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Nytt om navn

Nordisk folkehelsepris 2010 
til Norum

Professor emeritus Kaare R. Norum 
(f. 1932) er tildelt den nordiske folkehelse-
prisen for 2010.

I begrunnelsen for tildelingen heter det: 
«Prisen gis for fremragende ernærings-
forskning av høy internasjonal kvalitet og 
av vesentlig betydning for nordiske befolk-
ningers helse; for enestående formidlings-
aktivitet i massemedier og andre fora; og 
for mangeårig innsats i ledelsesfunksjoner 
i organisasjoner og institusjoner av sentral 
betydning for folkehelse og folkehelsevi-
tenskap.»

Prisen, som er på 50 000 svenske kroner, 
deles ut av Nordisk høyskole for folkehel-
sevitenskap (NHV) på oppdrag fra Nordisk 

ministerråd til en som gjør en viktig innsats 
for å forbedre folkehelsen i Norden. Den 
ble delt ut av Anders Foldspang, rektor for 
Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap, 
i forbindelse med de nordiske helse- og 
sosialministrenes møte i Aalborg.

Norum tok medisinsk embetseksamen 
ved Universitetet i Oslo i 1958 og doktor-
graden i 1966 med avhandlingen Enzymic 
acylation of carnitine. I 1973 ble han pro-
fessor i ernæringsvitenskap, og i tids-
rommet 1999–2001 var han rektor ved Uni-
versitetet i Oslo. Han har dessuten vært 
med i flere fjernsynsprogrammer om mat 
og ernæring og er en kjent personlighet 
i Norge.

Norums forskning har vært konsentrert 
om fettsyrer, kolesterol, vitamin A og ernæ-
ringspolitikk, og han har publisert mer enn 
300 artikler. Utover dette har han hatt høye 
posisjoner i en rekke internasjonale organi-
sasjoner og ulike fora relatert til ernærings-
forskning. Blant annet har han fungert som 
ernæringsekspert for WHO og vært for-
mann i Statens ernæringsråd.

Petlund ridder av 1. klasse
Carl Fredrik Petlund (f. 1931) er utnevnt til 
ridder av 1. klasse av Den kongelige norske 
St. Olavs Orden for sin innsats innen lymfo-
logien. Han er kjent for sitt arbeid med 
lymfødem og regnes som foregangsmann 
innen lymfødembehandling i Norge.

Petlund tok medisinsk embetseksamen 
i 1956, og i 1966 ble han spesialist i fysi-
kalsk medisin og rehabilitering. I årene 

1976–90 arbeidet han ved Avdeling for 
fysikalsk medisin ved Rikshospitalet.

Fra 1991 har han vært overlege ved 
Norsk Lymfødemklinikk, som han også var 
med på å etablere. Petlund har engasjert seg 
i utbredelsen av kjennskap til lymfødembe-
handling og har vært særlig aktiv i kursing 
av fysioterapeuter. Han har publisert 
artikler om lymfødem og har sammen med 
Arnfinn Engeset forfattet læreboken Lymf-
ødem: klinikk og behandling, som har 
kommet i flere utgaver. Petlund har vært 
leder for Norsk Forening for Fysikalsk 
medisin.

Mari Trommald ny direktør i Bufdir
Mari Trommald 
(f. 1962) er utnevnt til 
ny direktør i Barne-, 
ungdoms- og familie-
direktoratet. Hun er 
beskikket for en åre-
målsperiode på seks år. 
Trommald kommer fra 
stillingen som ekspe-
disjonssjef i kommu-
netjenesteavdelingen 
i Helse- og omsorgs-
departementet.

Trommald tok 
medisinsk embetseksamen i 1988 ved Uni-
versitetet i Oslo og har doktorgrad 
i nevrofysiologi. Hun har tidligere vært 
viseadministrerende direktør i Helse Sør-
Øst, og har også hatt flere ulike direktørstil-
linger i Helsedirektoratet.

Doktoravhandlinger

Universitetet i Bergen
www.uib.no/info/dr_grad/

Margrethe Aase Schaufel, ph.d. Å dele 
uvissa og ansvaret. Ein kvalitativ studie av 
livets grunnvilkår i medisinsk praksis. 
Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske 
fag. Disputas 13.8. 2010.

http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

Tomas Ottemo Stølen, ph.d. Impaired cal-
cium handling in animal and human car-
diomyocytes reduce contractility and 
increase arrhythmia potential – effects of 
aerobic exercise training. Utgår fra Institutt 
for sirkulasjon og bildediagnostikk. Dis-
putas 28.6. 2010.

Bedømmelseskomité: William Louch, 
Universitetet i Oslo, Kirsti Ytrehus, Univer-
sitetet i Tromsø, og Catia Martins, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ulrik Wisløff.

Universitetet i Tromsø
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/
startsida/forskning/disputaser

Marit Helene Hansen, ph.d. Development 
in use of radiotherapy for rectal cancer 
patients in Norway. Utgår fra Avdeling for 
gastroenterologisk kirurgi. Disputas 25.6. 
2010.

Bedømmelseskomité: Anna Martling, 
Gastrocentrum Kirurgi P9: 03, Karolinska 
Universitetssjukehuset, Stockholm, Sve-
rige, Asgaut Viste, Avdeling for gastro- og 
akuttkirurgi, Kirurgisk klinikk, Haukeland 
universitetssykehus, og Tor Ingebrigtsen, 
Administrasjonen, Universitetssykehuset 
i Nord-Norge, Tromsø.

Danmarks helseminister Bertek Haarder, profes-
sor Kaare R. Norum, helse- og omsorgsminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen og Anders Fold-
spang, rektor for Nordisk høyskole for folkehelse-
vitenskap. Foto Helse- og omsorgsdepartementet

Mari Trommald. Foto 
Svein Harald Milde


