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Nytt om navn

Jan C. Frich ny Harkness-fellow

Lege og forsker Jan C. Frich (f. 1970) er valgt ut til å være Hark-
ness-fellow fra Norge i perioden 2013 – 14. Det står å lese på 
nettsidene til Kunnskapssenteret.

Jan C. Frich skal bruke stipendet til å studere ledelse i ameri-
kanske helsesystemer ved Yale School of Public Health – Noen 
amerikanske helsesystemer har en systematikk og en kultur for 
ledelse som jeg tror vi kan lære noe av, sier Frich.

Han peker på at det i økende grad blir stilt kvalitetskrav til 
helsetjenesten, og at det er nødvendig å utvikle ledere som har 
en bred kompetanse.

Som Harkness-fellow inngår han i en gruppe på om lag 15 
andre Harkness-kandidater fra ulike land. The Commonwealth 
Fund, som er ansvarlig for programmet, arrangerer flere sam-
linger og ekskursjoner der målet er å lære om amerikansk og 
kanadisk helsetjeneste og helsepolitikk.

– Jeg ser frem til samlingene med de andre i gruppen og 
møtene med eksperter innen ledelse og helsepolitikk og håper 
å kunne knytte verdifulle kontakter, sier Frich.

Jan C. Frich tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1996, ble 
godkjent spesialist i nevrologi i 2008 og tok doktorgraden i 2008.

I dag er han professor ved Avdeling for helseledelse og helse-
økonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 
og har også en bistilling som overlege ved Nevrologisk avdeling, 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han har en mastergrad 
i helseadministrasjon.

The Harkness Fellowship er et prestisjefylt stipend som til-
deles en kandidat for at vedkommende skal kunne gjennomføre 
et forskningsprosjekt som er relevant for helsetjenesten i hjem-
landet og i USA. Prosjektet gjennomføres ved anerkjente ameri-
kanske universiteter eller institusjoner. Forskere, klinikere, 
ledere og sentrale rådgivere i helsetjenesten og journalister 
kan søke stipendet.

Et samarbeid mellom Kunnskapssenteret, Norges forsk-
ningsråd og den amerikanske stiftelsen The Commonwealth 
Fund har gjort det mulig for nordmenn å søke The Harkness 
Fellowship.

Øystein Mæland til Helsedirektoratet

Øystein Mæland (f. 1960) er ansatt som assisterende direktør 
i Helsedirektoratet. Han begynner i stillingen i august 2013.

«Jeg er glad for å ha ansatt en svært kompetent leder med 
bred erfaring både fra ulike nivåer i helsetjenesten og fra depar-
tement og direktorat. I tillegg er hans fagbakgrunn fra psykisk 
helsevern verdifull for oss,» heter det i en pressemelding fra 
helsedirektør Bjørn Guldvog.

Mæland tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1986 og ble 
godkjent spesialist i psykiatri i 2000. Han kommer fra stillingen 
som spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, der 
han har ledet arbeidet med den fremtidige organisering av retts-
psykiatrien.

Fra 2004 var Mæland divisjonsdirektør for Psykiatrisk divisjon 
ved Ullevål universitetssykehus, og fra 2009 til 2011 klinikksjef 
ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universi-
tetssykehus.

Han ble utnevnt til direktør i Politidirektoratet i 2011 og trakk 
seg fra stillingen 16. august 2012.

Mæland har vært statssekretær i Justisdepartementet i to 
perioder, siste gang frem til 2001. De siste årene har han ikke 
hatt politiske verv.

– Helsedirektoratet er en sentral premissleverandør for utvik-
lingen av helsetjenesten i Norge. Jeg ser frem til å bidra til 
ledelsen av direktoratet både med min fagbakgrunn og mine 
erfaringer fra ledelse og samfunnsliv, sier Øystein Mæland.

Kvalitetsprisen 2013 til TIPS-studien

Helse Vests kvalitetspris for 2013 er tildelt Tidlig intervensjon ved 
psykose (TIPS) ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitets-
sjukehus.

TIPS startet som et forskingsprosjekt i 1996. Gjennom arbeidet 
i TIPS-studien har Stavanger-miljøet vist at det er mulig å orga-
nisere helsetjenesten på en slik måte at tidlig intervensjon ved 
psykose kan gjennomføres. I dag er det etablert som en ordinær 
tjeneste ved Psykiatrisk divisjon med poliklinisk arbeid og en 
egen sengepost for dem som blir lagt inn for første gang. TIPS-
gruppen består i dag av 21 medarbeidere, hvorav tre er leger, 
henholdsvis Jan Olav Johannessen (f. 1951), Melissa Weibell 
(f. 1979) og Tor Ketil Larsen (f. 1960).

En samlet komité innstilte TIPS-gruppen til Kvalitetsprisen 
2013: «Gruppen har i en årrekke vist et sterkt engasjement og 
evne til å fornye egen virksomhet for å bedre kvaliteten på tjenes-
tene, og de har i flere omganger endret og forbedret organise-
ringen av klinisk virke til det beste for pasientene – hele tiden 
mens de har samlet gode kvalitetsindikatorer for å måle og doku-
mentere forbedringene,» heter det komiteens begrunnelse.

Kvalitetsprisen tildeles fagmiljø/grupper eller enkeltpersoner 
som gjennom sitt forskings-/utviklingsarbeid har økt kvaliteten 
på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Prisen er på 100 000 kroner og et kunstverk. Pengene skal 
brukes til videre forskings-/utviklingsprosjekt eller til kompe-
tansehevende tiltak innen kunnskap om kvalitetsforbedring eller 
til å stimulere til dette.
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