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Nytt om navn

Forskningspriser til fremragende forskere

Felles Forskningsutvalg ved Akershus uni-
versitetssykehus hedret i november i 2010 
tre fremragende forskere med forsknings-
pris. Kriteriet for prisen var at førsteforfat-
teren var ansatt på Akershus universitets-
sykehus og at artikkelen var publisert i et 
høyt rangert tidsskrift.

Vidar Søyseth (f. 1953) fikk prisen for 
publisering av artikkelen Dust exposure 

assessed by a job exposure matrix is asso-
ciated with increased annual decline in 
FEV1: a 5-year prospective study of 
employees in Norwegian smelters 
i tidsskriftet American Journal of Respira-
tory and Critical Care Medicine. (Am J 
Respir Crit Care Med 2010; 181: 1162–3.)

Memona Majida (f. 1959) fikk prisen for 
publisering av artikkelen Validation of 

three-dimensional perineal ultrasound and 
magnetic resonance imaging measurements 
of the pubovisceral muscle at rest 
i tidsskriftet Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. (Ultrasound Obstet Gynecol 
2010; 35: 715–22.)

Helge Røsjø (f. 1975) fikk prisen for 
publisering av artikkelen Prognostic value 
of chromogranin A in chronic heart failure: 
data from the GISSI-Heart Failure trial 
i tidsskriftet European Journal of Heart 
Failure. (Eur J Heart Fail 2010; 12: 
549–56.)

Møgedal ridder av 1. klasse
Sigrun Marie Møgedal (f. 1943) er utnevnt 
til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats 
for internasjonalt helsearbeid.

Møgedal har arbeidet innenfor bistands- 
og utviklingssektoren, både i utlandet og 
i Norge, og er beskrevet som en sentral 
person på området.

Hun tok medisinsk embetseksamen ved 
Universitetet i Oslo i 1968 og spesialiserte 
seg i tropemedisin og hygiene i 1970 
i London.

Møgedal er kjent for sin innsats 
i bekjempelsen av hiv/aids. Hun var stats-
sekretær for utviklingssaker i Utenriks-
departementet  i Jens Stoltenbergs første 
regjering, dessuten var hun norsk hiv/aids-
ambassadør i årene 2005–10.

Doktoravhandlinger

Universitetet i Oslo
www.med.uio.no/disputaser/

Arnfinn Helleve, ph.d. Agents of change or 
reproducers of culture? A study of teachers' 
influence and role in school-based HIV pre-
vention in South African and Tanzanian 
schools. Utgår fra Institutt for medisinske 
basalfag. Disputas 20.12. 2010.

Bedømmelseskomité: Daniel Wight, 
MRC Social and Pubic Health, Sciences 
Unit, Glasgow, Skotland, Elisabeth Faxelid, 
Karolinska Institutet, Stockholm og Tor-
bjørn Moum, Institutt for medisinske 
basalfag, Universitetet i Oslo.

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

Ewa A. Szyszko Hovden, ph.d. Charac-
terisation of long-lived plasma cells in 
primary Sjögren’s syndrome – Studies in 
humans and a murine model. Utgår fra Sek-
sjon for Patologi og ved Bergen Research 
School in Inflammation (BRSI), Broegel-
mann Forskningslaboratorium, Gades Insti-
tutt. Disputas 17.12. 2010.

Atle Klovning, ph.d. Validations of 
research methods for urinary incontinence. 
Scored questionnaires in clinical practice 
and epidemiological research. Utgår fra 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet 
i Oslo. Disputas 17.12. 2010.

Veiledere: Steinar Hunskår og Hogne 
Sandvik.

Universitetet i Tromsø
www.2.uit.no/ikbViewer/page/
startsida/forskning/disputaser

Yury Kiselev, ph.d. Discovery and verifica-
tion of novel target genes of the transcrip-
tion factor PAX6. Utgår fra Institutt for 
farmasi. Disputas 17.12. 2010.

Bedømmelseskomité: Ales Cvekl, 
Departments of Ophthalmology and Visual 
Sciences and Genetics, Albert Einstein Col-
lege of Medicine, New York, USA, Liv 
Thommesen, Institutt for kreftforskning og 
molekylær medisin, Det medisinske 
fakultet, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet og Natasa Skalko-Basnet, 
Institutt for farmasi, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Fra venstre Memona Majida, forskningssjef Hilde Lurås, Vidar Søyseth og Helge Røsjø. Foto Akershus 
universitetssykehus


