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Godkjenning referat styremøte 11.11.2011
Godkjent
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Referat fra Fagrådets møte 28.03.2012
Fagrådet ønsker at styret vurderer å presisere i utlysningsteksten og i tildelingsbrevet at styret
ønsker at prosjektet omtales i media generelt.
Styret vil presisere dette. Referatet tas videre til etterretning.
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Referat fra fellesmøte 28.03.2012
Til etterretning
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Årsrapport og Økonomi 2011
1. Det nye styret underskrev årsrapporten for 2011.
2. For 2012 har Fondet kun 11,8 mill til fordeling, av disse ble 5,9 fordelt på
beslutningsmøtet. Styret beklager sterkt at det ikke er midler til noen nye prosjekter i
denne tildelingsrunden, og føler en forpliktelse til å sette fokus på AMFFs trange kår.

Forts. neste side
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Tildelinger av stipendmidler våren 2012
Styrets tildelinger av forskningsmidler 20.april.2012 etter sats kr 900 000,- per 12 mnd
100 %
Det er søkt om midler for kr 9 945 000, Fondet hadde til disposisjon kr 5 900 000. Bevilget
beløp: NOK 5 940 000.
Abildsnes, Erik
Brandstorp, Helen

Hetlevik, Øystein
Holmedal, Øystein og
Olaussen, Morten

Høye, Sigurd

Iden, Kristina Riis
Jakobsen, Kristin
Alise

Johansen, Inger
Mjølstad, Bente Prytz

Nyborg, Gunhild

Simonsen, Kristian
Anton
Thorvaldsen, Signe
Nome

24.04.2012 Oddbjørg Lid (ref)

Hvordan samtaler fastleger med sine pasienter
om livsstilsendring?
Learning by acting, reflecting, and repeating:
exploring the dynamics of interactions by
constituting and confirming a team in primary
care emergency settings.
Listen og legen - en studie av ulikhet i
fastlegeordningen.
Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med
kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for
akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en
randomisert, placebo-kontrollert studie med 12
måneders oppfølging.
Vent og se-resept – en effektiv og akseptabel
strategi for å senke antibiotikabruk ved
luftveisinfeksjoner i allmennpraksis?
Depresjon i sykehjem
Varighet av hoste, oppspytt og tung pust hos
pasienter som oppsøker allmennlege med nedre
luftveisinfeksjon. Hvordan avhenger varigheten
av disse symptomene av symptomintensitet ved
første konsultasjon, ko-morbiditet, røykevaner
og auskultasjonsfunn?
Effekt av rehabilitering hos eldre.
"Det kontinuerlige lege-pasient forholdet.
Betydningen av informasjonsoverføring fra
fastlegen til sykehjemslegen når eldre pasienter
innlegges i et forsterket sykehjem."
Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: en
epidemiologisk undersøkelse blant eldre
hjemme og i sykehjem og en
konsensusundersøkelse om legemiddelbruk i
sykehjem.
Influensa i allmennpraksis
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Mangelfullt medisinsk forklart - likevel bedre
forstått? (tidligere: Vi kan ikke forklare - men kan
vi forstå?)
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