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Aarbakke utnevnt til Ridder

Professor Jarle Aarbakke (f. 1942) er utnevnt til Ridder av 
1. klasse av St. Olavs Orden. Han tildeles utmerkelsen for sin 
innsats for forskning og utdanning i nord.

Jarle Aarbakke tok medisinsk embetseksamen i Bergen 
i 1968, tok doktorgraden i 1978 og ble godkjent spesialist i klinisk 
farmakologi i 1989.

I 1980 ble Aarbakke professor ved Universitetet i Tromsø og de 
neste 20 årene ledet han farmakologisk avdeling på universitetet, 
ble så overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi og deretter 
dekan ved Det medisinske fakultet.

Aarbakke har vært rektor ved Universitetet i Tromsø i perioden 
2002 – 13 og er professor i legemiddellære ved Institutt for medi-
sinsk biologi ved Universitetet i Tromsø.

Han har vært leder for ekspertgruppen for nordområdene, 
nedsatt av Stoltenberg II-regjeringen, i tillegg til å lede 
Aarbakke-utvalget (også kalt Alternativ medisin-utvalget) som 
ble opprettet av Sosial- og helsedepartementet i april 1997, etter 
oppfordring fra et samlet storting, for å utrede ulike sider ved 
alternativ medisin.

Aarbakke var nestleder i Universitets- og høgskolerådet fra 
august 2005 til august 2007, og var i de to påfølgende årene leder 
av rådet. Fra 2011 er han nestleder i Norges forskningsråds 
hovedstyre.

Kongens fortjenstmedalje til Finn Georg Birkeland

Finn Georg Birkeland (f. 1943), kommuneoverlege i Søgne kom-
mune, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste 
i kommunen samt et betydelig arbeid ved Solgården behand-
lingssenter i Spania.

Birkeland tok medisinsk embetseksamen i Erlangen i Tysk-
land i 1969 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1984 
og i allmennmedisin i 1985.

Han var distriktslege i Giske før han etter to år som assiste-
rende fylkeslege i Vest-Agder ble distriktslege i Søgne lege-
distrikt i 1978. Fra 1984 ble han kommunelege I og senere 
kommuneoverlege. Frem til 2010 var han leder av helseenheten 
i Søgne kommune. I 35 år har han tjent kommunen og vist at 
«Søgne får det til» med legetjenester, forebyggende helse-
tjenester, pleie- og omsorgstjenester. Han har vært en drivkraft 
for å få bygd helsehus med legesenter, helsestasjon, pleie- og 
omsorgsboliger, arbeidskirke og menighetshus.

Birkeland har vært leder av Vest-Agder legeforening, medlem 
av bl.a. styret for Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger og 
har vært involvert i utviklingen av Villa Sana ved Modum Bad. Han 
startet det som nå er kollegabaserte støttegrupper for leger 
og som er etablert i alle fylker.

Han har vært medlem i styret for Solgården helse- og ferie-
senter i Spania, leder av senterets helseutvalg og byggekomité 
og de senere årene styrets formann. I denne perioden har Sol-
gården gjennomgått en betydelig utvidelse og opprusting.
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