedansvaret for 

koordinering og oppfølging av utdanningsgrupper for russiske allmennleger etter mønster av det 

norske utdanningsprogrammet. Prosjektet er hovedsakelig finansiert via midler fra HOD og 

rapportering har skjedd direkte til dem. Forskningsleder ved NSDM var invitert og deltok med 

foredrag om prosjektet Recruit & Retain på den avsluttende konferansen i Arkhangelsk i september 

(www.site.uit.no/pomorprosjektet) 

 

ANNEN AKTIVITET INTERNASJONALT  

 Birgit Abelsen var ekspertevaluator for Europakommisjonen på programmet Horizion 2020 - 

Innovative Training Networks. Hun deltok i det andre stadiet av evalueringen og var med på å 

evaluere 7 endelige forskningssøknader i Brüssel i juni 2014. 

 Elisabeth Swensen er medlem av WONCA World Working Party on Rural Health 

 

ANDRE KONGRESSER INTERNASJONALT 

 Abelsen B, Halvorsen PA. Decisions to take a job in urban and rural areas – what factors are 

important? A survey of nurses and doctors in northern Norway. Posterpresentasjon. Society 

for Medical Decision Makings’ 36th annual meeting. Antwerpen, juni 2014. 

 

 Gaski M. Samhandlingsreformen – fører den til utvikling av en mer integrert legetjeneste i 

norske kommuner? Presentasjon, arbeidsgruppe 20 Nordisk helsepolitikk, NOPSA (Nordic 

Political Science Association) konferanse, Göteborg, 12.-15. august 2014.  

 

 Helen Brandstorp deltok på den tredje internasjonale konferansen helseutdanningens rolle 

for rekruttering og stabilisering av helsepersonell i grisgrendte strøk. The Muster, sentral 

Australia (Uluru/Ayers Rock) 29.- 31. oktober 2014. 

http://www.recruitandretain.eu/
http://www.site.uit.no/pomorprosjektet
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PERSONELLOVERSIKT 2014                                                          
 

Stilling Oppgaver i NSDM 

Helen Brandstorp  

Leder, Webredaktør og PhD-stipendiat  

Stipendiat i studie av akuttmedisinsk teamarbeid  

Ledelse og formidlingsoppgaver 

Birgit Abelsen,  

Forskningsleder, PhD  

Forskningsaktiviteten i NSDM og forvaltning av 

Programmet.  

Utgjør sammen med NSDMs leder Lederteamet  

Margrete Gaski 

Seniorforsker, PhD 

 

Forsker og veileder 

Ivar J. Aaraas 

Professor emeritus i 20 % aktiv stilling 

 

Forsker og har undervisning  

Per Baadnes  

Rådgiver  til og med 28. november 

Ansvar for å føre regnskap og arkiv.  

Støttefunksjon møter, konferanser, forsknings- og web-

aktiviteter  

Frank Remman 

Rådgiver 100 % fra 1. september 

 

Oppbygging av distriktsmedisinsk idébank 

Opplæring i økonomi og administrative oppgaver 

Elisabeth Swensen, Robert Tunestveit 

Helge Lund, Karsten Kehlet  

Regionale fag- og nettverkskoordinatorer 
 (4 x 20 %) 

 

Råd/innspill til aktivitetsplan, årsrapport, nettsted, 

konferanser, kurs, undervisning.   

Lokalt/regionalt veilednings- og nettverksarbeid  

Inger Lise Hansen Selnes  

Førstekonsulent (20 % frem til sommeren 2014) 

Sekretær, oppgaver styringsgruppe  

Svein Steinert  

Prosjektleder Pomorprosjektet 20%, avsluttet 

juni 2014 
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VEDLEGG 1: PUBLIKASJONER, PRESENTASJONER OG FORMIDLING I 2013 
FAGFELLEVURDERTE PUBLIKASJONER 

 Aaraas IJ, Halvorsen PA. Developing rural medical schools: The history of Tromsø and Northern 

Norway. In Chater AB, Rourke J, Couper ID, Strasser RP, Reid S (eds.) WONCA. Rural Medical 

Education Guidebook. World Organization of Family Doctors (WONCA): WONCA Working Party 

on Rural Practice 2014, 

http://www.globalfamilydoctor.com/groups/WorkingParties/RuralPractice/ruralguidebook.aspx 

 Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. Tidsskr Nor legeforen 2014; 134:160-162 

 Hana J, Kirkhaug R. Physicians' leadership styles in rural primary medical care: how are they 

perceived by staff? Scand J Prim Health Care. 2014 Mar;32(1):4-10. doi: 

10.3109/02813432.2013.874083. 

