Begrunnelse for anbefaling av Marit Hermansen til Anders Forsdahls
minnepris
Med utgangspunkt i statuttenes punkt for en god distriktsmedisiner, ønsker vi å foreslå
kommuneoverlege Marit Hermansen i Solør til Anders Forsdahls minnepris.
1. Distriktsmedisinsk praksis, med vekt på faglig og organisatorisk utvikling av tjenester
som kan bidra til å forbedre tilbudet og kvaliteten for pasientene og som bidrar til styrke
rekruttering og stabilisering blant personellet.
Marit Hermansen har vært kommunelege 1 og fastlege i 15 år, i Grue kommune i Hedmark,
etter å ha skaffet seg erfaring både fra kirurgi og psykiatri. Et godt utgangspunkt for å klare
seg langt fra sykehus.
Hjemkommunen Gruer har ca 5000 innbyggere og grenser til både Sverige og Finnskogene.
Kommunen inngår i et samarbeid med 2 andre kommuner (Åsnes og Våler) om
fastlegeordningen i distriktet Solør. Disse kommunene har også en interkommunal legevakt
det Marit Hermansen er legevaktsjef.
2. Akademisk arbeid i form av forskning og undervisning som bidrar til å styrke
kunnskapsgrunnlaget for praksis i utkantområder, både i forhold til de særlige faglige og
organisatoriske utfordringer som preger slik praksis.
Hermansen har vært arrangør og foredragsholder på en rekke kurs både lokalt og nasjonalt.
Generalist som hun er, har hennes bidrag vært innen mange områder av allmennmedisinen og
kommunehelsetjenesten; fra kronisk tretthetssyndrom til organisering av legekontoret.
Egne erfaringer fra egen distriktspraksis er da alltid med som viktig kunnskapsgrunnlag.
3. Administrativt og ledelsesmessig arbeid med særlig fokus på tilretteleggelse for utvikling
og drift av helsetjenester i utkantområder.
Kandidaten arbeider interkommunalt m/ulike samfunnsmedisinske oppgaver i 3-kommunesamarbeidet
i Solør. Der jobber hun med miljørettet helsevern og smittevern, og også nå som legevaktssjef i det
nye interkommunale samarbeidet.
Gjennom en pådriverrolle for programmet ”Frist meg inn i ledelse” for kvinnelige leger i
primærhelsetjenesten, jobber hun aktivt med rekruttering av kvinner til slike stillinger i alle lendets
kommuner. Det er som kjent flest små, distriktskommuner og hjelp til rekruttering hit er viktig.

4. Fagpolitisk og helsepolitisk arbeid som bidrar til å sette dagsorden for viktige
distriktsmedisinske problemstillinger og som kan være premissgivende for vurderinger og
beslutninger om rammer og vilkår for helsetjenestene i distriktene.
Fra leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA):
- Hun ble medlem i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) sitt styre i 2003, og var
en viktig person i hele omorganiseringen av foreningene.
- Var nestleder i NSAM 2005-2007
- Styremedlem i NFA 2007-2009
- Hun er nå medlem i Hovedkomiteen for Nordisk kongress i Tromsø 2011
- Medlem av redaksjonskomiteen i www.Fastlegen.no som formilder informasjon til
publikum om de mange sider av fastlegers virksomhet
- Varamedlem til Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet

-

Med i styringsgruppa ”Frist meg inn i ledelse” for primærleger. Et
legeforeningsprosjekt (se pkt 3 over)
- Varamedlem til styringsgruppen til NSDM
• Praktisk, administrativt eller akademisk arbeid som kan bidra til å utvikle og styrke
samhandling mellom nivåer og intermediære tjenesteformer i grensesnittet mellom nivåene
(distriktsmedisinske sentre, sykestuer mv.) kan også vektlegges i vurderingen av kandidater.
Fra fylkeslegen:
- Vært med å utvikle samfunnsmedisinen i Solørområdet
-

Aktiv i utviklingen av psykisk helsevern og LAR lokalt og nasjonalt

• Lokalsykehusutvikling, med vekt på å utvikle lokalsykehuset som bærekraftig ledd i
tiltakskjeden, og som viktig bindeledd både i forhold til førstelinjen og de mer spesialiserte
sykehusenheter.
Fra fylkeslegen:
-

Viktig samarbeidsbidragsyter opp mot lokalsykehuset som ligger i Kongsvinger.

I tillegg til de mer spesifikke punkter som er listet ovenfor, bør det legges vekt på mer
helhetlige og samlende vurderinger av den enkelte kandidats innsats og evne til å fremstå
som ambassadør for norsk distriktsmedisin. Det er ellers ønskelig at kandidater til denne
prisen evner å vurdere distriktsmedisinske problemstillinger på en kritisk og balansert
måte, og med forståelse og respekt for den større helhet som distriktsmedisinen er viktig
del av.
Marit er gift og har tre barn; en datter på 20 år, og en sønn på 17 og en på 13. Den aktive familien bor
på en gård i Grue, som Marit og mannen driver sammen (muligens mest på hobbygartnernivå for Marit
sin del). Familien de liker godt å reise og Marit snakker bl.a. flytende fransk etter opphold lenger sør i
Europa. Store internasjonale fagkonferanser i både inn og utland har derfor fått besøk av henne og
hun har jobbet for å fa flere kolleger med til disse møteplassene.
Nære samarbeidspartnere omtaler henne med følgende stikkord:

-

-

Strukturert
Ryddig (ment både direkte og indirekte)
Korrekt
Kunnskapsrik
Hyggelig, blid og varm
Samhandler godt m/andre faggrupper og kolleger
Forøvrig en klok kollega med god organisasjons- og samfunnsforståelse. Usedvanlig
godt fungerende kompass i magen
Godt norsk folkevett!

Spesielt hennes lange fartstid i de fagmedisinske organene i legeforeningen (NFA og NSAM)
har gjort Marit Hermansen til en tydelig og kjent allmennlege fra distriktene. Mange prosesser
og mange dokumenter har fått et robust faglig bidra fra Marit. Hennes langvarige og stabile
ståsted i småsamfunnsnær praksis gir henne en verdifull bredde og virkelighet blikk på
sammenhengen mellom liv og lære, lege og samfunn, teori og praksis.
De opplistede stikkordene forteller om en kollega som leverer, og som gjør det systematisk,
ryddig og med solid både organisatorisk og faglig tyngde.
Svært mange har samarbeidet med, hørt henne foredra eller dratt nytte av hennes omfattende
fagpolitiske arbeid. Vi er derfor mange som stiller oss bak en spesiell heder til henne.

