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Nytt om navn
Lereim utnevnt til ridder av 1. klasse

Inggard Lereim 
(f. 1941) er utnevnt 
til ridder av 1. klasse 
av St. Olavs Orden 
for sin innsats innen 
trafikk- og idretts-
medisin.

I dag er Lereim 
ansatt som profes-
sor i medisin ved 
Norges teknisk-
naturvitenskape-
lige universitet og 
som spesialrådgi-
ver i Helse Midt-
Norge.

Han har lang fartstid innen ledelse og har 
ledet både akademiske institusjoner, syke-
husavdelinger, forskningsprogrammer og 
offentlige utredninger. Han var leder for 
helsetjenesten for OL på Lillehammer, VM 
på ski, i ishockey og håndball, og er sjef for 
det medisinske apparatet rundt de norske 
landslagsutøverne i Norges skiforbund.

Lereim har også vært blant de viktigste 
aktørene i oppbyggingen av både nasjonalt 
og internasjonalt antidopingarbeid.

Siden 1970-tallet har Lereim vært en av 
landets ivrigste pådrivere for skadeforebyg-
gende arbeid, både i trafikken og på andre 
samfunnsområder. Blant resultatene kan 
nevnes lov om sikring av barn i bil og opp-
rettelsen av regionale skadeanalysesentra.

I hele sin karriere har Inggard Lereim vært 
engasjert i undervisning, og han har veiledet 
og bedømt doktorander og professorater. 
Han er spesialist i kirurgi, ortopedi og 
idrettsmedisin og har publisert ca. 150 viten-
skapelige artikler innen hovedsakelig kirur-
giske emner i medisinske publikasjoner.

Han har mottatt flere priser og utmer-
kelser for forskningsarbeid, ulykkesfore-
byggende virksomhet og antidopingarbeid.

Breivik hedret som ridder 
av St. Olavs Orden

Harald Petter Breivik 
(f. 1940) er utnevnt 
til ridder av 1. klasse 
av St. Olavs Orden 
for sin innsats innen 
anestesimedisin.

Breivik tok medi-
sinsk embetseks-
amen ved Universi-
tetet i Oslo i 1966 og 
doktorgraden i 1972. 
I 1974 ble han god-
kjent spesialist i ane-
stesiologi.

Han er særlig kjent for sin forskning på 
smerte og smertelindrende behandling. 
Breivik er professor emeritus ved Rikshopi-
talet og har vært aktiv i Norsk smertefor-
ening, hvor han tidligere var foreningens 
leder. Nå er han styremedlem.

Beste artikkel innen fedmeforskning

Erlend T. Aasheim 
(f. 1974) er tildelt 
pris for beste viten-
skapelige artikkel 
innen fedmeforsk-
ning for 2010. Pri-
sen deles ut av 
Norsk forening for 
fedmeforskning 
og er på kr 5 000. 
Aasheim er clinical 
research fellow ved 
Imperial College 
London og fikk pri-

sen for artikkelen Vitamin status after bari-
atric surgery: a randomized study of gastric 
bypass and duodenal switch. Arbeidet utgår 
fra Oslo universitetssykehus, Aker og Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

Studien viste at pasienter operert med 
duodenal switch hadde større vekttap sam-
menliknet med gastrisk bypass, men sam-
tidig også større risiko for ernæringsrela-
terte komplikasjoner. Siden det større vekt-
tapet kunne tenkes å medføre at flere 
pasienter ønsker duodenal omkobling, er 
det viktig å påpeke at inngrepet også kan 
være forbundet med økt ernæringsmessig 
risiko. Det er tidligere gjort få kontrollerte 
studier om risikoen for ernæringsmangel 
etter fedmekirurgi. selv om stadig flere 
pasienter opereres, og artikkelen gir derfor 
viktig ny kunnskap som man kan anvende 
direkte i moderne fedmebehandling.

Zola-prisen 2011 til Kjetil Karlsen

Zola-prisen 2011 er 
tildelt Kjetil Karlsen 
(f. 1966) som er all-
menlege ved Sør-
byen Legesenter 
i Tromsø.

