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Pris for beste frie faglige innlegg til Kjell Heuser

Legeforeningens lederpris 2013 til Bjørnbeth

Kjell Heuser. Foto privat

Bjørn Atle Bjørnbeth. Foto Oslo univsersitetssykehus

Norsk nevrologisk forenings pris for beste frie faglige innlegg
under Nevrodagene 2013 ble tildelt Kjell Heuser (f. 1972) ved Oslo
universitetssykehus for Tidlige forandringer i astrocytter etter
status epilepticus i en parahippokampal kainat modell av temporallappsepilepsi.
Heuser tok medisinsk embetseksamen i Kiel i 1999, ble godkjent spesialist i nevrologi i 2006 og tok doktorgraden i 2012.
Man antar at forandringer i astrocyttene spiller en rolle
i mesial temporallappsepilepsi. Det skjer tidlige forandringer
i kaliumkanaler i astrocyttene etter status epilepticus i en musemodell. Medforfattere var Annika Sommer, Karolina Szokol og
Erik Taubøll (f. 1957). Prisen er på 5 000 kroner.

Bjørn Atle Bjørnbeth (f. 1962), leder for Gastro- og barnekirurgisk
avdeling ved Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo
universitetssykehus, er tildelt Legeforeningens lederpris for 2013.
Bjørnbeth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1990, doktorgraden i 2000 og ble godkjent spesialist både i generell kirurgi
og i gastroenterologisk kirurgi i 2004.
Han har på en forbilledlig måte evnet å lede Gastro- og barnekirurgisk avdeling på Ullevål samtidig som han har fått legene
som er overført fra Aker universitetssykehus til å bli innlemmet
og hørt i avdelingen på en god måte. Bjørnbeth er en stillfarende,
varm og klok leder, het det ved prisutdelingen. Han ser sine medarbeidere og er som gastrokirurg godt kjent med hva som kreves
av medisinskfaglig kompetanse, både på legesiden og på sykepleiersiden.
Han er klar over hvor viktig det er at medarbeiderne vet at de
gjør en god jobb og at det betyr noe at de stiller. Mange av sykepleierne har lang reisevei, de har ikke spesielt høy lønn, men de
har en faglig stolthet og gjør jobben på utmerket. Som leder
klarer han å se hva dette gjør for tilbudet til pasientene. Dette
tverrfaglige arbeidet skaper resultater.
– Vi er der for pasientene, sier han, – og de skal få den beste
behandling vi kan gi dem.
Han er også opptatt av å overholde budsjettet. Det kreves
kreativitet for å få det til noen ganger, men han evner å dra medarbeiderne med seg fordi han forstår at de yter sitt beste og verdsetter det.
Bjørnbeth ble foreslått til Legeforeningens lederpris 2013
av sine medarbeidere. Tildelingen har full støtte fra de foretakstillitsvalgte i Legeforeningen og Legeforeningens ledelse.
I kriteriene for prisen står det at den skal tildeles en leder som
«har vist god evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse med
tydelige faglige mål, god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten, bidra til at ansatte er motiverte og har tatt medansvar
for drift og utvikling av virksomhetene».

Professorat til Jøran Hjelmesæth
Overlege Jøran Hjelmesæth (f. 1957) har fått stilling som professor II ved Universitetet i Oslo. Dermed har Sykehuset i Vestfold
fått sitt første professorat innen medisin.
Hjelmesæth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1985, ble
godkjent spesialist i indremedisin i 1994 og i nyresykdommer
i 1996 og tok doktorgraden i 2002.
Professorstillingen er ved Avdeling for endokrinologi, sykelig
overvekt og forebyggende medisin ved Medisinsk klinikk, Institutt
for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
Hjelmesæth er leder av Senter for sykelig overvekt i Helse
Sør- Øst ved Sykehuset i Vestfold.
– Vi gleder oss over å ha fått dette professoratet ved Sykehuset
i Vestfold, sier fagdirektør Anita Schumacher. Hun påpeker at
professoratet bekrefter satsingen innen forskning og den økte
aktiviteten ved sykehuset de siste årene.
– Vi ønsker å holde en høy faglig og internasjonal standard,
og tildelingen av professoratet er med på å styrke våre akademiske miljøer ytterligere, sier Schumacher.
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