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Nytt om navn

Kongens sølv til Otto Bull

Overlege Otto Bull (f. 1925) er tildelt Kon-
gens fortjenstmedalje i sølv.

Bull tok medisinsk embetseksamen ved 
Universitetet i Oslo i 1953 og startet sin 
karriere ved Innhered sykehus i 1956, først 
som kandidat, senere assistentlege og reser-
velege. Han ble godkjent spesialist i indre-

medisin i 1962 og jobbet der i mange år 
som overlege og spesialist i indremedisin 
med blodsykdommer som spesialfelt, til 
han ble pensjonert i 1995. Helt frem til han 
var 71 år gammel fortsatte han på sykehuset 
som vikar. Arbeidsforholdet på Innherred 
sykehus varte med andre ord i 40 år.

I årene 1996–97 var han tilsynslege 
ved Meråker kurbad. Deretter var han ved 
Verdal bo- og helsetun og avsluttet den 
medisinske karrieren som tilsynslege 
i 2008, 83 år gammel.

Pris for forskningsartikkel 
i dermatologi
På årsmøtet i Norsk dermatologisk selskap 
i Fredrikstad i april ble overlege Eidi 
Christensen (f. 1957) ved Hudavdelingen, 
St. Olavs hospital tildelt prisen for beste 
forskningsartikkel publisert i 2009 av en 
norsk hudlege. Prisen ble gitt for artikkelen 
Photodynamic therapy with 5-aminolaevu-
linic acid, dimethylsulfoxide and curettage 
in basal cell carcinoma: a 6-year clinical 
and histological follow-up, publisert 
i Journal of the European Academy of Der-
matology and Venereology. Prisen, som 

er på kr 30 000, er opprettet med støtte av 
firmaet Pfizer og tildeles årlig.

Øystein Grimstad (f. 1972) fra St. Olavs 
hospital og Kristin Bergersen fra Oslo uni-
versitetssykehus er nominert til en pris for 
beste forskningsartikkel av en ung derma-
tolog. Prisen er opprettet med støtte fra 
firmaene Galderma og Astellas og vil bli 
tildelt på et møte i juni.

Kongens fortjenstmedalje 
til Inge Romslo
(Nils) Inge Romslo (f. 1938) er tildelt Kon-
gens fortjenstmedalje.

Romslo tok medisinsk doktorgrad i Ber-
gen i 1975 og ble godkjent spesialist i bio-
kjemi i 1979.

Han har vært helse- og sosialdirektør 
i Helseregion Midt-Norge og har ellers lang 
erfaring fra helsetjenesten, deriblant forsk-
ning og undervisning i praktisk og teoretisk 
biokjemisk medisin.

Han har hatt flere internasjonale oppdrag 
og har skrevet og vært medforfatter på en 
rekke artikler både i Tidsskriftet og i inter-
nasjonale tidsskrifter.

Doktoravhandlinger

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

Astrid Kristin Vik, ph.d. Bruk av multi-
modale lesemedier. En studie av 11 elever 
som er sterkt svaksynte på grunnskolens 
mellom- og ungdomstrinn i Norge. Utgår 
fra Institutt for spesialpedagogikk, Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet. Disputas 
7.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Ulf Janson, Peda-
gogiska institutionen, Stockholms univer-
sitet, Mats Myrberg, Specialpedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet og 
Edvard Befring, Institutt for spesialpedago-
gikk, Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Liv M. Lassen.

Guro Mørk Johnsen, ph.d.. Fatty acid 
uptake, transport and storage in placenta 
in normal and dyslipidemic pregnancies. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. Disputas 18.5. 
2010.

Bedømmelseskomité: Fiona Lyall, Insti-
tute of Medical Genetics, Glasgow, Trine 
Ranheim, Oslo universitetssykehus, Riks-

hospitalet og Svein Olav Kolset, Avdeling 
for ernæringsvitenskap, Institutt for medi-
sinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Cathrine Staff og Asim 
K. Duttaroy.

Satish Arora, ph.d. Immunological and 
non-immunological markers of cardiac 
allograft vasculopathy amongst heart 
transplant recipients. Utgår fra Hjertemedi-
sinsk avdeling og Institutt for indremedi-
sinsk forskning, Oslo univeristetssykehus, 
Rikshospitalet. Disputas 19.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Andreas Zucker-
mann, Department of Cardio-Thoracic Sur-
gery, Medical University of Vienna, Øster-
rike, Göran Dellgren, Transplantationscen-
trum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg og Pål Smith, Avdeling for klinisk 
medisin, Institutt for klinisk medisin, Akers-
hus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Gullestad og Pål Aukrust.

Ingeborg Beate Lidal, ph.d. Survival and 
long-term outcomes in persons with trau-
matic spinal cord injuries. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin, Oslo universitets-
sykehus, Ullevål. Disputas 20.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Richard Levi, 
Karolinska Institutet, Stockholm, Marit 

Grønning, Haukeland universitetssykehus 
og Tore Kvien, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.

Veiledere: Nils Hjeltnes, Fin Biering-
Sørensen og Johan K. Stanghelle.

Trond Melbye Michelsen, ph.d. Long term 
somatic and psychosocial morbidity after 
risk-reducing salpingo-oophorectomy in 
women at risk for hereditary breast ovarian 
cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin, Oslo univeristetssykehus, Radiumhos-
pitalet. Disputas 20.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Ole-Erik Iversen, 
Haukeland universitetssykehus, Elisabeth 
Avall Lundqvist, Karolinska sjukhuset, 
Stockholm og Erik Wist, Medisinsk klinikk, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.

Veileder: Anne Dørum og Alv A. Dahl.

Camilla Sandvik, ph.d. Personal, social 
and environmental correlates of fruit and 
vegetable intake in European schoolchil-
dren. Utgår fra Avdeling for ernærings-
vitenskap, Institutt for medisinske basalfag. 
Disputas 20.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Leslie Lytle, Divi-
sion of Epidemiology and Community 
Health, Minneapolis, USA, Pål Kraft, Psy-

Otto Bull sammen med sin kone under utdelingen 
av Kongens fortjenstmedalje i fjor høst. Foto Trond 
Blikø, Trønder-Avisa


