Begrunnelse for tildeling av Anders Forsdahls minnepris 2013.
Årets prisvinner har et langt og betydningsfullt praktisk, organisatorisk og etter hvert også akademisk virke
som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste. Han har utrettet en markant innsats for
primærhelsetjenesten, først og fremst i det sørlige Norge, men etter hvert med ringvirkninger til hele
distrikts-Norge. Vi vil fremheve hans innsats på tre områder:
1. Det første området gjelder Distriktsmedisinsk praksis og innovasjon: Prisvinneren er godkjent spesialist i
allmennmedisin og samfunnsmedisin. I år har han 25 års jubileum som kommunelege og kommuneoverlege
i sin hjemkommune. Hans distriktsmedisinske arbeid har vært preget av kreativ vilje til å søke nye løsninger
på de utfordringer som har fulgt samfunnsutviklingen og overordnede føringer i nasjonal helsepolitikk. Helse
og sosialsektoren i hans hjemkommune preges dermed også av å være innovativ særlig når det gjelder
tilbud som bidrar til å styrke tilbudet til pasientene, befolkning og helsepersonell.
2. Det andre området vi vil nevne gjelder Praktisk, administrativt arbeid. Her har prisvinneren særlig bidratt
til å utvikle og styrke samhandling mellom nivåer og intermediære tjenesteformer i grensesnittet mellom
nivåene. Han har vært leder og bærende kraft i et regionalt samarbeidsprosjekt med lokalsykehuset, om
utvikling og bruk av intermediærplasser. Prosjektet har vært bredt forankret og analysert hvilke tjenester
kommunene selv kan ivareta, hvilke tjenester de bør samarbeide interkommunalt om og hvilke tjenester
kommunene bør samarbeide med helseforetaket om. I 2007 fikk de seks samarbeidende kommunene og
lokalsykehuset Helsedialogprisen for dette tidlige samhandlingsarbeidet.
3. Det tredje området gjelder Akademisk arbeid og forskning: I 2006 tok prisvinneren initiativ til et regionalt
forskningsprosjekt blant annet med sikte på å skape miljø for forskningsinteresserte leger i distriktet. I dette
arbeidet ble det etablert et nært samarbeid både med Universitetet i Oslo, Avdeling for allmennmedisin og
Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø. Det ble også etablert et samarbeid mellom
distriktskommuner i Norge og Sverige for å utveksle erfaringer rundt distriktsmedisinsk forskning. Prosjektet
er nå avsluttet, men elementer av det blir videreført i en regional næringshage med fokus på forskning og
utviklingsarbeid. Prisvinneren nærmer seg avslutningen på sitt et eget doktorgradsarbeid om
akuttinnleggelser ved kommunale intermediærplasser. Dette vil gi grunnlag for en analyse både om
pasientforløp, om helseøkonomi og om kvalitet. Med sitt doktorgradsarbeid er han nå i ferd med å styrke
kunnskapsgrunnlaget for praksis i utkantområder på en betydningsfull måte.
Med årets pris faller det naturlig å gratulere flere enn prisvinneren: Vi vil si gratulerer til Hallingdal og de
seks samarbeidende kommunene i dalen, til Ringerike sykehus og til Hallingdal sjukestugu. Men først og
fremst går gratulasjonen til prisvinneren – (“han far sjøl”) – Øystein Lappegard.

