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Øistein Kristensen utnevnt til ridder

Øistein Kristensen (f. 1945), forsker og overlege i psykiatri, er 
utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs 
Orden for sin innsats innen rusmiddelfeltet.

Kristensen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1973 og ble 
godkjent spesialist i psykiatri i 1981.

Han har i hele sitt yrkesaktive liv hatt et sterkt engasjement 
for pasienter med rus- og avhengighetsproblemer og vært en 
markant pådriver for systematiske undersøkelser som et kvali-
tetsforbedrende verktøy. Som overlege i et felt som historisk sett 
har hatt lav anseelse, så Kristensen tidlig betydningen av forsk-
ning som en avgjørende faktor for å høyne fagets omdømme, 
rekruttere spesialisert kompetanse og bidra til faglig utvikling.

Som følge av Kristensens engasjement var Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling (ARA, tidligere A-klinikken) i Kristian-
sand svært tidlig ute med kvalitetsundersøkelser av behand-
lingstilbudet. De mange undersøkelsene som Kristensen var 
ansvarlig for, bidro til ny kunnskap til et «ungt fagfelt» og åpnet 
veien for forbedring av behandlingstilbudet ved avdelingen.

Øistein Kristensen har primært hatt sitt virke i Kristiansand, 
men hans utrettelige forskningsinnsats og bidrag i fagutviklings-
arbeidet har vært viktig for å fremme rusbehandlingstilbudet 
nasjonalt. Dette kom til uttrykk da han i 2011 ble tildelt Fagrådets 
pris for godt rusfaglig arbeid.

Han har vært bidragsyter i mer enn 30 vitenskapelige artikler 
publisert nasjonalt og internasjonalt, og har det siste tiåret gjen-
tatte ganger tatt til orde for at rusmiddelmedisin må bli en egen 
medisinsk spesialitet.

Gjennom flere tiår har Kristensen bidratt til fagutviklingen 
innen rusmiddelfeltet, fra lokale kvalitetsforbedringsprosjekter 
til avgjørende og viktige bidrag til nasjonale multisenterstudier. 
Han er i dag uten tvil en av landets mest erfarne og brukte eks-
perter og en visjonær premissleverandør for fagutviklingen 
nasjonalt.

Årets Oslo-lege 2013

Torgeir Bruun Wyller (f. 1960), professor i geriatri ved Univer-
sitetet i Oslo og overlege ved Medisinsk klinikk ved Oslo univer-
sitetssykehus, ble på årsmøtet til Oslo legeforening i juni 2013 
utnevnt til årets Oslo-lege.

Styrets begrunnelse for tildelingen var: «Med engasjement, 
stor arbeidskapasitet, mot og kunnskap, alltid saklig, men intens, 
ønsker han å samle oss til et faglig og verdibasert oppgjør mot 
økende økonomistyring.

Til tross for sitt engasjement rundt Helsetjenesteaksjonen 
fortsetter han heldigvis å være tilgjengelig for sine stipendiater, 
studenter og ikke minst for pasientene.»

Prisen besto av et litografi og et reisestipend på 10 000 kroner. 
Wyller donerte reisestipendet til bruk for Helsetjenesteaksjonen.

Hederspris til Aina Basilier Vaage

Aina Basilier Vaage (f. 1952), barnepsykiater og samfunnsdebat-
tant, er tildelt en hederspris av Annette Thommessens minne-
fond.

Styret i minnefondet vil hedre Aina Basilier Vaage for hennes 
langvarige engasjement for asylbarna og for måten hun har brukt 
sin faglige tyngde til å synliggjøre barnas situasjon, da spesielt de 
lengeværende barna. Vaage har beskrevet de alvorlige helse-
messige konsekvensene det har for barn å leve i mottak i flere 
år i en uavklart livssituasjon.

Annette A. Thommessen (1932 – 94) stiftet NOAS i 1984 og ledet 
organisasjonen frem til hun døde. Minneprisen er en støtte til 
personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og 
utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for 
asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

Aina Basilier Vaage tok medisinsk embetseksamen i Oslo 
i 1982, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1989 og i barne- og 
ungdomspsykiatri i 1993. Doktorgraden tok hun i 2010 med 
avhandlingen Mental health of Vietnamese refugees. Long-term 
and trans-generational perspectives.

Vaage har jobbet som psykiater og overlege ved Barnepsy-
kiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus siden 1990. 
Hun har gjennom flere år jobbet som behandler for barn ved 
Dale asylmottak, Norges største mottak.
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