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– Med en forsker i magen1462

Det var stort engasjement blant 
de nærmere 30 legene som i mai 
deltok på møte for å bli mer kjent 
med mulighetene for å forske.

Legeforeningen inviterte til møtet i sam-
arbeid med Helse Sør-Øst, Oslo univer-
sitetssykehus og Det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo.

Målgruppen var leger i Helse Sør-Øst som 
har behov for å få kunnskap om hva som skal 
til for å komme i gang med forskningen.

Noen av deltakerne var allerede i gang 
med å forske, andre gikk med en «forsker 
i magen». Nesten alle legene som deltok 
på møtet var klinikere.

– Det var et uformelt og positivt møte der 

vi «spilte ball» med hverandre, forteller Eli-
sabeth Søyland, fagsjef og leder av enhet 
for forskning og høyspesialisert medisin 
i Legeforeningen. – Vi trakk opp mulige 
scenarier, orienterte om doktorgradspro-
grammet, om hvilken type veiledning de 
kunne få og om hvilken type kursing som 
var tilgjengelig.

Det vil bli igangsatt en evaluering i etter-
kant av møtt for å vurdere om dette er noe 
man bør gå videre med.

– Vi ønsker å øke interessen for forsk-
ning og motivere flere til å forske, sier 
Elisabeth Søyland som håper møtet bidro 
at flere realiserer ønsket om å forske.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Global helseforskningskonferanse1462

Pengene som brukes på global 
helseforskning fører til god forsk-
ning, men dessverre fører forsk-
ningen i liten grad til bedre helse 
i lav- og middelinntektsland.

Det sier Elisabeth Søyland. leder for enhet 
for forskning og høyspesialisert medisin 
i Legeforeningen. Hun viser til konferansen 
«Contributions to Global Health Research, 
Capacity Building and Governance» som 
arrangeres i september med påmeldingsfrist 
24. august. – Vi ønsker med denne konfe-
ransen å rette oppmerksomheten mot gapet 
mellom midler investert til global helse-
forskning og bedre helse. For at pengene 
som investeres skal føre til bedre helse for 
de som trenger det mest, er det behov for 
økt kunnskapsspredning og kapasitetsbyg-

ging i lav- og middelinntektsland samt poli-
tisk forankring av nødvendige tiltak. Dette 
er viktige forutsetninger for at pengene som 
investeres skal føre til bedre helse for de 
som trenger det mest, sier hun.

– Vi må arbeide for at en større andel av 
medisinsk forskning i Norge og den vest-
lige verden setter søkelyset på alle utford-
ringer ved den globale sykdomsbyrden, 
sier Søyland.

Konferansen vil gi nasjonale og inter-
nasjonale forskere, helsepersonell og poli-
tikere et felles møtepunkt der de kan dis-
kutere viktige temaer og foreslå fremtidig 
politikk på området.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
167967.0

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Jubileumsquiz
1. Hvor hadde Legeforeningen sine kontorer i perioden 1949–51?

2. Hvor hadde Legeforeningen sine kontorer i perioden 1989–96?
3. Hva er Legeforeningens nåværende adresse og når flyttet man inn der?

Anders Taraldset
Svar:
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I parløp med Heiden

Egil Hagen (52), nefrolog og 

overlege ved med. avd. Sør-

landet sykehus, Arendal var 

lidenskapelig skøyteinteressert 

og aktiv skøyteløper i Kupperns 

klubb, Arbeidernes Skøyte-

klubb (ASK) fra han var 10 til 

21 år. Som juniorløper represen-

terte han Norge i junior-VM 

i Montreal 1978 og i Grenoble 

1979. I 1979 gikk han også 

3 000 meter parløp med senere 

fem ganger olympisk mester 

Eric Heiden på Savallen – 

i 15 minusgrader. – Heiden 

gikk inn til ny verdensrekord 

(4.06.9), jeg et godt stykke etter 

(4.28.5), forteller han. I dag er 

Hagen lidenskapelig interessert 

i profesjonell landeveissykling, 

både i historikk og aktuelle ritt 

og trener sykling fire til fem 

ganger i uken. – Båtliv er også 

en aktivitet jeg verdsetter høyt 

og en god grunn til å bo på Sør-

landet, sier han.
– Etter medisinstudiene 

var det turnus i Tønsberg 

og Vadsø og verneplikt som 

skipslege på Fregatt. Min 

første jobb som «fri» doktor 

var på Lipidklinikken på Riks-

hospitalet under ledelse av 

Leiv Ose. Der ble jeg skolert 

i praktisk gjennomføring av 

kliniske studier og fikk god 

faglig innsikt i lipider og fore-

byggelse av atherosclerose – 

en interesse som jeg fortsatt 

følger opp i form av polikli-

niske konsultasjoner, forteller 

han. Han har også fem år som 

forskningsstipendiat ved Insti-

tutt for Ernæringsforskning. 

I 1999 disputerte han til medi-

sinsk doktorgrad med avhand-

lingen «metabolism of chylo-

microns and retinylester».

Hagen er tillitsvalgt for 

overlegene ved medisinsk 

avdeling i Arendal, styre-

medlem i Aust-Agder lege-

forening, formann i Arendal 

og omegn legeforening og 

redaktør i Nefrologisk Forum.

Legeforeningen 125 år

1.Drammensveien 6, Oslo
2.Lagåsen, Fjellveien 5, Lysaker
3.Legenes hus, Akersgata 2, Oslo, islutten av 1996.

..........................................................................................................................................