 Sheikh MA, Abelsen B, Olsen JA. Role of respondents' education as a mediator and moderator in 

the association between childhood socio-economic status and later health and wellbeing. BMC 

Public Health, 2014, 14: 1172. doi: 10.1186/1471-2458-14-1172. 

 Skaalvik MV, Gaski M, Norbye B. Decentralized nursing education in Northern Norway: a basis for 

continuing education to meet competence needs in rural Arctic healthcare services. International 

Journal of Circumpolar health 2014; 73: 25328 – http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v73.25328 

 Swensen E, Hvem skal trøste knøttet? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1654-6.  

 Swensen E, Jernneven i silkehansken. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:518-20  

 Swensen E. Jakten på det utenomjordiske. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1230-2 

 Swensen E. Den hvite frakken. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2192 

 Schei E. Lytt. Legerolle og kommunikasjon. Forord Elisabeth Swensen. Fagbokforlaget. Oslo 2014 
 

Utposten er et tidsskrift der artikler leses kritisk av fagfeller før publisering:  

 Abelsen B. Rekruttere og beholde. Utposten, 2014, vol 43, 3, 28-31. 

 Konradsen S, Abelsen B. Erfaringer med kommunale øhjelpsenger i distrikts-Norge. Utposten, 

2014, vol 43, 5, 16-19. 

 Kehlet K. Utvidet veiledning av leger under spesialisering i allmennmedisin. Utposten. 2014, vol 

43, 5, 14-15 

 Lund H, Liljedahl Stene H, Onarheim K. Samarbeid om etterbehandling på Røros – et tilbud som 

gir gevinster. Utposten 2014, vol 43, 4, 10-13 

STØRRE OPPDRAGSBASERTE RAPPORTER: 

 Gaski M, Abelsen B. Hvordan tar kommunene i bruk samhandlingsreformens styringsdata? Norut 

Alta rapport 2014:1. 

 Abelsen B, Gaski M, Nødland SI, Stephansen A. Samhandlingsreformens konsekvenser for det 

kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Rapport IRIS – 2014/382. Stavanger: IRIS. 

 Gaski M, Abelsen B. Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013. Rapport 

24.06.2014. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

 Brandstorp, Abelsen A, Gaski M. Akuttmedisin og legevakt i distriktene. Et innspill til 

Akuttutvalget. 01.10.2014. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske 

universitet. 

 INNSPILL I OFFENTLIGE HØRINGSPROSESSER 

 16.desember til Helse- og omsorgsdepartementet: Akuttutvalgets delrapport 

http://www.globalfamilydoctor.com/groups/WorkingParties/RuralPractice/ruralguidebook.aspx
http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v73.25328
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 10. oktober til Helsedirektoratet: Fremtidens legespesialister. Spesialitetsstruktur- og innhold i 
samfunns- og allmennmedisin (SISAM-prosjektet). IS-2139.  

 15. september til Helse- og omsorgsdepartementet: forslag til forskrift om krav til og organisering 
av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. 
(Akuttmedisinforskriften).   

 28. mai til Helsedirektoratet: Forslag til veileder for Nødnett i helsetjenesten IS-2172 

 31. januar til Helsedirektoratet: Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, 
omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag 

 17. januar til HelseOmsorg21, innspill til følgende arbeidsgrupper: 
o Forskningskvalitet og internasjonalisering, 
o Kunnskapssystemet,  
o Kommunesektoren 

 

PRESENTASJONER  

 Aaraas IJ. Erfaringer fra basisgruppevirksomhet "Profkom".   Studieplanseminar, Tromsø 12. 

februar 

 Aaaraas IJ. Uheldige hendelser. Medisinstudiet, Tromsø 17. februar 

 Aaraas IJ. Allmennmedisinske kommunikasjonsutfordringer. Grunnkurs i allmennmedisin, Voss 5. 

mars 

 Aaraas IJ. Hvor ble det av Tromsølegene? Fagmøte ISM onsdag 26. mars 

 Aaraas IJ. Medisinsk utdanning i distrikt: Fra Tromsø og Nord-Norge ut i verden og tilbake. 

