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Oss imellom

Nytt om navn

Waal utnevnt til ridder av 1. klasse
Professor Helge 
Waal (f. 1940) er 
utnevnt til ridder 
av 1. klasse av 
St. Olavs Orden for 
sin innsats innen 
rusmiddelforskning 
og -behandling. 
Helge Waals forsk-
ningsinnsats og rus-
politiske arbeid har 
vært betydelig. Han 
har gjennom hele sin 
yrkeskarriere bidratt 

vesentlig til endret syn på rusmisbrukeren 
og de problemene misbruk fører med seg.

Waal har vært en pioner innen psykiatri 
og rusmedisin i Norge, og hans evne til 
nytenkning og entreprenørskap har bidratt 
til etableringen av særlig behandlingskol-
lektivene og legemiddelassistert rehabilite-
ring (LAR). I tillegg har han vært en akade-
misk entreprenør og stått ansvarlig for en 
lang rekke klinisk relevante forskningspro-
sjekter. De siste årene har han bidratt til 
etableringen av Senter for rus- og avhengig-
hetsforskning (SERAF) som et nasjonalt 
forskningssenter innen klinisk rusforskning.

Hans innsats for noen av de mest sårbare 
i samfunnet – de unge og de eldre narko-
tikamisbrukerne – har vært betydelig. Han 
så tidlig forskningens betydning for å få 
problemene belyst, samtidig som han skis-

serte løsninger. Engasjementet har brakt 
ham i kontakt med mange ulike forsknings-
miljøer og ført til tverrfaglig samarbeid 
med mange forskjellige forskere med ulikt 
faglig ståsted. I det aller meste av prosjekter 
og forskning han har bidratt til, har sikte-
målet konkret vært å forbedre behandlingen 
som skal tilbys – til beste for de mange 
enkeltmennesker med rusmisbruk, heter det 
i en pressemelding fra SERAF.

Waal tok medisinsk embetseksamen ved 
Universitetet i Oslo i 1966 og ble godkjent 
spesialist i psykiatri i 1975.

Terje Wolland hedret
Terje Wolland (f. 1937) er tildelt Kongens 
fortjenstmedalje i sølv.

I mange år drev Wolland mammografi-
virksomhet i Oslo, en virksomhet som 
inkluderte røntgenfotografering (mammo-
grafi), ultralyd av bryst samt vevsprøve-
taking (cytologi).

Wolland tok medisinsk embetseksamen 
ved universitetet i Münster i 1963 og ble 
godkjent spesialist i radiologi i 1976.

Årets epidemiologiske artikkel
Marta Ebbing (f. 1963) ved Hjerteavdelingen 
ved Haukeland universitetsykehus er første-
forfatter av Årets epidemiologiske artikkel 
2009/2010. Prisen ble delt ut av Norsk foren-
ing for epidemiologi i november i år.

Ebbing og medforfatterne har fått prisen 

for artikkelen 
Cancer incidence 
and mortality after 
treatment with folic 
acid and vitamin 
B12, om økt risiko 
for kreft for hjerte-
pasienter ved 
behandling med fol-
syre og vitamin B12. 
Artikkelen ble pub-
lisert i det prestisje-
tunge tidsskriftet 
JAMA i november 

2009. Den ble også kåret til årets beste 
artikkel av Det medisinsk-odontologiske 
fakultet ved Universitetet i Bergen i 2009.

Artikkelen har fått bred omtale i både 
norske (1) og utenlandske medier, særlig 
i USA. Ebbing og medarbeidere viser på en 
fremragende måte hvordan data fra store 
intervensjonsstudier kan få frem viktige 
resultater med stor betydning for hvordan vi 
skal forstå og følge opp konsekvenser av 
helsepolitiske anbefalinger, for eksempel 
knyttet til folsyretilskudd, skriver 
www.helse-bergen.no.

Ebbing tok medisinsk embetseksamen 
ved Universitetet i Bergen i 1992 og ble 
godkjent spesialist i indremedisin i 2006.
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Øyvind Fensgård, ph.d. Global genome 
responses to DNA-repair deficiency modu-
late aging and stress-response pathways. 
Utgår fra Bioteknologisenteret. Disputas 
15.11. 2010.

Bedømmelseskomité: Anders Olsen, 
Department of Molecular Biology, Aarhus 
University, Danmark, Ole Christian 
Lingjærde, Institutt for informatikk, 
Universitetet i Oslo og Tone Tønjum, 
Centre for molecular biology and neuro-
science, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Hilde Nilsen og Magnar Bjørås.

Aina Elisabeth Fossum Moen, ph.d. 
Changes in the molecular epidemiology of 
methicillin-resistant staphylococcus aureus 
in parts of Norway. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 16.11. 2010.

Bedømmelseskomité: Christina Åhren, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs univer-
sitet, Sverige, Kåre Bergh, Institutt for 
laboratoriemedisin, barne- og kvinnesyk-
dommer, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet, og Peter Gaustad, Institutt 
for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Geir Bukholm.

Philipp Paul Koren Lobmaier, ph.d. 
Heroin relapse prevention with naltrexone 
implants: a randomised comparison with 
methadone treatment among inmates rele-
ased from prison. Utgår fra Institutt for kli-
nisk medisin. Disputas 17.11. 2010.

Bedømmelseskomité: Gary Hulse, The 
University of Western Australia, Crawley, 
Australia, Ingeborg Rossow, Statens insti-
tutt for rusmiddelforskning, Oslo, og Einar 
Kringlen, Institutt for klinisk medisin, Uni-
versitetet i Oslo.

Veiledere: Helge Waal og Edle Ravndal.

Tonje Wåle Flørenes, ph.d. Injury sur-
veillance in World Cup skiing and snow-
boarding. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 19.11. 2010.

Bedømmelseskomité: Robert J. Johnson, 
Department of Orthopaedics and Rehabili-
tation, College of Medicine, University of 
Vermont, USA, Per Renström, Department 
of Orthopedics, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Sverige, og Cecilie Røe, Institutt 
for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Roald Bahr og Lars Nord-
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Mette Sagbakken, ph.d. Tuberculosis as 
a global challenge. A qualitative study of 
patients' and health workers' perception 
and management of tuberculosis in Ethi-
opia and Norway. Utgår fra Institutt for 
helse og samfunn. Disputas 17.11. 2010.
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