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Nytt om navn

Natvig ridder av 1. klasse
Professor Jacob 
Birger Natvig 
(f. 1934) er utnevnt 
til ridder av 1. klasse 
av St. Olavs Orden 
for sin innsats innen 
medisinsk forsk-
ning. I begrunnelsen 
er det særlig lagt 
vekt på hans innsats 
for norsk medisinsk 
forskning og for 
bedring av medi-
sinske forhold 
i utviklingsland.

– Det er en stor ære og glede å ha fått jobbe 
med dette fagfeltet, og jeg føler meg svært 
beæret over å motta denne ordenen, sa Natvig 
ved overrekkelsen, ifølge Rikshospitalet.

Natvig avla medisinsk embetseksamen 
i 1959 og ble godkjent spesialist i immuno-
logi og transfusjonsmedisin i 1970. Han var 
overlege ved Rikshospitalets institutt for 
generell og revmatologisk immunologi fra 
1967–77, og professor samme sted fra 

1986. I perioden 1978–86 var han direktør 
for Rikshospitalet. Han har også jobbet ved 
blant annet Gades institutt og Broegel-
manns forskningslaboratorium, Rocke-
feller University i USA og Karolinska Insti-
tutet i Sverige. Han har hatt en rekke verv, 
blant annet som generalsekretær i Inter-
national Union of Immunological Societies 
og visepresident og president i International 
Council of Scientific Union. Natvig har 
flere æresutnevnelser, som Fellow of Royal 
College of Pathologists og æresmedlem-
skap i flere internasjonale revmatologi-
foreninger. I 1972 mottok han Anders 
Jahres medisinske pris for yngre forskere. 
Han har publisert over 350 artikler og 
skrevet lærebok i medisinsk immunlogi.

Gilbert hedret i nord
Leserne av avisene Nordlys og iTromsø har 
kåret Mads Gilbert til henholdsvis «Årets 
nordlending» og «Årets tromsøværing». 
Gilbert får utmerkelsene for sitt medisinske 
og informative arbeid i Gaza. Fra Nordlys’ 
lesere fikk han over 40 % av stemmene.

– Jeg setter utrolig stor pris på dette, og 

jeg mottar denne prisen med stor respekt. 
At jeg blir utnevnt, tror jeg vitner om at 
nordlendingene er solidariske og opprørske 
og ønsker en som taler vanlige folks sak. 
Derfor ønsker jeg å dele denne prisen med 
alle de solidariske sjelene i landsdelen og 
med de palestinske helsearbeiderne i Gaza 
– de virkelige heltene, sier Gilbert til 
avisen.

Også avstemningen blant avisen iTromsøs 
lesere vant Gilbert overlegent. Han sier han 

tolker deres valg som 
en støtte til opprør 
mot urett, en støtte 
til solidaritet og til 
kampen mot rase-
ring av velferds-
samfunnet.

Gilbert er kåret 
til årets nordlending 
en gang tidligere, 
i 2000, da for inn-
satsen med å sikre 
trygghet for pasienter 
også i distriktene når 
ulykken er ute.
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John Arne Dahl, ph.d. Chromatin immu-
noprecipitation assays to investigate epige-
netics of pluripotency. Utgår fra Avdeling 
for biokjemi, Institutt for medisinske 
basalfag. Disputas 6.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Karol Bomsztyk, 
University of Washington, Seattle, Rein 
Aasland, Molekylærbiologisk institutt, Uni-
versitetet i Bergen, og Tone Tønjum, Senter 
for molekylærbiologi og nevrovitenskap, 
Universitetet i Oslo.

Veileder: Philippe Collas.

Kristin Reimers Kardel, ph.d. Physical 
activity in pregnancy and nutrition during 
labor as determinants of maternal fitness 
and labor outcomes. Utgår fra Institutt for 
medisinske basalfag. Disputas 8.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Peter Damm, 
Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet, Køben-
havn, Karin Toska, Avdeling for fysiologi, 
Universitetet i Oslo, og Toril Kolås, Syke-
huset Innlandet, Lillehammer.

Nanna Voldner, ph.d. Modifiable deter-
minants of newborn macrosomia and birth 

complications. Utgår fra Kvinneklinikken 
og Endokrinologisk seksjon, Medisinsk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, Riks-
hospitalet. Disputas 15.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Bjørn Backe, 
Kvinne-barn-senteret, St. Olavs hospital, 
Geir Joner, Institutt for helse og samfunn, 
Det medisinske fakultet, Universitetet 
i Oslo, og Anne Eskild, Institutt for syke-
husmedisin, Det medisinske fakultet, Uni-
versitetet i Oslo.

Veileder: Tore Henriksen.

Ingrid Sivesind Mehlum, ph.d. Work-
related health problems in the population. 
Impact of working conditions on health and 
on social inequalities in musculoskeletal 
pain among Oslo citizens aged 30–45 
years. Utgår fra Institutt for helse og sam-
funn. Disputas 21.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Laura Punnett, 
Department of Working Environment, Uni-
versity of Massachusetts Lowell, Steinar 
Westin, Institutt for samfunnsmedisin, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet, og Grete Botten, Institutt for helse og 
samfunn, Universitetet i Oslo.

Lars Mathisen, ph.d. Patient-reported 
outcomes after on-pump and off-pump 
coronary artery bypass surgery. Utgår fra 
Intervensjonssenteret og Thoraxkirurgisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, Riks-
hospitalet. Disputas 20.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Judy Watt-Watson, 
Centre for Advanced Studies in Profes-
sional Practice, University of Toronto, 
Canada, Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk 
avdeling, Haukeland universitetssykehus, 
og Theis Tønnessen, Thoraxkirurgisk avde-
ling, Institutt for sykehusmedisin, Universi-
tetet i Oslo.

Veiledere: Erik Fosse, Berit Rokne og 
Astrid Klopstad Wahl.

Liv Giske, ph.d. Chronic musculoskeletal 
pain; mechanisms and pain reports. Utgår 
fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Dis-
putas 22.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Christina Ahlgren, 
Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå 
universitet, Bård Natvig, Nasjonalt revmato-
logisk rehabiliterings- og kompetansesenter, 
Diakonhjemmets sykehus, og Arnstein 
Finset, Avdeling for atferdsfag, Institutt for 
medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Cecilie Røe.
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