Distriktsmedisinsk konferanse Saltstraumen, 12-13. juni  

 Aaraas IJ. Verdig behandling av eldre inntil livets slutt. Når/hvor diagnostisere og behandle? Når 

la døden komme? Hurtigrutekonferanse Trondheim-Tromsø 14. oktober  

 Abelsen B. Offentlig vs. privat helsevesen. Forelesning på legestudiet i Tromsø (Kull-08), januar. 

 Abelsen B. Rekruttere og beholde. Om helsepersonell i rurale og urbane områder. Foredrag for 

foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord. Hammerfest, januar. 

 Abelsen B. Intervju med Ivar J. Aaraas. Feiring av fire freske fyrer - seminar for å feire Tor Anvik, 

Knut Holtedahl, Toralf Hasvold og Ivar J. Aaraas. Tromsø, april. 

 Abelsen B. Samfunnsodontologi. Forelesning på tannpleierutdanningen i Tromsø, april. 

 Abelsen B. Kompleks interaksjon ‐ fra et distriktmedisinsk synspunkt. Presentasjon for utvalg som 

reviderer Nasjonal traumeplan. Gardermoen, mai. 

 Abelsen B, Halvorsen PA. Decisions to take a job in urban and rural areas – what factors are 

important? A survey of nurses and doctors in northern Norway. Posterpresentasjon. Society for 

Medical Decision Makings’ 36th annual meeting. Antwerpen, juni. 

 Gaski M, Abelsen B. Hvordan har særordningen for turnustjeneste i Finnmark påvirket 

distriktene? Foredrag på seminaret «Når byen blir avsides», Saltstraumen, juni. 

 Abelsen B. Traumebehandling som helsetjeneste på tvers av administrasjonsnivå. Presentasjon 

for utvalg som reviderer Nasjonal traumeplan. Kringler gård, august. 

 Abelsen B, Gaski M, Nødland SI, Stephansen A. Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie 

og omsorgstilbudet. Underveisrapport om FoU-prosjekt for sentralt rådmannsutvalg i KS. Oslo, 

september. 

 Abelsen B. Recruit & Retain. Foredrag på Pomor-konferansen. Arkhangelsk, september. 

 Vanem M, Abelsen B. Recruit & Retain, om å rekruttere og beholde helsepersonell i utkantstrøk. 

Foredrag på Helse Nords rekrutteringskonferanse. Bodø, september. 

 Abelsen B. Forebygging av traumeskader. Presentasjon for utvalg som reviderer Nasjonal 

traumeplan. Namsos, november. 
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 Abelsen B, Gaski M, Nødland SI, Stephansen A. Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie 

og omsorgstilbudet. Presentasjon av sluttrapport fra FoU-prosjekt for sentralt rådmannsutvalg i 

KS. Oslo, september. 

 Brandstorp H, Abelsen B, Gaski M. Når det haster fra et distriktsmedisinsk synspunkt. Foredrag 

for akuttutvalget. Tromsø, juni. 

 Brandstorp H, webredaktør med daglige oppdateringer på Facebook og/eller hjemmesiden 

nsdm.no 

 Brandstorp H. Helsevesenet og den samiske pasienten. Dagsseminar legestudiet Tromsø, februar  

 Brandstorp H. Distriktsmedisin, legevakt og akuttmedisin, 3 timer foredrag, legestudiet Tromsø 

januar  

 Brandstorp H. Status presens. Foredrag, Saltstraumen seminaret Når byen blir avsides 12.-13 juni  

 Brandstorp H. Møteledelse og oppsummering av Saltstraumen seminaret «Når byen blir 

avsides», 12.-13. juni  

 Brandstorp H. Nasjonalt senter for distriktsmedisin, relevans for leger i distrikt. Foredrag for 

styret i Norsk forening for allmennmedisin, Tromsø, september  

 Brandstorp H. Seminarledelse, Feiring av fire freske fyrer - seminar for å feire Tor Anvik, Knut 

Holtedahl, Toralf Hasvold og Ivar J. Aaraas. Tromsø, april  

 Brandstorp H. Om NSDM og rekruttering og stabilisering av leger, Foredrag. Samfunnsmedisinsk 

veiledningsgruppe Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, november  

 Gaski M. Physician retention in Norway’s northernmost county: How effective has the tailored 

internship strategy been? Recruit and retain, Final conference, Enniskillen 4. Mai  

 Gaski M. Kompetanseutfordringer og samhandlingsreformen. Foredrag for Norsk 

sykepleierforbund avdeling Troms, 14. mai  

 Gaski M. Samhandlingsreformen – fører den til utvikling av en mer integrert legetjeneste i norske 

kommuner? Presentasjon, arbeidsgruppe 20 Nordisk helsepolitikk, NOPSA, Göteborg 12.-15. 

august. 

