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Kongens fortjenestmedalje til Nils Hjeltnes

Nils Hjeltnes (f. 1943), den nylig pensjonerte overlegen, fagdirek-
tøren og seniorrådgiveren ved Sunnaas sykehus er tildelt Kon-
gens fortjenestmedalje fo r sin innsats for de ryggmargsskadede. 
Medaljen ble overrakt av tidligere helseminister Dagfinn Høy-
bråten.

Hjeltnes tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969, ble god-
kjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 1977 og tok 
doktorgraden i 1998.

Nils Hjeltnes fylte 70 år i januar 2013 og avsluttet ved årsskiftet 
en lang yrkesaktiv karriere som har hatt stor betydning for 
mange. I begrunnelsen for utnevnelsen het det blant annet: 
«Dr. Nils Hjeltnes har hatt stor samfunnsnyttig betydning i opp-
byggingen av det faglige miljøet på Sunnaas sykehus generelt og 
for personer med ryggmargsskade spesielt, både nasjonalt og 
internasjonalt. Hans engasjement, profesjonalitet og karisma-
tiske vesen har engasjert mange kollegaer og pasienter gjennom 
årene. Fra 2008 har Hjeltnes vært fagdirektør med overordnet 
faglig ansvar for alt rehabiliteringsarbeid ved Sunnaas. Nils har 
hatt i alt 38 aktive arbeidsår ved Sunnaas sykehus. Hans mange 
års erfaring har gitt ham en svært sentral og unik posisjon innen 
rehabiliteringsfeltet som også sterkt har bidratt til å gi Sunnaas 
sykehus den posisjonen vi har i dag.»

Gjennom sine 38 år på Sunnaas sykehus har Hjeltnes bidratt 
sterkt til at sykehuset har oppnådd den posisjonen foretaket har 
i dag. Utmerkelsen kom som en stor overraskelse på sykehusets 
tidligere sjeflege og fagdirektør.

Kongelig heder til Atle Roness

Atle Roness (f. 1939) er tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv.
Rosness tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1967 og ble 

godkjent spesialist i psykiatri 1974. I 1976 tok han sin medisinske 
doktorgrad på en avhandling om psykiatriske lidelser hos 
ungdom under militærtjenesten.

Ved siden av sin medisinske og psykiatriske utdanning, tok han 
også teologisk embetseksamen i 1969, men hans presteordina-
sjon kom så sent som i 2009, samme år som han fylte 70.

Atle Roness var også direktør og overlege på Modum Bad 
i 13 år. Han har gitt ut 18 bøker.

Han har etter det virket som vikarprest i Bjørgvin, og gjør alle 
tjenester der gratis. Likeså har han vært sjømannsprest i Miami 
og Los Angeles. Hele sitt yrkesaktive liv har han vært en pioner 
på et fagfelt i grenselandet mellom psykiatri og sjelesorg.
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