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Nytt om navn

Kongens sølv til Thor Willy Ruud Hansen

Thor Willy Ruud Hansen (f. 1946), professor II ved Universitetet 
i Oslo og overlege ved Nyfødtintensivavdelingen ved Oslo univer-
sitetssykehus, har mottatt Kongens fortjenstmedalje for sin inn-
sats innen nyfødtmedisin.

Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972, ble godkjent 
spesialist i barnesykdommer i 1983 og tok doktorgraden i 1988.

Ruud Hansen har et utstrakt forskningsarbeid bak seg som 
i hovedsak har vært fokusert på bilirubin og mulige mekanismer 
for varig hjerneskade hos nyfødte der nivået av bilirubin er for 
høyt. Dette er et viktig felt der hjerneskade kan unngås med riktig 
behandling.

Han har også i mange år vært opptatt av medisinsk etikk og 
vurderinger av avgrensning i det moderne helsevesenets videre 
behandling av kritisk syke barn og voksne.

Han er fagmiljøleder for alle professorer i barnemedisin på 
Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Bak seg 
har han en lang yrkeskarriere, som i hovedsak har vært dedikert 
nyfødte barns helse, vesentlig i Norge og USA. Han har også 
arbeidet en lengre periode som misjonslege i Angola.

Ruud Hansen regnes som primus motor for et kurs i nyfødt-
medisinske teknikker der yngre kolleger får teoretisk opplæring 
og kan videreutvikle praktiske ferdigheter i behandling av pre-
mature og nyfødte. Kurset er nå videreutviklet slik at overleger 
i hele Norge kan komme og gjenoppfriske sine teknikker.

Han har dessuten gjennom utvikling av nettlæring for medisin-
studenter bidratt til å modernisere undervisningen.

Siden 2006 har Ruud Hansen vært leder for Klinisk etikk-
komité ved Rikshospitalet, og fra 2012 ved Oslo universitets-
sykehus.

Forslagsstillerne, avdelingsleder Sverre Medbø og klinikk-
leder Terje Rootwelt, understreker i sin innstilling at Thor Willy 
Ruud Hansen i denne rollen har bidratt til å løse flere fastlåste 
konflikter og at han gjennom sitt arbeid har bidratt til at Klinisk 
etikk-komité ved Oslo universitetssykehus står i en særstilling 
i Norge.

Kongens sølv til Svein Ødegaard

Svein Ødegaard (f. 1945), pensjonert professor og overlege ved 
Haukeland universitetssykehus, er tildelt Kongens fortjenst-
medalje.

Ødegaard tok medisinsk embetseksamen i Bonn, Tyskland 
i 1970, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1979 og i fordøyel-
sessykdommer i 1980. I 1988 tok han doktorgrad.

«Med ditt arbeid innenfor medisinsk ultralyddiagnostikk har 
du satt en ny standard nasjonalt og internasjonalt – ikke bare når 
det gjelder medisinsk utstyr, men også hvordan vi bruker ultralyd 
i klinisk behandling,» sa Bergens ordfører Trude Drevland ved 
prisoverrekkelsen.

Beste frie foredrag under geriatrikongressen

For foredraget Behandling av hoftebruddpasienter i en geriatrisk 
sengepost – effekt på mobilitet og funksjon fikk Ingvild Saltvedt 
(f. 1960) pris for beste frie foredrag under den 5. norske kon-
gressen i geriatri som ble avholdt i Oslo i april 2013.

Prisen ble delt ut av kongressledelsen i samarbeid med Norsk 
geriatrisk forening og var på 5 000 kroner. I begrunnelsen heter 
det at Ingvild Saltvedt og medarbeidere på St. Olavs hospital nok 
en gang har levert en flott og oppsiktsvekkende studie. Studien 
viser positiv effekt på mobilitet og funksjon hos eldre hoftebrudds-
pasienter som er behandlet i en geriatrisk avdeling. Det er en 
randomisert kontrollert studie, der kontrollgruppen fikk behand-
ling i en ortopedisk sengepost.

Når det gjelder innhold, studiekvalitet og klinisk betydning var 
Saltvedts studie uten tvil den beste som ble presentert på årets 
kongress.

Saltvedt tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987 og ble 
godkjent spesialist i indremedisin i 2001 og i grenspesialiteten 
geriatri samme år. I 2006 tok hun doktorgraden med avhand-
lingen Behandling av akutt syke, skrøpelige eldre pasienter i en 
geriatrisk spesialavdeling.
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