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Nytt om navn

Tidsskriftets beste 
oversiktsartikkel 2009

Sigrun Halvorsen 
(f. 1958) og Cecilie 
Risøe (f. 1952) 
skrev den beste 
oversiktsartikkelen 
i Tidsskriftet i 2009. 
Artikkelen handler 
om symptomer og 
diagnostikk av koro-
narsykdom hos 
kvinner, og forfat-
terne er anerkjente 
eksperter innen 
feltet.

Halvorsen og 
Risøe, som jobber 
ved Oslo universi-
tetssykehus, hen-
holdsvis Ullevål og 
Rikshospitalet, 
mottok prisen for 
beste oversiktsar-
tikkel under et møte 
for Tidsskriftets fag-
lige medarbeidere 
18. mars. Ifølge 
juryen er artikkelen 
Symptomer og dia-

gnostikk av koronarsykdom hos kvinner 
lettlest, detaljert og faktaorientert. Den 
inneholder en algoritme for utredning av 
kvinner med symptomer som gir mistanke 
om koronarsykdom, som er meget nyttig 
i den kliniske hverdagen for mange av 
Tidsskriftets lesere.

Andreprisen gikk til Tor-Arne Hagve 
(f. 1953), Arne Åsberg (f. 1951), Rune 
Ulvik (f. 1947), Berit Borch-Iohnsen 
(f. 1932) og Ketil Thorstensen (f. 1957) for 
artikkelen Hemokromatose – fra underdia-
gnostisert kuriositet til folkesykdom. Juryen 
mener artikkelen er et meget vellykket sam-
arbeidsprosjekt av forskere fra flere institu-
sjoner med forskjellig bakgrunn og kunn-
skap om tilstanden. I artikkelen beskrives 

patobiokjemi, diagnostikk og behandling av 
en vanlig forekommende sykdom i Norge. 
Fokuset på praktiske råd om diagnostikk 
og behandling kombinert med bakgrunns-
informasjon om historikk og patogenese av 
sykdommen gjør at artikkelen fremstår som 
en flott oversikt for alle leger som ønsker en 
oppdatering på dette feltet.

Andreas Austgulen Westin (f. 1977) og 
Lars Slørdal (f. 1955) ved St. Olavs hospital 
har skrevet artikkelen som fikk tredjeprisen, 
Passiv røyking av cannabis – hva skal vi 
tro? Den er delvis motivert av aktuelle hen-
delser og stor interesse fra offentligheten 
om spørsmålet om røyking av cannabis og 
utslag på rusmiddeltester i urin. Artikkelen 
er basert på et solid kunnskapsgrunnlag, 
samlet inn ved et velgjennomført søk 
i medisinske databaser kombinert med for-
fatternes store erfaring og kunnskap innen 
klinisk farmakologi, mener juryen. Det gis 
klare konklusjoner, basert på velfunderte 
resonnementer som er lett forståelige for 
leserne.

Førsteprisen er på 30 000 kroner, mens 
andre- og tredjeprisen er på 10 000 kroner.

Kongens fortjenstmedalje 
til Anders Chr. Gogstad

Anders Christian Gogstad (f. 1923) er 
dr.med. og var professor i sosialmedisin ved 
Universitetet i Bergen frem til juni 1991. 
Han er godkjent spesialist i nevrologi, kli-
nisk sosialmedisin og fysikalsk medisin og 
rehabilitering og tok medisinsk doktorgrad 
i Stockholm i 1968.

Gogstad har lang erfaring fra helse-
tjenesten og fra forskning og undervisning 
i praktisk og teoretisk samfunnsorientert 
medisin og har hatt flere internasjonale 
oppdrag. Han har skrevet en rekke artikler 
og bøker og er en ivrig deltaker i norsk 
samfunnsdebatt.

Åge Danielsen 
ny styreleder på Frambu

Åge Danielsen 
(f. 1942) er valgt 
til styreleder for 
Stiftelsen Frambu – 
senter for sjeldne 
funksjonshem-
ninger.

Danielsen har 
opparbeidet seg 
lang erfaring fra 
helsevesenet og 
offentlige styrende 
systemer. Han er 
kanskje best kjent 

som mangeårig direktør ved Rikshospitalet, 
men har tidligere ledet Statskonsult og vært 
departementsråd i Forsvarsdepartementet, 
i tillegg til fylkesrådmann i Nordland og 
direktør for Nordland distriktshøgskole.

På Frambus nettside, www.frambu.no, 
sier Danielsen at han ser frem til å bli kjent 
med senteret og virksomheten og at han 
oppfatter Frambu som et spennende sted, 
med en interessant historie og engasjerte 
medarbeidere. Han ønsker å gjøre en jobb 
for mennesker som er berørt av sjeldne til-
stander.

Doktoravhandlinger

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

Inga Leuckfeld, ph.d. Periodontitis and 
chronic obstructive pulmonary disease. 
Utgår fra Det odontologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo. Disputas 5.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Rolf Aksel Wal-

stad, St. Olavs hospital, Eija Könönen, Uni-
versity of Turku, Åbo, Finland og Hans 
Reidar Haanæs, Universitetet i Oslo.

Andreas Wensaas Hvammen, ph.d. 
Nutrient regulation of energy metabolism 
in relation to obesity and type 2 diabetes. 
Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, 
Universitetet i Oslo. Disputas 10.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Cédrik Moro, 

INSERM, Institut de Médicine Molécu-
laire, Toulouse, Frankrike, Harald 
Osmundsen, Institutt for oral biologi, Uni-
versitetet i Oslo og Tore Jahnsen, Avdeling 
for biokjemi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Christian A. Drevon.

Ida Rudberg, dr.philos. Impact of 
CYP2C19 genetics on pharmacokinetic 
variability of escitalopram and sertraline – 
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