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Nytt om navn

Geir Christensen fikk hjertepris

Geir Christensen (f. 1954) ved Institutt for 
eksperimentell medisinsk forskning ved 
Oslo universitetssykehus, Ullevål, har mot-
tatt Nasjonalforeningens hjertepris 2011 for 
forskning som har bidratt til raskere og 
sikrere diagnose av hjertesvikt samt for 
banebrytende forskning på betydningen av 
hormonproduksjonen i hjertet, dessuten for 
innsatsen for å opprette og drive Senter for 
hjertesviktforskning. Christensen har i flere 
tiår forsket på konsekvensene av over-
belastning på hjertet. Prisen består av et 
beløp på 100 000 kroner, et diplom og et 
kunstverk formet av Lise Amundsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en 
frivillig organisasjon som arbeider for 
å bekjempe hjerte- og karsykdom og 
demens. Siden 1959 har foreningen samlet 
inn over 1,7 milliarder kroner til hjerte- og 

karforskningen. Hjerteaksjonen har to 
formål: Å samle inn penger til hjerte- og 
karforskningen i Norge og å spre informa-
sjon om et utvalgt tema. Årets tema er 
fysisk aktivitet for å forebygge hjerte-
infarkt.

– Jeg er stolt og glad over prisen. Den gir 
meg enda større motivasjon for å gjøre en inn-
sats for hjerte- og karpasienter. Nærmere 
100 000 mennesker lider av hjertesvikt 
i Norge, og stadig flere rammes. Vi mangler 
fremdeles gode nok medisiner mot hjerte-
svikt, sier årets hjerteprisvinner Geir Chris-
tensen.

Hjerteprisen ble utdelt av H.M. kong 
Harald under åpningen av Hjerteaksjonen 
2011 i Universitetets gamle festsal i Oslo 
i februar 2011.

Atle Fretheim ny 
Harkness Fellow
Atle Fretheim 
(f. 1968) ved Kunn-
skapssenteret er tildelt 
stipendet Harkness 
Fellowship for 
2011–12 og vil bli til-
knyttet et amerikansk 
universitet i ett år, kan 
vi lese på nettsidene til 
Kunnskapssenteret.

The Harkness Fel-
lowship er et prestisje-
fylt stipend under The Commonwealth 
Fund. Det gir kandidaten mulighet til 
å studere et relevant helsepolitisk tema 

i USA i ett år. Stipendet innbefatter blant 
annet samarbeid med ledende amerikanske 
fagmiljøer og samarbeid med 
stipendiater fra en rekke andre land.

Det er Forskningsrådets program for 
helse- og omsorgstjenester og Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten som 
sammen med The Commonwealth Fund 
inviterer lovende norske forskere, klinikere, 
ledere og sentrale rådgivere i helsetjenesten 
samt journalister til å søke om å bli den 
norske Harkness Fellow in Health Care 
Policy and Practice.

Programstyret for helse- og omsorgs-
tjenester i Forskningsrådet forventer at 
Harkness Fellowship-ordningen på sikt vil 
gi ringvirkninger for forskning om helse- 

og omsorgstjenester og for forholdet 
mellom forskning, helseledelse og helse-
politikk i Norge.

Atle Fretheim er veldig glad for til-
delingen og har planene klare for USA-
oppholdet.

– Planen er å bruke tiden på et metode-
forskningsprosjekt jeg har utviklet – sam-
menlikning av resultater fra randomiserte, 
kontrollerte studier og avbrutte tidsserie-
analyser. Samtidig vil jeg fortsette et alle-
rede eksisterende samarbeid med kolleger 
ved Harvard School of Public Health, sier 
han.

Kongens heder 
til Per Sætness
Per Sætness 
(f. 1953), avdelings-
overlege og psykiater 
ved Fekjær Psykiat-
riske Senter i Hedalen 
i Valdres, er tildelt 
Kongens fortjenst-
medalje i sølv for sitt 
lange virke i og for 
psykiatrien i Norge.

Sætness tok medi-
sinsk embetseksamen 
ved Universitetet 
i Oslo i 1960. I 1970 ble han godkjent spe-
sialist i psykiatri. Han har gjennom sitt 
arbeid drevet banebrytende utviklings-
arbeid på nasjonalt nivå innen organise-
ringen av psykiatritilbudet i Norge – spe-
sielt i utvikling og organisering av psykia-
trien i Oslo og Oppland har Sætness hatt en 
sentral rolle.

