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Jahres pris til yngre forskere2839

Anders Jahres pris for yngre forskere deles 
i år mellom Olli Ritvos ved Helsingfors uni-
versitet og Weimin Ye ved Karolinska Insti-
tutet i Stockholm. De to har forsket på hen-
holdsvis vekstfaktorer som påvirker repro-
duksjon, og sammenhengen mellom 
infeksjon i magesekken og kreft i spiserøret.

Olli Ritvos startet sin vitenskapelige kar-
riere som 20-åring. I en alder av 23 for-
svarte han sin doktoravhandling mens han 
fremdeles studerte medisin. Tre år senere 
etablerte han sitt eget laboratorium ved 
Haartman Institute i Helsingfors og har de 
siste 13 årene ledet en produktiv forsker-
gruppe. Han har også arbeidet ved Univer-
sity College i London og ved Finlands Aka-
demi. Olli Ritvos har publisert en rekke 
vitenskapelige artikler og er allerede blitt 
hedret med flere priser.

Weimin Ye (f. 1968) studerte medisin 
i Kina. Etter å ha avsluttet medisinstudiene 
gikk han over på videre studier og tok 
graden Master of Science i 1991. Han har 
arbeidet ved kreftforskningsinstituttet 
i Tokyo og kom til Karolinska Institutet 
i 1999. Her forsvarte han sin doktoravhand-
ling i 2003. Hans kompetanse spenner seg 
over et uvanlig vidt felt, og han mestrer hele 
feltet innen kreftepidemiologi. Ifølge for-
slagsstillerne er Weimin Ye en brobygger 

som integrerer epidemiologi, molekylær 
mikrobiologi, molekylær genetikk, mole-
kylær endokrinologi og klinisk arbeid i sin 
forskning. Han har en egen forsknings-
gruppe, er veileder for flere doktorgradsstu-
denter og har etablert et samarbeid blant 
annet med American National Cancer Insti-
tute. Forslagsstillerne mener han vil være 
en av de ledende svenske epidemiologer 
i flere tiår fremover.

Anders Jahres pris for yngre forskere er 
på 200 000 kroner til hver av vinnerne. Pri-
sene vil bli delt ut i Universitetets gamle 
festsal fredag 21. oktober.

Eline Feiring

eline.feiring@legeforeningen.no
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Minneord

Inger Ødegaard

Inger Ødegaard døde 24. juli 2005, 50 år 
gammel. Inger var født i Horten og 
vokste opp i Oslo og Molde. Hun var 
cand.med. fra Bergen i 1980 og gjennom-
førte spesialistutdanning ved Haukeland 
Sykehus, ved Fylkessykehuset i Molde 
og fra 1988 ved Sentralsjukehuset 
i Rogaland.

Inger var spesialist i indremedisin 
(1989) og i lungesykdommer (1991). Fra 
1991 var hun overlege ved lungesek-
sjonen, medisinsk avdeling, Sentralsjuke-
huset i Rogaland. I årene 1992–94 gjen-
nomførte hun lederutdanning i Medled.

Inger Ødegaard var aktiv som tillits-

valgt i Legeforeningen i mange år. Hun 
var lokaltillitsvalgt, medlem av landsrådet 
og styret i Yngre legers forening, medlem 
av landsstyret, spesialitetskomiteen i lun-
gesykdommer og i spesialitetsrådet i 
Legeforeningen.

Inger var en meget samvittighetsfull og 
omsorgsfull lege og hadde hele tiden 
pasientene i sentrum. Slik var hun et for-
bilde for andre. De siste årene, da hun 
pga. sviktende helse ikke kunne delta så 
mye i vanlig klinisk arbeid, gjorde hun en 
stor innsats ved å ta ansvar for opplæring 
og veiledning i avdelingen. Hun brant vir-
kelig for å veilede unge leger i den ofte 
vanskelige første fasen av legegjerningen.

Hun holdt seg imponerende godt faglig 
oppdatert. For 3–5 år siden gjennomførte 
hun et forskningsprosjekt omkring kvinner 
med cystisk fibrose. Dette resulterte i to 
anerkjente artikler og i nordiske retnings-
linjer for håndtering av svangerskap og 
fødsel for kvinner med cystisk fibrose. Det 
var viktig for Inger at kvinner med kronisk 
alvorlig sykdom også fikk muligheten til et 
reproduktivt liv. Hun tok videreutdanning 
i etikk, og i sykehusets etikkutvalg var hun 
en engasjert og vesentlig bidragsyter.

Inger fikk kreftdiagnosen allerede 
i 1992, og etter få år ble det klart at syk-
dommen ikke kunne helbredes. Det ble 
mange tøffe behandlinger, tilbakeslag og 
skuffelser. Likevel greide hun å være en 
god bidragsyter i avdelingen, og hun stod 
i arbeid til det aller siste. Hun hadde en 
sterk livsvilje og levde lenger enn mange 
av oss hadde våget håpe på. Alle som 
møtte henne, ble imponert over hennes 
evne til å være oppmerksom og spre glede 
– også gjennom alle årene med store 
plager. Hun holdt aktiv kontakt med sine 
venner fra alle faser i livet. Vi er mange 
som har hatt stor glede og vekst gjennom 
de nettverk Inger arbeidet aktivt i.

Det blir et stort tomrom etter Inger, 
men vi sitter igjen med gode minner og er 
takknemlige for det hun har vært for oss. 
Vi vil alle savne henne. Størst er tapet for 
John Egil og Ida, og vi tenker på dere.

Marit Eskeland, Babill Stray-Pedersen 
og 
på vegne av venner og kolleger ved 
Stavanger universitetssjukehus
Sverre Uhlving
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