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Bernhard Nilsen, kommunal-
sjef i Flekkefjord kommune med 
ansvar for helse og velferd, be-
gynner i nyopprettet stilling som 
samhandlingssjef ved Sørlandet 
sykehus (SSHF) i desember. Han 
har erfaring med samhandlings-
reformen og ledelse av samhand-
lingsprosjekter. I nyjobben skal 
han arbeide med å styrke sam-
handlingen med kommunehelset-
jenesten. 

Ingrid Rokstad (28) er ansatt 
i et halvt års engasjement som 
prosjektmedarbeider i Tidsskrift 
for Den norske legeforening. Hun 
er cand.med. fra universitetet i 
Bergen og vil starte sin turnustje-
neste i februar 2013.

Jonas Hågensen har begynt 
som kommunikasjonsrådgiver i 
Leger Uten Grenser, foreløpig i 
ett års vikariat. Siden 2007 har 
han jobbet av og på som journa-
list i NRK, mest i Radio Magasin, 
Dagsnytt18, Ukeslutt og Søndags-
avisa. Han har også vært frilanser 
i Beijing et halvt års tid. 

Andreas Berg, administreren-
de direktør i legemiddelfirmaet 
MSD, skal oppholde seg i India 
fra oktober til januar. I New 
Delhi skal han jobbe for Centre 
for Development and Population 
Activities (CEDPA), som arbeider 
for å bedre levekårene for jenter 
og kvinner i landet gjennom tek-
nisk assistanse, reproduksjons- og 
barnehelse samt innovative ung-
domsprogrammer. Berg ble valgt 
ut av Richard T. Clark Fellowship 
Foundation, et MSD-basert filan-
tropiprogram, til å bistå med stra-
tegisk planlegging. 

Ragnhild Mathisen slutter etter 
tre år som statssekretær i HOD og 
blir ny direktør for myndighets-
kontakt i Telenor. Hun er cand.
polit. med hovedfag i statsviten-
skap ved UiO og har tidligere 
vært politisk rådgiver i Forsvars-
departementet.

Trude Aamotsmo ved OUS er 
leder for det nyopprettede Rådet 
for barn som pårørende. Rå-
det ble opprettet i februar etter 

mange års arbeid med å få til et 
systematisk arbeid for å hjelpe 
barn som har mor, far eller søs-
ken innlagt ved sykehuset. Rådet 
består av en barnekoordinator fra 
hver av sykehusets klinikker, en 
representant fra brukerutvalget, 
en fra kommunehelsetjenesten og 
en psykolog.

Grethe Tell, livsstilsepidemio-
log og professor ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag ved UiB, 
leder ekspertgruppen som skal 
foreslå hvordan man kan begren-
se sykdom og for tidlige dødsfall. 
Helsedirektoratet etablerte grup-
pen etter oppdrag fra HOD. Ek-
spertene hadde sitt første møte 3. 
september og skal levere endelig 
rapport i oktober/november.

Maja-Lisa Løchen, hjertespesia-
list og professor ved Det helsevi-
tenskapelige fakultet ved UiT, er 
plukket ut i ekspertgruppen som 
skal foreslå tiltak for å redusere 
for tidlig sykdom og død. Hun le-
der forskningsgruppen Kroniske 
sykdommers epidemiologi, der 
Tromsøundersøkelsen er sentral. 
Hun er aktiv tobakkmotstander 
og har ledet Nasjonalt råd for to-
bakksforebygging.

Sidsel Graff-Iversen, professor 
ved Det helsevitenskapelige fakul-
tet ved UiT, er koordinator i sam-
me ekspertgruppe som Maja-Lisa 
Løchen og Grethe Tell (leder). De 
andre ekspertene er leder Jøran 
Hjelmesæth ved Senter for sykelig 
overvekt (SSO), Steinar Krokstad 
ved Hunt forskningssenter, lege 
og Nakmi-direktør Bernadette 
Kumar, forsker Ingeborg Rossow 
i Statens Institutt for rusmiddel-
forskning, generalsekretær Lisbet 
Rugtvedt i Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, lege og IT-gründer 
Ozan Øzerk, Sigmund Andersen 
og tidligere forsvarsminister Kris-
tin Krohn Devold (H).
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gh@dagensmedisin.no
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Kreftkoordinatorer i Stavanger
Elin Hjelleset (til venstre) og Nina 
Lundal startet i mai en ny hver-
dag ved Stavanger universitets-
sjukehus (SUS) – som kreftkoor-
dinatorer. 
Bakgrunnen for de to nyoppret-
tede stillingene er den nye 20 da-
gers-regelen, som har ført til mer 
fokus på at ting skal skje i riktig 
rekkefølge og innenfor myndighe-
tenes tidsfrister.