Fra tiden i Oslo kan nevnes at han sto sent-
ralt i utviklingen av den første psykiatriske 
poliklinikken her i landet. Under ledelse av 
Sætness ble dette en stor poliklinikk som fun-
gerte som referanse og mønster for utvikling 
av poliklinikker rundt om i Norge.

I psykiatrien i Oppland har Sætness hatt 
en sentral rolle helt siden 1990. I perioden 
1990–2001 fungerte han som avdelings-
overlege ved Psykiatrisk poliklinikk Lille-
hammer og som rådgiver i psykiatri for 
fylkeshelsesjefen i Oppland for psykiatri-
behandling på spesialistnivå.

Fra 2000 til oktober 2010 har Sætness 
vært medisinskfaglig ansvarlig ved Fekjær 
Psykiatriske Senter, som siden 2005 har 
vært poliklinikk og hvor det også er etablert 
ambulant team. Fra 2009 omfatter det også 
Fekjærtunet overgangsboliger, et pilotpro-
sjekt med individuelt tilrettelagt etterbe-
handling etter utskrivning fra institusjonen.

Per Sætness har fortsatt egen praksis på 
Lillehammer.

Per Sætness. 
Foto Arne G. 
Perlestenbakken

Kong Harald delte ut Hjerteprisen til Geir Christensen. Foto Erik Norrud

Atle Fretheim. 
Foto Siv Nærø
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Ole Tjomsland
til Kunnskapssenteret

Ole Tjomsland 
(f. 1962), viseadmini-
strerende direktør for 
medisin- og helsefag 
ved Vestre Viken HF, 
skal lede et nasjonalt 
prosjekt om imple-
mentering av det 
nasjonale kvalitets-
indikatorsystemet.

Kunnskapssenteret 
skal i samarbeid med 
Helsedirektoratet 
etablere det nasjonale 

kvalitetsindikatorsystemet for helsetjenesten. 
Systemet skal bygges på prinsipper som er 
blitt avklart gjennom utarbeiding av et ram-
meverk for nasjonale kvalitetsindikatorer. 
Prosjektet blir svært omfattende, og skal ha 
både en kortsiktig og en langsiktig profil. 
Allerede sommeren 2011 må prosjektet 
avlevere foreløpige indikatorer innen noen 
områder i forbindelse med etablering av 
den nye nasjonale helseportalen.

Arbeidet med kvalitetsindikatorene blir 
organisert gjennom en prosjektstab i Kunn-
skapssenteret. I tillegg skal det etableres en 
rekke eksterne arbeidsgrupper. Disse skal 
sikre faglig standard og god legitimitet 
i fagmiljøene i helsetjenesten når indikator-
arbeidet settes i gang.

Tjomsland var med i den eksterne 
arbeidsgruppen som Kunnskapssenteret 
benyttet da senterets rammeverksrapport 
ble utarbeidet og har også vært sentral 
i arbeidet med å etablere indikatorer for 
å måle ytelse og kvalitet i Vestre Viken HF. 
Dette arbeidet har foregått i samarbeid med 
Kunnskapssenteret.

Tjomsland tok medisinsk embetseks-
amen ved universitetet i Oslo i 1989 og ble 
godkjent spesialist i generell kirurgi i 1996 
og i thoraxkirurgi i 2003. Han er innvilget 
permisjon fra Vestre Viken HF i ett år frem 
til 1.2. 2012.

Doktoravhandlinger

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

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, ph.d. 
Health promotion among South Asian 
immigrants in Oslo, Norway. The Oslo 
Immigrant Health Study and a culturally 
adapted lifestyle intervention. Utgår fra 
Institutt for medisinske basalfag. Disputas 
10.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Prakash Shetty, 
Institute of Human Nutrition, Southampton 
General Hospital, England, Eva Roos, Folk-
hälsan Research Center, Helsinki, Finland, 
og Kristian Folkvord Hanssen, Oslo univer-
sitetssykehus, Aker.

Veiledere: Margareta Wandel og Gerd 
Holmboe-Ottesen.

