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Nytt om navn

Kvalitetsprisen til lungelege

Overlege Christian von Plessen (f. 1965) er 
tildelt Helse Vests kvalitetspris for 2010 for 
sitt mangeårige arbeid for kvalitetsforbed-
ring ved Lungeavdelingen, Haukeland 
universitetssykehus.

von Plessen har ledet flere kliniske 
forbedringsprosjekter, et logistikkprosjekt 
og et prosjekt for systemutvikling ved 
Haukeland, og er en mye brukt foredrags-
holder. Han har også opprettet et klinisk 
mikrosystem for lindrende behandling 
for pasienter med lungekreft, heter det 
i begrunnelsen.

von Plessen er spesialist i generell 
indremedisin og i lungesykdommer. Han 
kommer opprinnelig fra Tyskland, men har 
arbeidet i Norge siden 2003. I 2008 dispu-
terte han for ph.d.-graden ved Universitetet 

i Bergen med en avhandling om kvalitets-
forbedring av cellegiftbehandling for 
pasienter med lungekreft. Målet er å sørge 
for et system som bidrar til bedre helse for 
pasientene, skriver Helse Bergen.

Helse Vests kvalitetspris er på 100 000 
kroner og et kunstverk.

KLPs arbeidsmiljøpris 
til Sykehuset i Vestfold
Patologiavdelingen ved Sykehuset i Vest-
fold har fått KLPs arbeidsmiljøpris for hel-
seforetak 2009. Med prosjektet «Mange 
bekker små gjør en stor å!» kan patologi-
avdelingen vise til produktivitetsøkning 
uten å øke budsjett og bemanning; de gjør 
det beste ut av rammene de har – og får til 
mye, heter det i begrunnelsen. Det er ifølge 

juryen summen av fysiske tilretteleggings-
tiltak og et stort fokus på å skape felles 
identitet og samhold som gjør at avdelingen 
lykkes. Et svært lavt sykefravær i 2008, på 
2,43 %, er en god indikator. Nå belønnes de 
med prisen fra KLP på 100 000 kroner.

– Juryen får inntrykk av et mangfoldig, 
godt og kreativt arbeidsfellesskap utviklet 
ved bruk av enkle tiltak. Søknaden og 
DVD-en som juryen mottok gjenspeiler stor 
arbeidsglede og mye humor i en krevende 
og hektisk hverdag. Avdelingen er opptatt 
av forebyggende tiltak, HMS-rutiner og 
faglig utvikling, sier avdelingsleder Vibeke 
Os Bratlie i KLP.

Normann til internasjonal 
sykehusforening
Styreleder i Norsk sykehus- og helsetje-
nesteforening (NSH), Erik K. Normann 
(f. 1956), er innvalgt i Den internasjonale 
sykehusforeningen (International Hospital 
Federation, IHF). Foreningen har med-
lemmer i over 100 land og NSH represen-
terer det norske medlemskapet. Tidligere 
styreledere i NSH, Maj-Len Sundin og 
Lars Lien, har begge vært medlemmer
av The Governing Council som består 
av 15 medlemmer. Normann, som gikk 
av som direktør ved Akershus universitets-
sykehus høsten 2009, ble innvalgt på den 
36. World Hospital Congress i Rio de 
Janeiro, Brasil.

Doktoravhandlinger

Universitetet i Oslo
www.uio.no/forskning

Ann Færden, ph.d. Apathy in first episode 
psychosis patients. One year follow-up and 
clinical characteristics. Utgår fra Seksjon 
for psykoseforskning, Avdeling for forsk-
ning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, 
Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Dis-
putas 5.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Jean Addington, 
University of Calgary, Canada, Dag Års-
land, Stavanger universitetssjukehus, og 
Egil W. Martinsen, Klinikk for psykisk 
helse og avhengighet, Oslo universitets-
sykehus, Aker.

Veileder: Ingrid Melle.

Morten Munkvik, ph.d. Fatigue mechan-
isms and skeletal muscle function in experi-

mental and human heart failure. Utgår fra 
Institutt for eksperimentell medisinsk forsk-
ning, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 
Disputas 10.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Gisela Sjøgaard, 
Faculty of Health Sciences, Syddansk 
Universitet, Odense, Danmark, Alf Inge 
Larsen, Institutt for indremedisin, Universi-
tetet i Bergen, og Arild Njå, Avdeling for 
fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, 
Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Kristian Lunde, Ivar Sjaa-
stad og Ole M. Sejersted.

Elmira Flem, ph.d. Disease burden and the 
economic impact of rotavirus gastroente-
ritis in low- and high-income settings and 
the cost-effectiveness of new rotavirus vac-
cines. Utgår fra Institutt for helse og sam-
funn, Universitetet i Oslo. Disputas 10.3. 
2010.

Bedømmelseskomité: Timo Vesikari, 

University of Tampere, Tammerfors, Fin-
land, Pierre van Damme, Universiteit Ant-
werpen, Belgia, og Jagrati Jani-Bølstad, 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet 
i Oslo.
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Anne Brit Sørsdahl, ph.d. Intensive group 
training in a local community setting for 
children with cerebral palsy: methodo-
logical aspects and change in motor func-
tioning. Utgår fra Seksjon for fysioterapi-
vitenskap, Institutt for samfunnsvitenskape-
lige fag, Universitetet i Bergen. Disputas 
18.2. 2010. 
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