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Glade prisvinnere1210

En rekke leger og forskere mottok priser under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim.

Seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter
om vold og traumatisk stress dr. med. Grete
Dyb, fikk Marie Spångberg-prisen for artikke-
len Post-traumatic stress reactions in survi-
vors of the 2011 massacre on Utøya Island,
Norway. Artikkelen er publisert i The British
Journal of Psychiatry 2014; 204: 361 – 7.
Grete Dyb er artikkelens førsteforfatter.

Dr. med. Odd Jarl Kvamme, fastlege og
spesialist i allmennmedisin på Stord fikk
Legeforeningens kvalitetspris for primær-
helsetjenesten 2015. Kvamme mottok prisen
for prosjektet: «Samarbeidslege i Stord
kommune. Ein metode for samarbeidsutvik-
ling med betre tenestekvalitet.» Gjennom
prosjektet har Kvamme, i samarbeid med
sykepleier i Stord kommune Mona Yvonne
Lothe, bidratt til bedre koordinering av kom-
munale helsetjenester for hjemmeboende
kroniske pasienter med sammensatte lidel-
ser ved å etablere nye rutiner for samarbeid
mellom fastleger og sykepleiere.

PhD-stipendiat og lungelege Bernt B.
Aarli ved Haukeland universitetssykehus og
Postdoc-stipendiat Leiv Otto Watne ved
Oslo universitetssykehus (OUS) mottok
hver Legeforeningens studie- og reisesti-
pend – Aarli skal bruke stipendet til et forsk-
ningsopphold ved University of California
San Diego som et ledd i et PhD-prosjekt ved
Universitetet i Bergen der de har utviklet en
ny undersøkelsesmetode for KOLS-pasien-
ter ved bruk av luftveisimpedanse. Watne
planlegger et tremåneders forskningsopp-
hold hos professor i geriatri Alasdair

MacLullichs forskningsgruppe ved Univer-
sity of Edinburg. Målet er å øke presisjonen
i diagnostikk av delirium (akutt forvirring)
og delirium subgrupper.

Legeforeningens kvalitetspris for spesia-
listhelsetjenesten 2015 ble tildelt Martin
Paulson og Gustav Siqueland, begge leger i
spesialisering ved Sykehuset i Vestfold for
deres bidrag til bedre tverrfaglig dialog og
oppmerksomhet mot pasienter med økt
risiko for uønskede hendelser gjennom å
innføre såkalte risikomøter i Sykehuset i
Vestfold.

Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning og
Marit Rognerud fikk Legeforeningens pris
for forebyggende medisin for artikkelen
Screening for barseldepresjon – en kunn-
skapsoppsummering. Artikkelen er publisert
i Tidsskrift for Den norske legeforening nr.
3/2014.
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Skal ha full åpenhet om samarbeid med andre1210

Legeforeningen samarbeider med en rekke aktører innenfor helseområdet. Et enstemmig landsstyre har nå 
vedtatt rammer og prinsipper for Legeforeningens samarbeid med andre.

For å nå Legeforeningens mål er samarbeid
med andre ofte ønskelig og nødvendig. Sam-
tidig kan det oppstå uenighet om samarbei-
det tjener Legeforeningen, f.eks. når kom-
mersielle aktører er involvert. I vedtaket
fastslås det at samarbeidet må ligge innenfor
Legeforeningens kjerneoppgaver og formål.
Det betyr at det må ha en klar forankring i
foreningens formålsparagraf, prinsipp- og
arbeidsprogram og satsingsområder.

Samarbeid med andre kan være formåls-
tjenlig for å ivareta Legeforeningens rolle
innen medisinsk fagutvikling og som helse-
politisk aktør. Fagutvikling, fagmedisinske
hensyn og foreningens helsepolitikk skal

være retningsgivende for valg av samarbeids-
former.

Både Legeforeningen og foreningens
organisasjonsledd må være bevisst at sam-
arbeid med kommersielle aktører kan skade
foreningens omdømme og mulighet for inn-
flytelse. Legeforeningen skal derfor være
særskilt varsom for inngåelse av samarbeid
med slike aktører, fremgår det av retnings-
linjene.

Saken kom opp som resultat av en disku-
sjon på landsstyremøtet i 2014 om Legefor-
eningens samarbeid med andre. Med dette
som utgangspunkt vedtok sentralstyret å ned-
sette en arbeidsgruppe som fikk i mandat å

drøfte prinsipper og retningslinjer for samar-
beid. Arbeidsgruppen har bestått av Christian
Grimsgaard og Marit Halonen Christiansen
fra sentralstyret, Aage Huseby (Akershus
legeforening) og Richard Våge (Yngre legers
forening).

Forslaget har vært på bred intern høring i
Legeforeningen.

Les prinsippene på legeforeningen.no/
landsstyremote
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Glade prisvinnere med president og visepresident. Fra v. Odd Jarl Kvamme, visepresident Jon Helle, president 
Hege Gjessing, Malin Eberhard-Gran, Clara Beate Gram Gjesdal som fikk lederprisen, Grete Dyb, Gustav 
Siqueland og Martin Paulson. Bernt B. Aarli og Leiv Otto Watne var ikke til stede. Foto Thomas Barstad Eckhoff
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