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Nytt om navn

Prestisjepris 
til Moser-ekteparet ved NTNU

Hjerneforskerne Edvard Moser (f. 1962) 
og May-Britt Moser (f. 1963) er tildelt 
Louis-Jeantet-prisen i medisin for 2011 for 
sitt pionerarbeid knyttet til oppdagelsen av 
gittercellene og for å kartlegge stedsansen, 
som er lik for alle pattedyr.

Gittercellene fant forskerne i et område 
i hjernen som ofte blir ødelagt under 
Alzheimers sykdom. Cellene er viktige for 
stedsansen, og som kjent er det ofte tap av 
denne som er et av de første symptomene 
som personer med Alzheimers sykdom får.

Arbeidet med de såkalte gittercellene 
begynte i laboratoriet i 2002 og har utviklet 
seg videre. Fortsatt er det grunnforskning, 
og May-Britt Moser mener prisen er en 
seier for grunnforskningen.

Prisen, som gir forskerne ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) i overkant av 4,2 millioner kroner 
(700 000 sveitsiske franc), deles ut av Louis-
Jeantet-stiftelsen i Sveits. Formålet er å rette 
fokus mot hvordan biologisk grunnforskning 
kan ha betydning innenfor medisin og medi-
sinsk forskning. Selve pristildelingen skjer 
i Genève tirsdag 14. april 2011.

Louis-Jeantet-prisen er ikke noe man 
søker på. Til denne blir man nennsomt 
plukket ut. Siden 1986 er prisen delt ut 
73 ganger, men den har aldri før gått til 
norske forskere.

– Det er fantastisk at de har plukket ut oss 
blant så mange, sier Moser, som erklærer 
at de begge har beina solid plantet på jorda 
til tross for høythengende utmerkelser.

Moser-ekteparet forteller at prisen skal 
brukes til å fortsette jakten etter stedsansen, 
med spesielt fokus på hvordan gittercellene 
arbeider sammen med andre celler 
i entorhinal cortex og hippocampus.

Tildelingen føyer seg inn i rekken av 
utmerkelser tildelt de to forskerne siden 
gjennombruddet i 2005 da de oppdaget 
de såkalte gittercellene i hjernen.

Professorene Edvard og May-Britt Moser 
er leder og nestleder ved Senter for hukom-
melsesbiologi og Kavli Institute for Sys-
tems Neuroscience.

Waldum hedret som ridder 
av St. Olavs Orden
Professor dr.med Helge Lyder Waldum 
(f. 1946) ved Det medisinske fakultet ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet i Trondheim er utnevnt til ridder av 
1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats 
innen medisinsk forskning og klinisk 
medisin.

Waldum tok medisinsk embetseksamen 
ved Universitetet i Oslo i 1971, og i 1980 
ble han godkjent spesialist i både indre-
medisin og fordøyelsesessykdommer og tok 
doktorgraden ved Universitetet i Tromsø. 
I 1993 tok han dessuten nok en doktorgrad 
i Frankrike og ble Docteur d’etat de Paris.

Beste nordiske artikkel 2010

Gunnar Moen 
(f. 1958), overlege 
ved Radiologisk 
avdeling ved Hauke-
land universitets-
sykehus, er tildelt pris 
for å ha skrevet den 
beste nordiske viten-
skapelige artikkel 
som er publisert 
i tidsskriftet Acta 
Radiologica i løpet 
av 2010.

Artikkelen Cere-
bral diffusion and 

perfusion deficits in North Sea Divers ble 
publisert i det velrenommerte, europeiske 
radiologitidsskriftet høsten 2010. I den skil-
dres hvordan man ved avansert funksjonell 
MR-undersøkelse har påvist flere varige 
endringer i hjernen til 91 tidligere nordsjø-
dykkere, som er sammenliknet med en 
kontrollgruppe på 45 personer. 

Ifølge prisvinner Gunnar Moen er kogni-
tive plager, som hukommelsessvikt og post-
traumatisk stressyndrom, et stort problem 
for mange av de tidligere nordsjødykkerne. 
Han sier det er en stor ære å bli tildelt denne 
prisen: – I min verden er dette en veldig 
ærefull pris å få, sier han.

