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Internasjonal diabetesforskningspris til Knut Dahl-Jørgensen

Knut Dahl-Jørgensen. Foto privat

Professor Knut Dahl-Jørgensen (f. 1949), overlege ved Barnesenteret ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er tildelt en stor
internasjonal pris av International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes (ISPAD).
Knut Dahl-Jørgensen tok medisinsk embetseksamen i Kiel
i Tyskland i 1973, ble godkjent spesialist i medisinsk biokjemi
i 1984 og i barnesykdommer i 1986. Han tok doktorgraden i 1987.
ISPADs Prize for Achievement er organisasjonens høyeste
utmerkelse og deles ut til en person som har gitt fremragende
bidrag innen vitenskap, utdanning og påvirkningsarbeid med stor
innvirkning på barne- og ungdomsdiabetes.
Diabetes hos barn og unge er et økende problem i de fleste
vestlige land. Det gjelder også Norge, som har den tredje høyeste
forekomst i verden.
Dahl-Jørgensen har bidratt mye på alle de tre områdene
som vektlegges: forskning, undervisning og fremme av diabetessaken.
Forskningsmessig har han vesentlig arbeidet på fire viktige
områder. Det gjelder senkomplikasjonsforskning, spesielt blodsukkernivåets betydning for senkomplikasjoner. Dette har han
særlig arbeidet med gjennom Oslo-studien, som startet i 1982
og fremdeles pågår. Han har også engasjert seg på området
markører for tidlig aterosklerose hos unge med type 1-diabetes,
i tillegg til kost og atferdsmessige aspekter inklusive spiseforstyrrelser. I øyeblikket arbeider han aktivt med årsaksforholdene
ved type 1-diabetes. Virus ser ut til å kunne være en viktig faktor.
Dahl-Jørgensen har også arbeidet med retningslinjer for
behandling av barn og unge med type 1-diabetes for Verdens
helseorganisasjon. Han har vært en utrettelig talsmann for bedre
behandling av sykdommen og er i øyeblikket blant annet leder for
Diabetesforum i Diabetesforbundet, et etterutdanningsforum for
helsepersonell.
Prisen, som består av en glasskulptur og 5 000 amerikanske
dollar, ble overlevert på en festbankett på ISPADs årsmøte
i Göteborg i oktober 2013.
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Kunda kåret til årets nordlandsdoktor
Rastislav Kunda (f. 1970), i dag overlege ved Århus Universitetshospital i Danmark, er kåret til Nordlandsdoktor’n 2013. Prisen
får han fordi han på vegne av alle leger har tatt belastningen ved
å stå opp mot uriktige påstander i norsk presse. Saken dreier seg
om legers rettsvern og er derfor av stor prinsipiell betydning.
Sommeren 2010 ble to kirurger ved Nordlandssykehuset
utsatt for en mediestorm uten sidestykke i Norge. Både lokale og
nasjonale aviser var svært aktive og pågående, og kritikken mot
legene var ytterst krevende å håndtere, fordi mye av det avisene
skrev fremsto som feilaktig. Begge legene ble eksponert med
fullt navn og bilde.
I ettertid er begge legene «frikjent» av Statens helsetilsyn, og
flere av mediene har tatt selvkritikk og erkjent at fremstillingen
av saken sommeren 2010 ikke var riktig. Avisa Nordland har
imidlertid ikke villet beklage, og Rastislav Kunda gikk derfor til
injuriesøksmål mot avisen høsten 2012. Legeforeningen stilte
sine egne advokatressurser til rådighet.
Kunda fikk medhold i Salten tingrett, men dommen er ikke
rettskraftig, da den er anket av Avisa Nordland. Ankesaken er
berammet til november 2013.

Frode Gallefoss ny forskningssjef
Frode Gallefoss (f. 1956), seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, og professor II ved Universitetet i Bergen,
er ansatt som ny forskningssjef ved Sørlandet sykehus. Han tiltrår
stillingen i november 2013 og blir også sittende i styret for Sørlandet sykehus.
Forskningssjefen skal drive en forskningsenhet med opptil
90 forskere, og for tiden pågår rundt 50 doktorgradsarbeider
ved sykehuset.
– Min identitet er sterkt knyttet til forskningen. I 2001 var jeg
den første som tok doktorgrad ved sykehuset. Det var før forskningsenheten ble etablert. Jeg vet hva forskningsenheten siden
har betydd for ansatte som forsker, sier Gallefoss.
Frode Gallefoss tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1984 og
ble godkjent spesialist i indremedisin og lungesykdommer i 1992.
Han har i dag lang forskererfaring og bredt nettverk i Norge og
i utlandet, i tillegg til å ha god kunnskap om Sørlandet sykehus,
etter nesten 30 år ved helseforetaket.
– Vi skal i gang med å utrede Sørlandet sykehus som et mulig
universitetssykehus. Gallefoss som forskningssjef vil være en
nøkkelperson inn i dette arbeidet, sier fagdirektør ved Sørlandet
sykehus, Per Engstrand.
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