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Lager eget forskningsinstitutt78

Radiologene håper på mer forsk-
ningsmidler ved å leie egen hjelp til 
å skrive søknader. Nylig vedtok de 
å opprette et eget forskningsinstitutt.

Norsk radiologisk forening bevilget på års-
møtet i slutten av oktober 300 000 kroner 
til et radiologisk forskningsinstitutt. Det 
blir et institutt uten vegger, med et sett av 
virkemidler og tiltak som skal følges opp 
over tid. Instituttet vil ha eget styre. Frode 
Lærum, leder i foreningen, forteller at 
tanken bak er å senke terskelen for at radio-
loger kan drive med forskning, bedre kvali-
teten og øke kvantiteten.

Vi ønsker også å få på plass et veileder-
nettverk. Veilederne må kjenne de medi-
sinske miljøene godt og vite hvem de skal 
vise videre til. De skal kunne gi råd og vink 
om hvordan en kommer i gang, sier han.

Foreningen håper i tillegg å få på plass 
ett nettverk med professorer og ett med 
stipendiater i radiologi. Foreningen vil 
ellers profilere radiologisk utvikling og 
forskningsarbeide under de nasjonale forsk-
ningsdagene i 2007.

– Vi vil også leie inn en «medical writer», 

som skal hjelpe 
radiologer med 
å skrive søknader til 
for eksempel. Forsk-
ningsrådet. Hun 
er også spesialist 
i å skrive medi-
sinske artikler, sier 
Lærum. Han håper 
det å profesjonali-
sere søknadsproses-
sen vil hjelpe til 

å lokalisere fondsmidler, gi mulighet for å få 
mer midler og hjelpe radiologene til selv 
å bli bedre søknadsskrivere.

Foreningen har startet en ny rutine der 
avdelingslederne ved alle de store røntgen-
avdelingene under det årlige høstmøtet kort 
melder om sine enheters forskningsstrate-
gier, ressurser og resultater.

– Interessen for forskning blant unge 
radiologer har endret seg. Det var lenge lite 
tilgang på radiologer, så de behøvde ikke 
tilleggskvalifisere seg for å få jobber. Nå er 
det i ferd med å snu, sier Lærum.
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Norsk lege visepresident i UEMO78

UEMO har fått norsk visepresident. 
Eirik Bø Larsen vil bl.a. jobbe for like 
krav innen spesialiteten allmenn-
medisin i Europa.

Han tiltrådte vervet i UEMO (den euro-
peiske foreningen for organisasjoner av all-
mennpraktikere) 1.1 2007 og vil sitte i fire 
år. En av de viktige sakene han vil jobbe 
med er godkjenning av allmennmedisin 
som spesialitet i hele Europa.

– Det er en fordel om man har noenlunde 
like krav i de forskjellige landene, sier Bø 
Larsen. – Da kan pasienter, andre allmenn-
leger og samarbeidspartnere i og utenfor 
sykehus få kunnskap om hvilke kvalifika-
sjoner og ferdigheter en spesialist i all-
mennmedisin har, selv om hun eller han 
kommer fra andre land. Det er viktig siden 
både pasienter og leger stadig oftere 
beveger seg på tvers av landegrensene, 
sier han.

Eirik Bø Larsen er fastlege på Dokka 
i Oppland. Han mener en annen viktig 
oppgave innen UEMO blir å jobbe for 
anerkjennelse av allmennlegenes kompe-
tanse og nøkkelposisjon i helsevesenet. 

– UEMO bør også 
tjene som en ressurs-
base for allmennle-
ger i land der all-
mennlegetjenesten 
for eksempel er dår-
lig utbygd, rekrut-
terer dårlig eller har 
dårlige lønns- og 
arbeidsvilkår. Dess-
uten må vi også 
samarbeide med de 

andre legeorganisasjonene i Europa for å 
fremstå enhetlig med én røst, slik at vi kan 
få større gjennomslag for våre synspunkter, 
sier den nye visepresidenten.

Bø Larsen er også opptatt av at man må 
sikre allmennlegers rett og mulighet til nød-
vendig videre- og etterutdanning, og han 
vil også arbeide for å ivareta pasienters rett 
til konfidensialitet om helseopplysninger 
og sikkerhet for kvalitetsmessig god 
behandling.
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Reisestipend 2007–08
Voksenopplæringsforbundet står på vegne 
av Kunnskapsdepartementet for den prak-
tiske gjennomføringen av reisestipendord-
ningen i henhold til statsbudsjettet. Med 
forbehold om Stortingets godkjennelse, 
utlyser Voksenopplæringsforbundet (Vofo) 
reisestipend for 2007–08 for studieledere 
og instruktører som arbeider med voksen-
opplæring i studieforbund og deres med-
lemsorganisasjoner. Studiereisen bør finne 
sted i perioden mars 2007 – mars 2008. 
Den skal ha sammenheng med den vok-
senopplæring søkeren er engasjert i. Søke-
ren bør også legge vekt på muligheten for 
nettverkbygging nasjonalt og internasjonalt, 
for å øke betydningen av den enkeltes 
reise.

Stipendet er individuelt, og kan ikke 
søkes av grupper, institusjoner, organisasjo-
ner e.l. Søkere som har mottatt stipend de 
siste fem år blir ikke vurdert.

Maksimalsatser for stipend er: kr 5 000 
for Danmark og Sverige, kr 6 000 for 
Finland, Barentsregionen og Baltikum, 
kr 7 000 for øvrige Eurpoa og kr 9 000 for 
andre verdensdeler.

Obligatorisk skjema for søknad fåes ved 
henvendelse til Akademisk Studieforbund 
Stortingsgaten 2. 0158 Oslo. Søknadsfrist 
er 22.1. 2007.

Stipendtildelingen besluttes endelig på 
Vofos første styremøte etter søknadsfris-
tens utløp. Spørsmål kan rettes til Voksen-
opplæringsforbundet ved Astrid Thoner 
Tlf. 22 41 00 00.

Frode Lærum

Eirik Bø Larsen