Editorial board i Acta Radiologica, som 
består av åtte underredaktører, har pekt ut 
Moens artikkel som den beste i 2010. 
Prisen består av et diplom og en sjekk på 
20 000 svenske kroner, som vil bli delt ut 
under den nordiske radiologkongressen på 
Åland i juni 2011.

Noen navn som Moen ønsker skal bli 
nevnt sammen med ham er Jarle Bård Seter, 

Liv B. Mekki og Renate Grüner, som har 
stått for bildeproduksjon og postprosesse-
ring. – Et viktig teamarbeid ligger bak 
forskingen, sier han.

Årets underviser 2010 ved NTNU

Jostein Halgunset 
(f. 1951) er kåret til 
årets underviser 
2010 av studentene 
ved Det medisinske 
fakultet ved Norges 
teknisk-naturviten-
skapelige univer-
sitet (NTNU) 
i Trondheim. Det er 
studentene selv som 
nominerer kandida-
tene, og det er fjerde 
gang Halgunset 

vinner kåringen. Han ble også kåret til det 
samme i 1996, 2001 og 2008.

Halgunset tok medisinsk embetseksamen 
ved Universitetet i Bergen i 1977. Han er 
førsteamanuensis i anatomi ved Det medi-
sinske fakultet ved NTNU, samtidig som 
han er overlege ved Avdeling for patologi 
og medisinsk genetikk ved St. Olavs 
hospital.

Pris for beste foredrag 
til Per Selnes

Norsk nevrologisk 
forening holdt sine 
årlige Nevrodager 
22. – 26. november 
2010. Prisen for 
beste foredrag 
under Nevrodagene 
gikk til Per Selnes 
(f. 1977) ved Nevro-
logisk avdeling, 
Akershus universi-
tetssykehus, for pre-
sentasjonen Degene-
rasjon av trakter 

i hvit substans ved predemensstadier, 
der Selnes og medarbeidere kunne vise at 
pasienter med subjektiv kognitiv svikt og 
mild kognitiv svikt ser ut til å ha degenera-
sjon av baner i hjernens hvite substans 
uavhengig av atrofi av overliggende grå 
substans. Priskomiteen fremhever i tilde-
lingen både de spennende resultater, stu-
diens til dels nye metodikk, verdien av det 
bakenforliggende samarbeidet mellom flere 
nevrovitenskapelige miljøer og ikke minst 
den engasjerende og pedagogiske frem-
føringen under Nevrodagene. Prisen var 
på 5 000 kroner.

May-Britt og Edvard Moser. Foto Geir Mogen, 
NTNU Info

Gunnar Moen. 
Foto Haukeland 
universitetssykehus

Jostein Halgunset. 
Foto NTNU

Per Selnes. 
Foto Anders Henriksen
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Forskning nytter-pris 
til Thomas Jozefiak

Barne- og ungdoms-
psykiater Thomas 
Jozefiak (f. 1955), 
førsteamanuensis 
ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet i Trond-
heim er tildelt den 
første Forskning 
nytter-prisen fra 
Rådet for psykisk 
helse.

Jozefiak fikk 
prisen for sitt arbeid 

med å la barn og unges stemme bli hørt, 
både i psykiatrien og i barnevernet. 
Gjennom forskningsprosjektet Livskvalitet 
og psykisk helse hos barn og unge har han 
blant annet vist at det ikke er samsvar 
mellom hvordan barn selv og deres foreldre 
vurderer barns livskvalitet.

Prisen består av 50 000 kroner og et 
diplom. Det er første gang Rådet for 
psykisk helse deler ut prisen, som er inn-
stiftet for å anerkjenne og synliggjøre 
god forskning innen psykiatri og psykisk 
helsearbeid.

Ny forskningssjef 
ved Sykehuset Innlandet

Ola E. Dahl 
(f. 1947) er tilsatt 
som ny forsknings-
sjef ved Sykehuset 
Innlandet etter Per 
Farup (f. 1944).

Dahl tok medi-
sinsk embetsek-
samen ved Universi-
tetet i Oslo i 1976 og 
ble godkjent spesia-
list i generell kirurgi 
i 1986 og ortopedisk 
kirurgi 1991.

Han har en lang forskningskarriere, 
vesentligst innenfor tverrfaglig trombose-
forskning, både nasjonalt og internasjonalt.

Dahl har sittet i vitenskapskomiteer i en 
rekke internasjonale forskningsorganisa-
sjoner og blant annet vært executive 
director i International Surgical Trombose 
Forum (ISTF) og akademisk knyttet til 
Thrombosis Research Institute i London.

