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Gilbert og Fosse utnevnt til kommandører

Mads Fredrik Gilbert (f. 1947), klinikkoverlege ved Akuttmedi-
sinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), 
er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin brede innsats 
innen akuttmedisin. Dekorasjonen ble overrakt 16. mai 2013 
i vestibylen til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Gilbert tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1973, ble god-
kjent spesialist i anestesiologi i 1983 og tok doktorgraden i 1991. 
Han har vært professor II i akuttmedisin ved Universitetet 
i Tromsø siden 1995.

Etter turnustjeneste i Oslo, Gravdal og Karlsøy var han dis-
triktslege i Karlsøy 1975 – 76. Deretter var han i utdanningsstil-
ling ved Anestesiavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø frem 
til 1983. Siden den tid har han vært overlege, avdelingsoverlege 
og er i dag klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-
Norge.

Han er opptatt av akuttmedisinsk organisering utenfor 
sykehus (bl.a. ambulansetjeneste) og psykososialt støttearbeid 
ved traumatiske kriser og tap. Dette har han formidlet bl.a. 
gjennom en TV-serie på sju programmer for barn og unge.

Erik Torgeir Fosse (f. 1950), avdelingsoverlege ved Interven-
sjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og 
professor ved Universitetet i Oslo, er utnevnt til kommandør av 
St. Olavs Orden for medisinsk og samfunnsnyttig innsats.

Fosse tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1976, ble god-
kjent spesialist i generell kirurgi i 1988 og thoraxkirurgi i 1990, 
og tok sin doktorgrad i 1987.

Begge ble internasjonalt kjent under Gaza-krigen, da de lyktes 
med å komme inn i Gaza og dermed var de eneste vestlige vit-
nene til krigshandlingene. De ble i den forbindelse intervjuet av 
TV-kanalene BBC, CNN, ABC og Al Jazeera m.fl.

Høsten 2009 ga Gilbert og Fosse ut boken Øyne i Gaza (anmeldt 
i Tidsskriftet nr. 24/2009). 

De fulgte opp sitt informasjonsarbeid med om-
fattende foredragsvirksomhet i 2009 og 2010, nasjonalt og inter-
nasjonalt.

Leder ny nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

Torben Wisborg (f. 1956) er ansatt som leder for Nasjonal kom-
petansetjeneste for traumatologi.

Wisborg er spesialist i anestesiologi, overlege ved Hammer-
fest sykehus og professor II ved Institutt for klinisk medisin ved 
Universitetet i Tromsø. Han er dessuten medstifter av Stiftelsen 
BEST (Bedre & systematisk teamtrening) og har holdt teamtre-
ning på de fleste sykehus i Norge.

Torben Wisborg tok doktorgrad på teamtrening i Norge og 
Nord-Irak i 2008. De siste to år har Wisborg vært regional trau-
mekoordinator i Helse Nord.

Helse Sør-Øst ble i desember 2011 tildelt vertskap for 
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. Tjenesten skal 
«koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt» og er nå 
iverksatt som et nasjonalt tilbud med kontor på Oslo universitets-
sykehus, Ullevål og lokal forankring i Avdeling for traumatologi, 
Akuttklinikken.

– Vi har nå en enestående mulighet til å samle alle gode krefter 
innen traumatologi, fra forebygging til rehabilitering, fordi det er 
et stort fokus på alvorlige skader som kilde til tap av leveår og 
funksjon. Alle regionale helseforetak er i gang med traumeorga-
nisering, og nettverket eksisterer allerede, sier Wisborg.

Kavli senters geriatripris 2013

Hege Ihle-Hansen (f. 1970), forsker ved Medisinsk avdeling ved 
Vestre Viken, Bærum sykehus, er tildelt Kavli senters geriatripris 
2013 for det beste forsknings- eller utviklingsprosjektet i geriatri 
i Norge med prosjektet Mental svikt etter hjerneslag. Prisen er på 
25 000 kroner.

Tildelingen skjedde ved den femte norske kongressen 
i geriatri, og prisen ble delt ut for andre gang i forbindelse med 
den nasjonale geriatrikongressen i april 2013.

Kvalitetene som ble fremhevet fra vinnerprosjektet var dets 
tverrfaglige profil samt at prosjektet har bidratt til endring i den 
daglige, kliniske driften ved Vestre Viken gjennom en slagpoli-
klinikk. Det er svært prisverdig å gjennomføre en randomisert 
kontrollert studie med multifaktoriell og tverrfaglig intervensjon 
med mål om å redusere kognitiv svikt etter hjerneslag. Pro-
sjektet har generert flere forskningsstipender for ulike yrkes-
grupper og har ført til et kompetanseløft i avdelingen.

Begrunnelsen for tildelingen av prisen var todelt: Hovedpro-
sjektet bidro til kunnskap om årsaker, diagnostikk og mulig fore-
byggende strategier av kognitive endringer etter hjerneslag. 
I tillegg hadde hele det tverrfaglige teamet med ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, sykepleiere og sosionom egne prosjekter knyttet 
til kartlegging av karrisiko og kognitiv og fysisk funksjon.
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