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Internasjonal heder til Tidsskriftets redaktør

Charlotte Haug (f. 1959), Tidsskriftets egen redaktør, er tildelt 
den prestisjetunge prisen CSE Award for Meritorious Achieve-
ment for sitt arbeid med internasjonal publiseringsetikk. Dette er 
den høyeste utmerkelsen Council of Science Editors (CSE) gir.

Haug får prisen for sitt arbeid i den internasjonale organisa-
sjonen Committee on Publication Ethics (COPE), som hun har 
vært medlem av siden 2002 og nestleder for siden mars 2012. 
Lederstillingen deler hun med Virginia Barbour, sjefredaktør 
i PLOS Medicine. I denne perioden har de jobbet målrettet med 
å utvikle COPE fra å være en uformell diskusjonsklubb for redak-
tører til å bli en mer formalisert organisasjon som favner bre-
dere. De 7 000 medlemmene kan sende inn konkrete saker 
og få disse vurdert i møter. Det er utviklet retningslinjer og verk-
tøy som redaktører kan benytte seg av i forbindelse med for 
eksempel plagiering og forskningsjuks, og Haug selv har vært 
pådriver for e-læringskursene, der redaktører kan trene på 
å vurdere publiseringsetiske utfordringer.

– Jeg er både glad og stolt over å ha fått prisen fra Council 
of Science Editors for arbeidet i COPE. Jeg engasjerte meg i de 
internasjonale redaktørforeningene ICMJE, COPE og CSE fra 
første dag som redaktør i Tidsskriftet – for å lære. Å være redaktør 
i et vitenskapelig tidsskrift innebærer at du må følge de internasjo-
nalt aksepterte kriteriene for vitenskapelig publisering fordi all 
forskning baserer seg på tidligere forskning. Så hvis ikke alle 
følger opp de samme kriteriene, blir kunnskapsgrunnlaget vi 
baserer f.eks. medisinsk virksomhet på, veldig usikkert, sier Haug.

Hun forteller at hennes engasjement i COPE de siste ti årene 
har dreid seg om å bidra til globalisering av COPE.

– Det vil si å arbeide for at de retningslinjene og de rådene vi 
gir redaktører, har relevans i alle fagområder og i alle land. Altså 
ikke bare innen medisin og i Europa og USA. Det er viktig fordi 
forskningen er internasjonal og tverrfaglig og hvis ikke alt holder 
mål, så faller kunnskapsgrunnlaget sammen, sier redaktøren.

Charlotte Haug mottok prisen 6. mai, på CSEs årlige konfe-
ranse som i 2013 er lagt til Montreal i Canada.

Irgens utnevnt til ridder av 1. klasse

Lorents Müller Irgens (f. 1942) er utnevnt til Ridder 1. klasse 
av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fortjeneste innen 
medisinsk forskning.

Irgens tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1967 og dok-
torgraden i 1980.

Tidligere direktør ved Medisinsk fødselsregister ved Folke-
helseinstituttet, professor dr.med. Lorentz M. Irgens gikk av 
med pensjon i oktober 2012, etter å ha fylt 70 år.

Lorentz Irgens ledet Medisinsk fødselsregister fra 1983 til 
2007. Gjennom disse årene ble det et viktig helseregister og en 
internasjonalt ledende forskingsinstitusjon. Som sjef viste han 
stor omsorg for sine medarbeidere, og var en pådriver i sosiale 
sammenhenger. I tillegg til dette øste han villig av sin store kunn-
skap. I 2002 ble Medisinsk fødselsregister, som et av de sentrale 
helseregistre i landet, innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Som leder for samarbeidsutvalget for epidemiologi i 1980-
årene, ved Universitetet i Bergen, var Irgens pådriver for epide-
miologisk forsking ved universitetet, og i perioden 1999 – 2008 
ledet han «Locus for registerepidemiologi» ved Det medisinske 
fakultetet, der det kom mer enn 100 doktorgradsarbeider.

Irgens gjennomførte turnustjenesten sin i Tønsberg og Kvæ-
fjord, og militærtjenesten i Marinen. Etter dette har han vært 
knyttet til Universitetet i Bergen, siden 1987 som professor 
i forebyggende medisin.

Lorentz Irgens er æresmedlem i Norsk forening for epidemio-
logi fra 2007 og æresmedlem i Medisinsk historisk selskap 
i Bergen fra 2012.

Han har også hatt omfattende oppdrag internasjonalt, blant 
annet i forsking på krybbedød. I perioden 2010 – 12 var han pre-
sident i EUs organ for overvåking av medfødte misdannelser, 
EUROCAT. Irgens har også vært engasjert i registerbasert lepra-
forsking og i medisinsk historie. Han tok initiativ til etablering av 
Medisinsk historisk selskap i Bergen, og han har vært president 
i Nordisk medisinsk-historisk forening i to perioder, sist 
i 2008 – 09.
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