
Pris til Det medisinske 
fakultet i Oslo
Ved årsfesten til Universitetet i Oslo mottok
professor Per Brodal på vegne av Det medi-
sinske fakultet i Oslo prisen for godt læ-
ringsmiljø for den nye studieplanen ved
grunnstudiet i medisin (Oslo-96).

Brodal og hans medarbeidere har utarbei-
det og iverksatt en radikalt ny studieplan som
går ut på en større grad av faglig integrering
med tverrfaglig organisering av fagene og ster-
kere studentaktivisering. Blant annet består
første semester av en problembasert innføring
i store deler av medisinen og utplassering hos
allmennpraktiker. Målet er å få studentene mer
aktive, spørrende og selvstendige.

Apgarprisen 
til norsk barnelege
Professor Ola Didrik Saugstad (f. 1947), av-
delingsleder ved Pediatrisk forskningsinsti-
tutt, Rikshospitalet, ble på en kongress i Bar-
celona tildelt Apgarprisen for sin forskning
innen nyfødtmedisin. Prisen ble utdelt for
første gang og er gitt av den internasjonale
perinatalorganisasjonen.

Saugstad forsker innen feltet skademeka-
nismer hos nyfødte, og da særlig hos for tid-

lig fødte. Han har vist at gjenoppliving lyk-
kes bedre med vanlig luft enn med ren oksy-
gen. Verdens helseorganisasjon har på denne
bakgrunn lagt om sine forskrifter for gjen-
oppliving av spedbarn.

Fra 2002 blir Saugstad ny president for
den europeiske organisasjonen for perinatal
medisin.

Kong Olav Vs 
kreftforskningspris
Professor Erling Seeberg som er forsknings-
sjef ved Seksjon for molekylær biologi ved
Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, er
av Den Norske Kreftforening tildelt Kong
Olav Vs kreftforskningspris for 2001 på 
500 000 kroner.

Seeberg har fått prisen for sin forsknings-
innsats omkring kroppens reparasjon av ska-
der på arvestoffet DNA. Slike skader kan føre
til utvikling av kreftceller.

Evang-prisen til tannpleier
Gerd Marit Brandt i Norsk Tannvern er til-
delt Karl Evangs pris for helseopplysning
2001. En enstemmig bedømmelseskomité
begrunner tildelingen med hennes engasje-
ment for en bedre tannhelse i landet vårt. 

Gerd Marit Brandt er daglig leder av or-
ganisasjonen Norsk Tannvern. Hun er ut-
dannet tannpleier og har erfaring fra fore-
byggende tannhelsearbeid både på kommu-
nalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. 

Norsk Tannvern, som ble stiftet for 90 år
siden, er en tverrfaglig organisasjon som ar-
beider for tannhelsens fremme.

Arild Underdal 
ny rektor i Oslo
Professor i statsvitenskap, Arild Underdal
(55), er valgt til rektor ved Universitetet i
Oslo 2002–04. Han har vært fast ansatt ved
Universitetet siden 1973, og ble utnevnt som
professor i statsvitenskap i 1987. Fra 1996 til
2000 var han nestleder i hovedstyret til Nor-
ges forskningsråd. På det internasjonale pla-
net er han leder for vitenskapskomiteen for
The International Human Dimensions Pro-
gramme on Environmental Change, skriver
Uniforum.

Underdal tiltrer som Kaare R. Norums 
etterfølger fra årsskiftet. Farmasiprofessor
Anne-Brit Kolstø er valgt til prorektor. 
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Tradisjonen tro ble det utdelt en rekke
priser under landsstyremøtet.

Den norske lægeforenings fond for 
forebyggende medisin 
Prisen ble tildelt Sigmund Alfred Anderssen
og Sigmund Bjarne Strømme for artikkelen
Fysisk aktivitet og helse – anbefalinger fra
Tidsskriftets sommernummer i år. Komiteen
bak prisen mener at begge forfatterne gjen-
nom mange arbeider har gjort et fortjenstfullt
arbeid innen emnet fysisk aktivitet, og der-
for var det naturlig å gi prisen til begge. Ar-
tikkelen konkluderer med at all fysisk akti-
vitet er av det gode. Prisen deles mellom de
to med 15 000 kroner på hver.

Reise- og studiestipend
Innstilling til reise- og studiestipend fra Ca-
roline Musæus Aarsvolds fond ble tildelt Jo-
han Svartberg og Harald Kjekshus. Johan
Svartberg fikk stipendet til studieopphold
hos professor Elizabeth Barret-Connor i San
Diego, California. Hun er regnet som en av
de fremste innen den type epidemologisk
analyse som Svartberg studerer. 

Komiteen begrunnet tildelingen til Harald
Kjekshus med at det i fremtidens indremedi-
sin trengs klinikere med innsikt i basalfag. 

Legene får hver et reise- og studiestipend
på 220 000 kroner.

Kvalitetssikringspriser
Bjørg Marit Andersen ble tildelt Legefor-
eningens kvalitetspris for primærhelsetje-
nesten for arbeidet Prevalensundersøkelser
som verktøy for å vurdere endringer i infek-
sjonsforebyggende arbeid ved sykehjem og
andre langtidsinstitusjoner. 

Legeforeningens kvalitetspris for spesia-
listhelsetjenesten gikk til Mette Hallberg og
Frode Haffner basert på arbeidet Kvalitets-
sikring i akuttpsykiatrien. Er kognitiv terapi
kombinert med minimumsdose farmakote-
rapi forankret i individuelle behandlings-
planer et godt alternativ?

Marie Spångbergs pris
Marie Spångbergs pris for 2001 på 30 000
kroner ble tildelt Else Høibraaten. Prisen til-
deles en kvinnelig norsk lege, som er vurdert
utfra en utvalgt artikkel. 

Høibraaten mottok prisen for artikkelen
Increased risk of recurrent venous thrombo-
embolism during hormone replacement ther-
apy – results of the randomized, double-
blind, placebo-controlled estrogen in venous
thromboembolism trial (EVTET) publisert i
Thrombosis & Haemostasis (2000: 84(6);
961–7).

Arbeidet er en dobbeltblind klinisk kon-
trollert studie. Hensikten var å se om hor-
monell behandling (estradiol) etter klimak-
teriet gav økt risiko for venøs trombose blant
kvinner under 70 år, som tidligere hadde hatt
slik trombose. Studien bekrefter en slik ri-
siko blant kvinner som fikk østrogen etter kli-
makteriet.
– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
hans.petter.fosseng@legeforeningen.no
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