 Lund H.” Mellom barken og vreden” - lokal samfunnsmedisin på slakk line. 

På samfunnsmedisinsk uke, Røros,12.-14. mars 

 Swensen, E. Hva er en bærekraftig legetjeneste i distrikts-Norge 2014? Innledning til debatt. 

Folkemøte Edland samfunnshus, Vinje 25.februar  

 Swensen, E. Beslutninger under usikkerhet. Forelesning. Grunnkurs for spesialistkandidater I 

allmennmedisin. Voss 3.mars  

 Swensen E. Legevakt i distrikt. Forelesning. Akuttkurs for turnusleger og allmennleger. Seljord 

5.mars 2014 

 Swensen E. Hvordan kan forskning bli relevant for praksis? Forelesning. Grunnkurs for 

spesialistkandidater i allmennmedisin. Oppdal 7.mars  

 Swensen E. Allmennmedisinens rolle i dag og i fremtiden. Foredrag. Festseminar Institutt for 

samfunnsmedisinske fag. Tromsø 4.april  

 Swensen E. Risiko og medisin. Et distriktsperspektiv. Forelesning. Grunnutdanningen for 

medisinerstudenter. Universitetet i Oslo 26.mai og 8.desember  

 Swensen E. Hjerte- og karsykdom – en distriktsleges tilnærming i praksis. Forelesning. Klinisk 

emnekurs for allmennleger. Harstad 5.juni  

 Swensen E. Utfordringer for helsetjenesten. Prisforedraget «Årets lege i Telemark”. Skien 

27.august  

 Swensen E. Ambisjoner og realiteter i arbeidsrettet rehabilitering. Et allmennlegeblikk. Foredrag. 

Arena for arbeidsrettet rehabilitering, årskonferanse. Oslo 3.september  

 Swensen E. Workshop om marginalisering av unge arbeidstakere. Conference on Preventing 

Overdiagnosis. University of Oxford. Oxford, Storbritannia, 15.september  
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 Swensen E. Forskningsformidling for allmennpraksis. Forelesning og verksted. Forskerskolen for 

Ph.D-kandidater i allmennmedisin. Universitetet i Oslo. Sundvollen 25.september  

 Swensen E. Hvordan leve med angsten? Forelesning. Seminar for støttekolleger i Nord. Alta 

3.oktober  

 Swensen E. Hverdagspsykiatri og katastrofer. Klinisk emnekurs for allmennleger. Kursleder og 

foredrag. Oslo 20.-21.okotber  

 Swensen E. Ser vi for mye? For lite? Om overdiagnostikk i praksis. Forelesning. Kurs for 

allmennleger. Oslo 23.oktober  

 Swensen E. Kvinnehelse sett fra legekontoret i Seljord. Foredrag. Kvinnehelsekonferanse, Oslo 

universitetssykehus. Oslo 4.desember  

 Swensen E. Hvem faller ut og hvorfor? Foredrag. Skolekonferanse, Telemark. Nome 15.desember  

 Tunestveit R. Fagdag for fastleger og kommunale mellomledere for bedre samarbeid om 

offentlige allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Nord-Fron kommune, Gudbrandsdalen 

14.oktober  

 

KRONIKKER I DAGSPRESSEN 

• Swensen E. Den gode viljen. Om jordmødre og etikk. Kronikk. Klassekampen 25.januar 
• Swensen E. Gravide, vold og alkohol. Debattinnlegg. Klassekampen 15.februar 
• Swensen E. De andres liv. Om forskere, journalister og urban provinsialisme. Kronikk.   

Klassekampen 31.mai  
• Swensen E. Legen som tar feil. Kronikk. Klassekampen 16.juli  
• Swensen E. Psyke studenter. For mye praktisk talent havarerer på universitetene. Kronikk.  

Klassekampen 22.september  
• Swensen E. Motstandskraft. Om mobbing og overleveseskunst. Kronikk. Klassekampen 

22.november  
 

 

 

 

Tromsø /Romsaa 13. februar 2015 

 

Helen Brandstorp 

Leder NSDM 


