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Prestisjestipend til FHI-forsker

J. Frederik Frøen (f. 1968), avdelingsdirektør ved Folkehelse-
instituttet, har i konkurranse med noen av verdens beste fors-
kere fått ERC Consolidator Grant på 2,2 millioner euro av Det 
europeiske forskningsrådet (ERC).

Frøen skal bruke stipendet til å forbedre innsamling og bruk 
av helsedata som kan redusere mødre- og barnedødeligheten 
i Palestina.

Mødre- og spedbarnsdødelighet er et stort problem, særlig 
i de fattigste landene i verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon 
(WHO) dør nærmere tre millioner nyfødte og 300 000 kvinner årlig 
av forebyggbare komplikasjoner og sykdom relatert til graviditet 
og fødsel.

Frøen leder prosjektet the harmonized Reproductive Health 
Registries (hRHR) Initiative, som er et samarbeidsprosjekt med 
WHO og økonomisk støttet av Norad. Prosjektet har som formål 
å forbedre både datakvaliteten og datainnsamlingsteknikkene 
når det gjelder familieplanlegging, svangerskap, fødselshjelp, 
barselomsorg og nyfødtomsorg.

Mange land og organisasjoner rundt om i verden har mangler 
i innsamlingen av helsedata. Palestina ble valgt som samar-
beidsland på grunn av at Folkehelseinstituttet og WHO allerede 
har et etablert samarbeid med de palestinske selvstyremyndig-
hetene om oppbygging av et folkehelseinstitutt der.

– I dag samler de fleste fattige land inn data på papir og gjerne 
kun oppsummerte tall uten at det registreres noe om den 
enkelte. Slike registre mangler også ofte informasjon om hva 
svangerskaps- og fødselsomsorgen inneholder. Dermed har de 
liten verdi når man skal prioritere ressurser for å forbedre opp-
følgingen av mødre og barn, og det er de fattigste landene som 
i minst grad har råd til å misbruke ressursene sine på grunn av 
dårlig informasjon, sier Frøen.

Det europeiske forskningsrådet har som mål å stimulere til 
fremragende forskning ved å oppmuntre til konkurranse om 
forskningsmidler blant de aller beste, kreative forskerne. ERC 
Consolidator Grant blir gitt til lovende forskere med 7 – 12 års 
erfaring og som presenterer banebrytende forskningsprosjekter.

Løvetannprisen 2013 til Olav Thorsen

Olav Thorsen (f. 1949), fastlege i Stavanger og doktorgradssti-
pendiat ved Universitetet i Bergen, har mottatt Løvetannprisen 
2013 for sin mangeårige og store innsats for å styrke faget all-
mennmedisin.

Løvetannprisen deles årlig ut av Norsk forening for allmenn-
medisin til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Thorsen er kjent som pasientenes store støttespiller og har 
vært et forbilde for utallige kolleger og særlig nyutdannede 
turnusleger. Han brenner for å formidle kunnskap og legekunst 
man vanskelig kan lese seg frem til. Hans glede over faget og 
livet som lege smitter, og motiverer andre til å begi seg inn 
i allmennmedisinen.

Pris til Stefan Lönnberg ved Kreftregisteret

Stefan Lönnberg (f. 1976), leder for Masseundersøkelsen mot 
livmorhalskreft ved Kreftregisteret, er tildelt Hjelt Excellence 
Junior Award for 2013 for sin doktorgradsavhandling Case-con-
trol studies for the evaluation of performance and age-specific out-
come of organised cervical screening. I avhandlingen gjennomgikk 
han resultatene fra det finske screeningprogrammet mot livmor-
halskreft. Han konkluderte med at screening mot livmorhals-
kreft effektivt forhindrer forekomst av og dødelighet ved livmor-
halskreft, men kun hvis retningslinjene for screening følges.

Prisen ble delt ut ved Universitetet i Helsingfors i november 
2013. Juryen vektla at avhandlingen hadde høy vitenskapelig 
kvalitet og ga et viktig bidrag til grunnlaget for videreutviklingen 
av screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Finland og også 
internasjonalt.

Stefan Lönnberg ble ansatt i Kreftregisteret som leder av 
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i mai 2012. Han er filo-
sofie kandidat med eksamen i biokjemi fra universitetet i Åbo, og 
medicine licentiat fra Universitetet i Helsingfors. Han disputerte 
for den medisinske doktorgraden i Helsingfors i 2012.

Lönnberg har bred arbeidserfaring fra det finske helse-
vesenet, som allmennlege i kommunal primærhelsetjeneste, 
som kliniker, blant annet fra kvinneklinikken ved Helsingfors 
universitetssykehus og fra det finske kreftregisteret.
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