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Nytt om navn

Orkidéprisen 2013 til Amund Gulsvik

Amund Gulsvik (f. 1941) ble årets vinner av Orkidéprisen.
Orkidéprisen deles ut av Foreningen for leger i vitenskapelige 

stillinger (LVS) til personer som påskjønnelse for fremragende 
innsats for å fremme interesse for leger i vitenskapelige stil-
linger innen medisin i Norge. Prisen er på 10 000 kroner samt et 
grafisk blad av kunstneren Harald Kryvi.

Gulsvik tok medisinsk embetseksamen i Zürich i Sveits i 1967 
og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1977, i hjertesyk-
dommer i 1977 og i lungesykdommer i 1978. Doktorgraden tok 
han i 1979.

Amund Gulsvik har ivaretatt mange viktige oppgaver for Foren-
ingen for leger i vitenskapelige stillinger både regionalt og sent-
ralt. I tillegg har han innehatt en rekke verv for Legeforeningen 
og vært en internasjonal kapasitet innenfor sitt fagfelt.

Han tok i 2005 initiativ til levekårsundersøkelsen blant LVS- 
medlemmene. Resultatene ble publisert i en serie artikler 
i Tidsskrift for Den norske legeforening og har dannet et viktig 
bakteppe for tillitsvalgtarbeidet med lønns- og arbeidsvilkår for 
medlemmene de senere år.

Gulsvik har vært leder av Akademikerne ved Universitetet 
i Bergen og fast medlem av Forhandlingsutvalget og Arbeids-
miljøutvalget ved Universitetet i Bergen.

Han har også vært medlem av Forskningsutvalget i Den norske 
legeforening og medlem av Legeforeningens samarbeidsgruppe 
for forskning, et utvalg opprettet av Hege Gjessing, med repre-
sentasjon fra Yngre Legers Forening, Overlegeforeningen og 
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.

Av andre faglige verv kan nevnes at han har vært sekretær for 
Norsk forening for lungemedisin, leder av Legeforeningens spe-
sialitetskomité for lungesykdommer og leder av Den norske 
legeforenings arbeidsgruppe for diagnostikk og behandling av 
kronisk-obstruktiv lungesykdom (kols).

Foruten sin mangeårige store innsats for Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger har Amund Gulsvik også en impone-
rende vitenskapelig og faglig merittliste. Kort kan nevnes at han 
er professor i lungesykdommer og har hatt stor betydning for den 
vitenskapelige utvikling av lungemedisinfaget i Norge med 
hovedvekt på kolsepidemiologi. Han var også helt sentral i opp-
byggingen av den moderne lungeavdelingen som vi i dag kjenner 
ved Haukeland universitetssykehus.

Kongens heder til Sverre Varvin

Sverre Varvin (f. 1949) er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Det 
ble arrangert et seminar med temaet psykoanalysens samfunns-
engasjement før den høytidelige overrekkelsen av medalje og 
diplom.

Varvin har gjennom det meste av sin mer enn 30-årige lange 
yrkeskarriere som lege, psykiater og psykoanalytiker gitt betyd-
ningsfulle bidrag til norsk og internasjonal psykiatri og psykisk 
helsevern.

Som grunnlag for tildelingen var det særlig tre områder som 
ble trukket frem: engasjementet for flyktninger, menneskeret-
tighetsarbeidet og engasjementet for videreutdanning av psyko-
terapeuter i Kina.
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