Karlsen har 
i mange år kjempet 
for overholdelse av 
det norske og det 
internasjonale regel-
verket for fange-
behandling, der-
iblant for at norske 

fengselsmyndigheter skal følge Europa-
rådets anbefalinger.

Zola-prisen deles ut av styret i For-
eningen til fremme av sivilt mot og tildeles 
«personer som åpent og uredd har avdekket 
eller motarbeidet forhold som truer men-
neskeverd, demokrati og rettssikkerhet 
i Norge.»

Utdelingen skjedde i Nobelinstituttets 
lokaler 13. januar, årsdagen for forfatteren 
Émile Zolas artikkel i 1898, Jeg anklager, 
som til slutt førte til oppreisning for løyt-
nant Dreyfus. Prisen ble første gang utdelt 
i 1999.

Nevrolog ved Ullevål 
fikk forskningspris

Elisabeth Gulowsen Celius (f. 1961) har fått 
Biogen Idecs forskningspris på 50 000 
kroner i forbindelse med «Nevrodagene». 
Hun skal kartlegge forekomst og mønster 
av kognitiv svikt, depresjon og utmattelse 
hos pasienter med multippel sklerose.

Celius er seksjonsoverlege ved Oslo uni-
versitetssykehus, Ullevål og skal forske på 
hvor vanlig kognitiv svikt, depresjon og 
utmattelse er hos pasienter med multippel 
sklerose, og hvordan livskvaliteten 
påvirkes.

Multippel sklerose er en kronisk beten-
nelsessykdom i det sentrale nervesystemet 
og kan forårsake forskjellige grader av 
uførhet. Symptomene er nummenhet, syns-
forstyrrelser, nedsatt gangfunksjon, lam-
melser i armer og bein, balanseproblemer, 
svimmelhet, problemer med finmotorikken 
og kronisk tretthet.

«Nevrodagene» ble arrangert av Norsk 
Nevrologisk Forening i november 2010.

Biogen Idec er en av verdens største bio-
teknologivirksomheter og har internasjonalt 
hovedkontor i Sveits.
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Forskningsprisen 2010 ved St. Olavs hospital

Bjørn Henning Grønberg (f. 1968) og Stein 
Hallan (f. 1962) er tildelt forskningsprisen 
for 2010 ved St. Olavs hospital.

Bjørn Henning Grønberg ved Kreft-
klinikken ved St. Olavs hospital fikk prisen 
for sin forskning på vanlig kreftsykdom. 
Resultater viser at det nye alternative 
kjemoterapiregimet har dokumentert like 
god effekt og livskvalitet som det etablerte 
regimet. I tillegg er det er mindre skadelig 
(toksisk) for pasienten og lettere å admini-
strere, altså en fordel for både for pasient-
gruppen og Kreftavdelingen.

Stein Hallan ved Medisinsk klinikk ved 
St. Olavs hospital fikk prisen for sin forsk-
ning på kronisk nyresykdom, som er en 
relativt hyppig forekommende tilstand og 
omfatter en stor pasientgruppe. Resultatene 
fra studien viser at man ved relativt enkle 
undersøkelser i langt større grad enn tidli-
gere kan forutsi hvilke pasienter med kro-
nisk nyresykdom som sannsynligvis 
utvikler nyresvikt.

Doktoravhandlinger

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

Anders Hauge Engebretsen, ph.d. Foot-
ball and injuries – screening, risk factors 
and prevention. Utgår fra Institutt for kli-
nisk medisin. Disputas 7.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Jan Ekstrand, 
Avdeling för samhällsmedicin, Linköpings 
universitet, Sverige, Per Hölmich, Orto-
pædkirurgisk afdeling, Amager Hospital, 
Danmark og Inger Holm, Institutt for kli-
nisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Engebretsen og Roald 
Bahr.