Kreftkoordinatorene skal holde 
styr på hele pasientforløpet, fra 
utredning til behandling – og 
være kontaktpersoner for pasien-
tene.  – Nå har pasientene noen 
de kan forholde seg til; en de kan 

snakke med og stille spørsmål til. 
Dette gir trygghet – og en følelse 

av å bli ivaretatt, poengterer Hjel-
leset. 
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I farten

Demensforskeren

Året etter at seksjonsoverlege Arvid Rongve ved 
alderspsykiatrisk poliklinikk i Haugesund dis-
puterte for doktorgraden, reiser han i oktober til 
et årlig, internasjonalt forum av forskerkolleger i 
Sevilla. Han skal presentere forskningen sin om 
demens med Lewylekamer og motta prisen In-

ternational Junior Investigator Award fra International College of 
Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP). 

Nomineringen kom etter at Rongve, spesialist i psykiatri med 
alderspsykiatri som fordypingsområde, ble forespurt om å organi-
sere et ICGP-symposium om demens med Lewylekamer. Han har 
samarbeidet mye med Universitetet i Newcastle på dette området, 
og de engelske kollegene skal bistå under foredraget i Sevilla og 
presentasjonen av posteren med medikamentdata.

Ingen godkjent medikamentbehandling 
Han synes det er kjekt å få oppmerksomhet for forskningen: – 
Alle slike positive ting tar vi med oss, sier han til Helse Fonna på 
nett.

Om lag 15 prosent av alle med demens har diagnosen demens 
med Lewylekamer. Det er ingen godkjent medikamentbehandling 
av sykdommen i Norge, men mange bruker legemidler godkjent 
for Alzheimers sykdom. Rongves funn viser at for pasienter som 
bruker de vanligste demensmedisinene, tar det dobbelt så lang 
tid før de trenger innleggelse i sykehjem enn for dem som ikke tar 
medisiner. For demenspasienter på nevroleptika tar det fire gan-
ger så kort tid før de innlegges i sykehjem.

Tydelig og kontroversielt 
I Sevilla håper Rongve på kommentarer og spørsmål fra enga-
sjerte kolleger: – Hvis resultatene vedrørende medisinbruk er 
korrekte også etter justering for alle tenkelige faktorer som kan 
påvirke resultatet, er dette et svært tydelig og kontroversielt funn 
– selv om annen forskning peker i samme retning. Forskingsfun-
nene kan komme til å provosere noen ettersom medikamentell 
behandling av psykose er et aktuelt tema. 

I arbeidet videre ønsker Rongve å studere genetiske forhold ved 
demens med Lewylekamer, som i all hovedsak består av sam-
mensmeltet protein av typen alfa-synuclein og finnes i hjernen til 
pasienter med demens med Lewylekamer og personer med Par-
kinsons sjukdom.  

Omfattende samspill
Overfor Helse Fonna presiserer Rongve at mange står bak for-
skingen, både pasienter, pårørende og forskingskolleger. I tillegg 
til samspillet med Newcastle samarbeider han med Universi-
tetssjukehuset i Stavanger, Haraldsplass og Olavviken i Bergen, 
NTNU i Trondheim, Karolinska i Stockholm, King’s College i 
England og Mayo-klinikken i Minnesota i USA. 

Seksjonsoverlege Rongve jobber i todelt stilling og bruker den 
andre halvdelen til postdoc-arbeidet. Han rettleder egne doktor-
gradskandidater og forsker videre på dataene fra doktorarbeidet 
samt nye data fra 50 pasienter og pårørende som han og kollege-
ne i Haugesund følger opp hvert år.
Geir Åge Heggelund 412 17 157 
gh@dagensmedisin.no

PÅ NYE VEIER: Arvid Rongve tror at den internasjonale kongres-
sen i Sevilla vil lede til nye forskningsideer og mer samarbeid.
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Nakmi-direktør Bernadette Kumar, forsker Ingeborg

Rossow i Statens Institutt for rusmiddelforskning,
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