Han er aktiv forsker og har et vidt akade-
misk, industrielt og myndighetsbasert nett-
verk. De siste årene har han vært ansvarlig 
for forskning på ortopedisk avdeling ved 
Sykehuset Innlandet Elverum.

Klausen viseadministrerende 
direktør i Helse Fonna

Olav Klausen 
(f. 1960) er ansatt 
som viseadminis-
trerende direktør 
i Helse Fonna og 
tiltrer i stillingen 
15. april 2011. Dette 
er en nyopprettet 
stilling og skal ha 
særlig fokus på fag 
og kvalitet, heter det 
i en pressemelding 
fra Helse Fonna.

Klausen går fra stillingen som leder 
i seksjon for øre, nese og hals i Klinikk 
for kirurgi og akuttmedisin ved Haugesund 
sjukehus.

Han tok medisinsk embetseksamen ved 
Universitetet i Bergen i 1985 og ble god-
kjent spesialist i øre-nese-halssykdommer 
i 1994 ved Haukeland universitetssykehus 
og Haugesund sjukehus.

Doktoravhandlinger

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

Ketil Hanssen-Bauer, ph.d. Health of the 
nation outcome scales for children and 
adolescents (HoNOSCA) as a routine 
measure in child and adolescent mental 
health services: reliability, validity and 
use of a clinician-rated measure. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
27.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Per Hove 
Thomsen, Aarhus Universitetshospital, 
Danmark, Vidje Hansen, Universitetssyke-
huset Nord Norge, Tromsø og Grete Dyb, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.

Veiledere: Sonja Heyerdahl og Berit 
Grøholt.

Mette Fagernes, ph.d. Mellom vilje og 
viten – en studie om smitterisiko, atferd og 
holdninger knyttet til bruk av fingerringer 
blant helsearbeidere. Utgår fra Institutt for 
helse og samfunn. Disputas 27.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Tore Midtvedt, 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 
Monica Wammen Nortvedt, Høgskolen 

i Bergen og Kjetil Klaveness Melby, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål.

Veileder: May Solveig Fagermoen.

Britt Elin Øiestad, ph.d. Knee osteo-
arthritis and knee function after anterior 
cruciate ligament reconstruction. Long 
term results. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 28.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Harald Roos, 
Skånes universitetssjukhus, Malmø, Sve-
rige, Roland Thomeé, Avdelingen för orto-
pedi, Sahlgrenska universitetssjukhus, 
Göteborg, Sverige og Bård Natvig, Institutt 
for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: May Arna Risberg og Lars 
Engebretsen.

Syed Sajid Hussain Kazmi, ph.d. Lower 
limb oedema in patients with proximal 
femoral fracture. A study of pathogenetic 
mechanisms. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 28.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Harald Noddeland, 
Vestre Viken, Drammen, Trine Sand 
Kaastad, Oslo universitetssykehus og Arild 
Nesbakken, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.

Veiledere: Einar Stranden og Andries J. 
Kroese.

Egil Bakkeheim, ph.d. Inflammation and 
«stress» in asthma and allergy; are oxi-
dative state and cortisol levels involved? 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 31.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Kostas Priftis, 
Penteli Children's Hospital, Athen, Hellas, 
Sverre Steinsvåg, Sykehuset Sørlandet, 
Kristiansand og Are Martin Holm, Institutt 
for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Karin C. Lødrup Carlsen og 
Kai Håkon Carlsen.

Linda Fernandes, ph.d. Functioning, 
disability, and management of patients 
with hip osteoarthritis. Utgår fra Institutt 
for klinisk medisin. Disputas 31.1. 2011.

Bedømmelseskomité: Stefan Lohmander, 
Universitetssjukhuset i Lund, Sverige, 
Astrid Bergland, Avdeling for helsefag, 
Høgskolen i Oslo og Kåre Birger Hagen, 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet 
i Oslo.

Veiledere: May Arna Risberg, Kjersti 
Storheim og Lars Nordsletten.

Thomas Jozefiak . 
Foto Rådet 
for psykisk helse

Olav Klausen. 
Foto Eirik Dankel

Ola E. Dahl. Foto Trond 
Tendø Jacobsen, Syke-
huset Innlandet