Jostein Grimsmo, ph.d. Cardiorespiratory 
function, atrial fibrillation and cardiovas-
cular health effects of long-term endurance 
training in three different age groups of 
former or current long distance cross-
country skiers. A 28–30 year follow-up 
study. The BIRKOPP study. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 14.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Mats Börjesson, 
Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Uni-
versitet, Sverige, Asbjørn Støylen, Institutt 
for sirkulasjon og billeddiagnostikk, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet og 
Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.

Veiledere: Sverre Mæhlum og Harald 
Arnesen.

Pia Madeleine Øistad Osenbroch, ph.d. 
Characterization of mitochondrial function 
in three distinct model systems for Coc-
kayne Syndrome, hCMV-infection and NSC 
differentiation. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 14.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Tinna Stevnsner, 
Department of Molecular Biology, Århus 
Universitet, Danmark, Karl Johan Tronstad, 

Cellnett, Institutt for biomedisin, Universi-
tetet i Bergen og Kristin Austlid Taskén, 
Klinikk for kreft og kirurgi, Institutt for kli-
nisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Lars Eide.

Olve Moldestad, ph.d. Kv7 voltage-gated 
potassium channels and mitochondrial 
DNA toxicity in the forebrain: effects on 
behavior. Utgår fra Institutt for medisinske 
basalfag. Disputas 14.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Jens Mikkelsen, 
Neurobiology Research, Københavns Uni-
versitetshospital, Danmark, Morten 
Grunnet, Department of Pharmacology, 
NeurSearch, Ballerup, Danmark og Ragn-
hild Paulsen, Avdeling for farmasøytisk 
biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Veileder: Johan Storm.

Thomas Möller, ph.d. Right ventricular 
pressure response to exercise in congenital 
heart septal defect. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 20.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Vibeke E. 
Hjortdal, Århus Universitetshospital, Dan-
mark, Ansgar Berg, Haukeland universitets-
sykehus og Svend Aakhus, Oslo universi-
tetssykehus, Rikshospitalet.

Veiledere: Erik Thaulow, Henrik Holm-
strøm og Per Morten Fredriksen.

Lars Henrik Høie, ph.d. Cholesterol 
lowering effects of soy protein, and how 
denatured protein may increase the risk for 
cardiovascular disease. Utgår fra Institutt 
for medisinske basalfag. Disputas 20.1. 
2011.

Bedømmelseskomité: Arne Vernon 
Astrup, København Universitet, Sidsel 
Graff-Iversen, Nasjonalt folkehelseinstitutt 
og Per Hjortdahl, Universitetet i Oslo.

Veileder: Dag Bruusgaard.

Helga Sanner, ph.d. Outcomes and pro-
gnostic factors in juvenile dermatomyositis. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Dis-
putas 21.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Ingrid Lundberg, 
Rheumatologikliniken, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, Stockholm, Troels 
Herlin, Børneafdelingen, Århus Universi-
tetshospital, Danmark og Emilia Kerty, 
Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi 
og nevrofag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Berit Flatø og Jan Tore Gran.

Barbara Slatkowsky-Christensen, ph.d. 
Symptoms, functional aspects and health 
related quality of life in patients with hand 
osteoarthritis. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 21.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Ingemar Petersson, 
Skåne universitetssykehus, Lund, Sverige, 
Francis Berenbaum, Hospital Saint-
Antoine, Paris, Frankrike og Nina Vølle-
stad, Institutt for helse og samfunn, Uni-
versitetet i Oslo.

Veileder: Tore K. Kvien.

Unn Kristin Hansen Haukvik, ph.d. 
Effects of obstetric complications on brain 
morphology in schizophrenia. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.1. 
2011.

Bedømmelseskomité: Peter Falkai, Uni-
versity of Göttingen, Tyskland, Christina 
Dalman, Karolinska Institutet, Stockholm 
og Astrid Nøklebye Heiberg, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ingrid Agartz.

Anne Margrethe Hausken, ph.d. Epi-
demiology of anxiolytic and hypnotic drug 
use in the general population in Norway. 
Utgår fra Institutt for helse og samfunn. 
Disputas 21.1. 2011.

Bjørn Henning Grønberg og Stein Hallan. 
Foto Astrid Haugen, St. Olavs hospital


