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Kahn utnevnt til ridder av 1. klasse

Professor dr.med. Jarl Arne Kahn (f. 1943) er utnevnt til ridder 
1. klasse av St. Olavs Orden. Han mottar utmerkelsen for sin innsats 
for fertilitetsbehandling og for sitt samfunnsmessige engasjement.

Kahn tok medisinsk embetseksamen i Groningen i Nederland 
i 1970 og norsk tilleggsprøve i 1972. Han ble godkjent spesialist 
i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1981 og tok doktorgraden 
i 1993.

Han har arbeidet med assistert befruktning i 30 år og ledet 
teamet i Trondheim som førte til det første barnet født etter 
in vitro-fertilisering i Norge. Han er medisinsk ansvarlig for 
Fertilitetsklinikken Sør.

Internasjonal pris til Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg (f. 1945), overlege i psykiatri ved Oslo universitetssy-
kehus og professor II ved Universitetet i Oslo, er tildelt Ringel Service 
Award 2013 for sitt engasjement for selvmordstruede mennesker.

Ringel Service Award ble opprettet i 1995 til minne om den 
østerrikske psykiateren Erwin Ringel (1921 – 94), som i 1960 
grunnla International Association for Suicide Prevention (IASP). 
Prisen gis til personer som har selvmordsforebygging og krise-
intervensjon som sitt hovedarbeidsområde og er nasjonalt 
ledende innen feltet.

Prisen ble utdelt på organisasjonens verdenskongress, som 
ble avholdt i Oslo 24.-28. september 2013. Les portrettintervjuet 
med Øivind Ekeberg i Tidsskriftet nr. 2/2012.

Nordisk pris til norsk nevrolog

David Russell (f. 1948), spesialist i nevrologi og overlege ved 
Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, er tildelt 
The Nordic Stroke Award 2013 for sitt bidrag til forskning på 
hjerneslag. Prisen ble delt ut i august 2013 i Vilnius i Litauen 
på 17. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases.

Russell sitter i styret for European Stroke Organisation og 
er grunnlegger i The European Society for Neuroimaging and 
Cerebral Hemodynamics. Han er også gjesteprofessor ved 
universitetene i Ulm, Debrecen og Beograd og arbeider med 
retningslinjene for forebygging av hjerneslag og TIA ved atrie-
flimmer for den europeiske hjerneslagorganisasjonen.

Henrik A. Sandbu konstituert som fagdirektør

Henrik Andreas Sandbu (f. 1955) er konstituert som fagdirektør 
i Helse Midt-Norge.

Sandbu kom til det regionale helseforetaket i 2008. Han var 
også da konstituert i stillingen som fagdirektør for en periode. 
Siden har han vært assisterende fagdirektør.

Sandbu fullførte sin utdanning som lege ved Universitet i Oslo 
i 1980 og ble godkjent spesialist i både generell kirurgi og 
i ortopedisk kirurgi i 1995. I 1997 – 98 tok han mastergrad ved 
Harvard School of Public Health. Han har arbeidet ved St. Olavs 
hospital som overlege ved ortopedisk klinikk og har vært rådgiver 
ved enhet for økonomi.
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