Nominasjon til Anders Forsdahls minnepris 2012
Norsk forening for allmennmedisin nominerer Eivind Vestbø til årets
Anders Forsdahls minnepris
Eivind Vestbø er født i 1943, var cand med i Oslo, hadde turnus ved Bodø sjukehus og i
Fauske, drev en tid allmennpraksis i Jørpeland.
Fra 1974 har han vært distriktslege, kommunelege 1 og fastlege i Finnøy i Rogaland.
I kommunen har han stadig vært à jour i forhold til politiske signaler, lover og forskrifter.
Trass i mange nederlag og en del seire i det administrative og politiske spillet, er han stadig en
uredd og aktiv premissleverandør
Faglige initiativ: Oppstart og gjennomføring av tallrike lokale kurs i sunt kosthold og levesett.
Kurs og undervising i lokallag, i bygder eller for fagpersonell, oftest om emne innen
livsmestring. Talløse innlegg og kurstimer for turnusleger og sykehusleger.
Oppstarter og pådriver i Midt-Ryfylke legegruppe fra 1974, som er et faglig reir for oppaling
av stadig nye allmennleger og vern mot å bli trøtt og lei. Det er en etterutdannings-smågruppe
som ennå er oppegående.
Han har i over 35 år hatt turnusleger (to i året) og vært studentlærer både på Institutt for
samfunnsmedisin i Bergen og på eget kontor.
Han har i mange år vært deltidslektor ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø.
Regionalt i Rogaland:
Alltid debattglad deltager i faglige fora. Mangeårig PKO-lege: har båret fram
allmennmedisinsk praksis og tenkning til kolleger i sykehusmiljøet.
Nasjonalt:
I en periode medredaktør i Utposten. Både i foredrag og artikler har han delt sine refleksjoner
om arbeidet som allmennlege. Han har stor evne til å se system i samfunn og familier.

Han er kanskje mest kjent i norsk allmennmedisin for artikler i Utposten der han har skrevet
om allmennmedisin i lokalsamfunnet. Hans artikkel Distriktsmedisinske forteljingar fra
Utposten nr 4/2002, der han beskriver Lege- bygd forholdet, er blitt legendarisk og siteres titt
og ofte, se http://www.uib.no/isf/utposten/2002nr4/utp02401.htm
I lokalsamfunnet her er han allerede en legende. Med fartstid fra 1974, lange og intense
arbeidsdager, gjerne med talløse konsultasjoner med psykiatrisk og livskjebnepreg, har han
stått fram som en særdeles engasjert og faglig sterk lege.
I en tid hvor fastlegens arbeid søkes detaljregiulert i en tro på at kontroll og styring er det
vesentlige for å sikre faglig kvalitet, fremstår Eivind Vestbøs virke som et eksempel på
hvordan personlig integritet, ansvarsfølelse og dedikasjon til sit yrke blir grunnelementer for
et helsetilbud av høy kvalitet preget av kontinuitet, engasjement og høy faglig kvalitet
Eivind Vestbø vil være en særdeles verdig vinner av årets minnepris.

