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Medarbeiderprisen
Prisvinner Åshild Lingrasmo er helsese-
kretær ved Sentrum legekontor i Tromsø. 
Hun er dataansvarlig ved kontoret hvor det  
er seks leger og fem helsesekretærer, sam- 
tidig deltar hun for fullt i kontorets  
oppgaver og rutiner. Lingrasmo har vært 
engasjert i arbeidet med å pilotere nye  
e-løsninger mot Universitetssykehuset i 
Tromsø, og derigjennom bidratt til at Sen-
trum legekontor var tidlig ute med elektro-
niske samhandlingsløsninger. Hun er med 
i Helsedirektoratets referansegruppe for 
utvikling av nettstedet helsenorge.no
og styremedlem i Helsesekretærforum i 
Tromsø.

NFAs Skribentpris 
Prisvinner Jan Emil Kristoffersen har 
skrevet et kapittel i boken Reformer i norsk 
helsevesen som kom ut i 2013. Kapittelet Ut-
fordringer i fastlegeordningen er på 34 sider 
og tar for seg fastlegeordningens forhisto-
rie og hvordan man endte opp med en 
driftsform med næringsdrift fremfor fast-
lønn. I fremtiden ser Kristoffersen for seg 
vesentlig større fastlegesentere som kan 
håndtere utvidede åpningstider og fungere 
som lokal «legevakt» for sin befolkning på 
dag- og kveldstid sju dager i uken. 
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Årets løvetann
Prisvinner Karin Frydenberg er fastlege 
på Skreia. Her har hun jobbet i mange år og 
vært en tydelig aktør i utviklingen av hel-
setjenesten i sitt distrikt. Hun har vært en 
viktig rekrutterende faktor for fastlegeord-
ningen på Skreia fordi hun har strenge 
kvalitetskrav til sin virksomhet som fast-
lege og hun veileder stadig nye turnus- 
leger. Frydenberg har hatt mange verv i Le-
geforeningen, og hun er tydelig når hun tar 
ordet. Hun har også «skrevet sitt fag» blant 
annet som redaktør av Utposten. I 2013 fikk 
hun nordisk pris for årets beste artikkel  
i Scandinavian Journal of Primary Health 
Care. 

Anders Forsdahls minnespris
Prisvinner Per Steinar Stensland var dis-
triktslege i Hadsel i 1977–1981. Han har 
vært sammenhengende distriktslege/kom-
munelege/fastlege i Sogndal frem til han 
ble fylkeslege i Sogn og Fjordane i 2011. 
Parallelt med dette har han drevet omfat-
tende forsknings- og fagutviklingsarbeid. 
Stensland ble dr.med. i 2003 på en kvalita-
tiv studie om lege-pasient-kommunika-
sjon. Han har veiledet et viktig phd-arbeid 
om fastlegers innsats innen livsstilsveile-
ding. Videre har prisvinneren lagt ned et 
betydelig arbeid med å opprette og drive 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin i 
Tromsø. 

AFU-prisen 
Prisvinner Heidi Nilsen er en nykommer i 
allmennmedisinsk forskning og derfor en 
typisk AFU-stipendiat. Hennes forsknings-
spørsmål springer ut av egen erfaring som 
lege i sin kommune. Hun har med sitt 
temavalg grepet en aktuell problemstil-
ling, en følge av en helsepolitisk beslut-
ning, for å undersøke dens mulige konse-
kvenser. Metodevalget er passende for 
dette formålet, og hun har et egnet materi-
ale for å kunne vurdere om hensikten med 
å etablere døgnplasser for øyeblikklig 
hjelp i hver norske kommune samstem-
mer med praksis i hennes egen kommune, 
slik den har etablert seg. 

AMFF-prisen
Prisvinner Heidi Lidal Fidjeland har gått 
fra å være AFU-stipendiat til å være stu-
dent ved den allmennmedisinske forsker-
skolen på andre året, med en phd-grad i 
sikte med støtte fra Allmennmedisinsk 
Forskningsfond. Fidjeland har, med grunn-
lag i egen praksiserfaring, spurt norske all-
mennleger om deres holdning til å følge 
pasienter som lider av ulike kreftsykdom-
mer – etter avsluttet sykehusbehandling. 

Hennes studie viser så langt at allmennle-
gene gir et tvetydig svar: De oppfatter opp-
gaven knyttet til omsorg for sine pasienter 
som lider av kreft som viktig og vil gjerne 
påta seg oppfølgingsansvar. Samtidig vur-
derer de oppgaven som så krevende at den 
er vanskelig å forene med en allerede pres-
set klinisk hverdag. Denne tvetydigheten  
i svarene er et interessant utgangspunkt 
for videre utdypning.
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