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Nytt om navn

Fritt Ords Pris for 2010 
til medisinstudent

Bushra Ishaq 
(f. 1985), medisin-
student ved Univer-
sitetet i Oslo og 
samfunnsdebattant, 
er tildelt Fritt Ords 
Pris for 2010, heter 
det i en pressemel-
ding fra Uniforum.

Fritt Ord er en all-
mennyttig privat 
stiftelse som særlig 

arbeider for å fremme ytringsfrihet og 
offentlig debatt. Styret gir følgende begrun-
nelse for tildelingen: «Bushra Ishaq har 
med sin klare forankring i muslimsk tro og 
miljø og med sin argumentasjon og brobyg-
gende form bidratt til å videreutvikle forstå-
elsen av hva det vil si å leve i dagens fler-
kulturelle samfunn.»

Ishaq er i dag student ved Det medi-
sinske fakultet og forskerstudent ved Avde-
ling for fysiologi på Universitetet i Oslo. 
Hun er fredsarbeider i den internasjonale 
organisasjonen Youth Global Harmony 
Association og sitter i Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementets kvinne-
panel. Fra 2007 har hun vært dialogarbeider 

i kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd og 
Islamsk Råd Norge. Hun har tidligere vært 
leder av Muslimsk studentsamfunn ved 
Universitetet i Oslo.

Bushra Ishaq deler prisen med Abid Q. 
Raja. De får kr 200 000 hver. Med prisen 
følger også Fritt Ord-statuetten, signert Nils 
Aas.

Stein Kaasa klinikksjef 
på St. Olavs hospital

Stein Kaasa 
(f. 1953) er fra 15. 
april 2010 ansatt 
som ny klinikksjef 
på Klinikk for kreft- 
og hudsykdommer 
på St. Olavs hos-
pital.

Kaasa har vært 
ansatt ved universi-
tetssykehuset 
i Trondheim siden 
1993, og var senest 
avdelingsoverlege 
ved Seksjon for lind-

rende behandling ved Kreftavdelingen på 
St. Olavs hospital. Han er dessuten pro-
fessor i palliativ medisin ved Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige universitet, Det 

medisinske fakultet og har også vært ansatt 
i Helsedirektoratet som strategidirektør for 
kreft. Han vil fortsatt være tilknyttet Direk-
toratet, men i mindre omfang enn tidligere.

Konstituert direktør i Vestre Viken
Runar Nygård, 
Vestre Vikens vise-
administrerende 
direktør med ansvar 
for økonomi og 
finans, er konstituert 
som administrerende 
direktør og skal fun-
gere i stillingen 
inntil videre.

Erik Omland 
(f. 1948) gikk i april 
2010 av som admi-
nistrerende direktør 
i Vestre Viken helse-

foretak etter eget ønske.
«For å bidra til å gjenopprette tilliten til 

Vestre Viken har jeg, ut fra en totalvurde-
ring, kommet fram til at det er nødvendig at 
jeg som øverste leder i helseforetaket tar 
ansvar og fratrer min stilling,» uttaler 
Omland i en pressemelding fra Vestre 
Viken.

Doktoravhandlinger

Universitetet i Oslo
www.uio.no/tavle/store/enhet/1/
640.html

Elisabeth (Betty) van Roy, ph.d. Mental 
health problems and their impact in a 
cross-sectional study of Norwegian children 
and adolescents aged 8–19 years. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo. Disputas 8.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Per Hove 
Thomsen, Aarhus Universitet, Danmark, 
Einar Heiervang, Universitetet i Bergen og 
Ingeborg Rossow, Nasjonalt senter for selv-
mordsforskning, Universitetet i Oslo.

Veileder: Berit Grøholt.

Sverre Bertrand Løken, ph.d. Cartilage 
injuries in the knee – natural history and 
surgical repair. Utgår fra Institutt for kli-
nisk medisin, Oslo universitetssykehus, 
Ullevål. Disputas 9.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Mats Brittberg, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs univer-
sitet, Sverige, Jón Karlsson, Sahlgrenska 
akademin, Gøteborgs universitet, Sverige 

og Ellen-Cecilie Treu Røe, Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, Klinikk 
for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Lars Engebretsen.

Thomas Hansen, ph.d. Subjective well-
being in the second half of life: The influ-
ence of family and household resources. 
Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, 
Universitetet i Oslo. Disputas 9.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Ruut Veenhoven, 
Erasmus University Rotterdam, Nederland, 
Joar Vittersø, Institutt for psykologi, Uni-
versitetet i Tromsø og Knut Inge Klepp, 
Institutt for medisinske basalfag, Universi-
tetet i Oslo.

Veileder: Torbjørn Moum.

Lene Alsøe, ph.d. Development of novel 
methods for immunoproteomics of cancer 
and high-throughput analysis of pancreatic 
cancer. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin, Oslo universitetssykehus, Riks-
hospitalet. Disputas 9.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Robert C. Rees, 
John van Geest Cancer Research Center, 

Nottingham Trent University, England, 
Tone Ikdahl, Avdeling for onkologi, Kli-
nikk for kreft og kirurgi, Oslo universitets-
sykehus, Ullevål og Karl-Erik Giercksky, 
Avdeling for gastrokirurgi, Klinikk for kreft 
og kirurgi, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.

Veileder: Gustav Gaudernack.

Tore Fjalestad, ph.d. Fractures of the 
proximal humerus. Predictors to functional 
outcome for patients admitted in hospital. 
Evaluation of surgical treatment and 
quality of life after complex fractures in 
elderly patients. Utgår fra Institutt for kli-
nisk medisin, Oslo universitetssykehus, 
Aker. Disputas 9.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Jan Magnus Björ-
kenheim, Department of Orthopaedics and 
Traumatology, Töölö Hospital, Helsinki, 
Finland, Jan Erik Madsen, Ortopedisk 
avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo og Trine Sand Kaastad, Ortopedisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, Riks-
hospitalet.

Veileder: Knut Strømsøe.
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