Ernst Kristian Rødland, ph.d. Immuno-
pathogenesis of infections with Aspergillus 
fumigatus. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 14.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Øystein Bruserud, 
Hematologisk avdeling, Haukeland univer-
sitetssykehus, Per Sandven, Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, Oslo, og Rolf E. Wal-
stad, Lungeavdelingen, St. Olavs hospital, 
Trondheim

Veiledere: Stig S. Frøland og Fredrik 
Müller.

Siri Helland Hansen, ph.d. DNA damage 
induced by acrylamide and glycidamide 
in somatic and testicular cells. Utgår fra 
Institutt for medisinske basalfag. Disputas 
15.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Ulla Birgitte 
Vogel, National Research Centre for the 
Working Environment, København, Dan-
mark, Dan Segerbäck, Department of Bios-
ciences and Nutrition, Karolinska Institutet, 

Huddinge, Sverige, og Glenny Cecilie 
Alfsen, Department of pathology, Akershus 
universitetssykehus.

Veileder: Gunnar Brunborg.

Lars Tjelta Westlye, ph.d. Imaging the 
aging brain: cognitive and electrophysio-
logical correlates. Utgår fra Psykologisk 
institutt, Det samfunnsvitenskapelige fak-
tultet. Disputas 15.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Ulman Linder-
berger, Director Lifespan Psychology, Max 
Planck Institute of Human Development, 
Berlin, Tyskland, Lars Bäckman, Aging 
Research Center (ARC), Karolinska Insti-
tutet, Stockhoms Universitet, Sverige, og 
Kjetil Sundet, Psykologisk institutt, Univer-
sitetet i Oslo.

Veiledere: Kristine B. Walhovd og 
Anders M. Fjell.

Trine Vik Lagerberg, ph.d. Substance use 
in bipolar disorder – associations with age 
at onset, treatment delay and outcome. 
Utgår fra Psykologisk institutt, Det sam-
funnsvitenskapelige faktultet. Disputas 
16.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Ana Maria Gon-
zaléz-Pinto Arrilaga, Hospital Santiago 
Apostol Vitoria og University of the Basque 
Country, Spania, Roger Hagen, Psykologisk 
institutt, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet, og Fanny Duckert, Psyko-
logisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ingrid Melle, Kjetil S. Sundet 
og Ole A. Andreassen.

Jon Michael Gran, ph.d. Infectious disease 
modelling and causal inference. Utgår fra 
Institutt for medisinske basalfag. Disputas 
18.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Robin Henderson, 
School of Mathematics and Statistics, Uni-
versity of Newcastle, England, Åke 

Svensson, Mathematical Statistics, Stock-
holm University, Sverige, Lars Walløe, 
Institutt for medisinske basalfag, Universi-
tetet i Oslo.

Veileder: Odd O. Aalen.

Christian Hesbø Eek, ph.d. Echocardio-
graphic stratification of acute coronary 
syndrome. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 18.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Lars-Åke Brodin, 
Kungliga Tekniska högskolan, Technology 
and Health, Huddinge, Sverige, Rune 
Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, AHK-
senteret, Trondheim, og Drude M. Fugel-
seth, Kvinne- og barnklinikken, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Helge Skulstad og Thor 
Edvardsen.

Teresia Wangensteen, ph.d. Genetic pre-
disposition to obesity.Studies of monogenic 
and complex obesity genes. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 18.2. 
2011.

Bedømmelseskomité: Aila Rissanen, 
Obesity Research Unit, Helsinki University 
Central Hospital, Finland, Frank Skorpen, 
Institutt for laboratoriemedsin, Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige universitet, og 

Vessela Kristensen, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Retterstøl, Dag Undlien 
og Serena Tonstad.

Knut Husø Lauritzen, ph.d. Mitochon-
drial DNA damage in forebrain neurons of 
mice. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 21.2. 2011.

Bedømmelseskomité: Tinna V. 
Stevnsner, Danish Aging Research Center, 
Aarhus universitet, Danmark, Svein Bjel-
land, Institutt for matematikk og naturviten-
skap, Universitetet i Stavanger, og Hilde 

Ole Tjomsland. 
Foto Marte Garmann 
Johnsen


