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Ny sjef for Forsvarets sanitet

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen (f. 1958) ble i desember 

2013 ny sjef for Forsvarets sanitet og ble samtidig utnevnt til 

kontreadmiral.

Forsvarets sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisa-

sjonen i Forsvaret og bidrar til utviklingen av det militærmedi-

sinske fagområdet innenfor områdene organisasjon, materiell, 

personell og prosedyrer, både i NATO og i totalforsvarssammen-

heng. Forsvarets sanitet driver forskning innenfor blant annet 

traumatologi, flymedisin, sjøfartsmedisin og katastrofepsykiatri.

Sommerfelt-Pettersen har medisinerutdanning fra Bergen. 

Han har tjenestegjort som lege i flere av Forsvarets avdelinger. 

Nå kommer han fra stillingen som sanitetsinspektør i Sjøfor-

svaret, en stilling han har innehatt siden 2000. Han har vært 

i Sjøforsvaret siden 1986. I perioden har han parallelt hatt sivile 

stillinger innenfor allmennpraksis og rådgivning i trygdeetaten. 

Fra 2011 var han assisterende fylkeslege i Hordaland på deltid. 

Han har også tung erfaring både operativt og fra stab i Forsvaret.

Sommerfelt-Pettersen tok medisinsk embetseksamen 

i Bergen i 1984 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin 

i 2013. Han er også autorisert dykkerlege, sjømannslege, flylege 

og petroleumslege.

Han startet sin militære karriere i 1986 som skipslege på KNM 

Bergen og KNM Trondheim og som lege ved dykkerlegens kontor 

og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjeneste-

gjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret, før han 

i 2000 ble utnevnt som sanitetsinspektør samme sted. Han gjen-

nomførte Forsvarets stabsskole i 2003 og Forsvarets høgskole 

i 2005. Han har vært leder av NATO COMEDS Naval Expert Panel 

siden 2003.

Sommerfelt-Pettersen har også hatt en rekke tillitsverv 

i Legeforeningen som leder av Norsk militærmedisinsk forening 

(2007 – 11) og Norsk forening for maritim medisin (fra 1997).

Jan Sommerfelt-Pettersen har dessuten utgitt en rekke publi-

kasjoner, hovedsakelig med historiske og maritimmedisinske 

temaer.

Hjerteprisen 2013 til Guro Valen

Guro Valen (f. 1960), hjerteforsker og professor ved Institutt for 

medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, er tildelt Nasjonal-

foreningens hjertepris 2013 for sin lange og betydelige innsats 

for den kunnskapen vi i dag har om hjerte- og karsykdommer.

Prisen, bestående av 100 000 kroner (som skal komme hjerte-

forskningen til gode), et diplom og et kunstverk av Lise Amund-

sen, ble delt ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen og kong 

Harald 4.2. 2014 i Det Norske Teatrets lokaler.

Valen er grunnforsker med en praktisk translasjonsprofil. 

Hun står bak over 100 originalarbeider og mer enn 20 oversikts-

artikler og bokkapitler i til dels meget velrenommerte interna-

sjonale tidsskrifter. Videre har hun vært dypt engasjert i forsker-

utdanning og har arbeidet for å bedre grunnforskningens vilkår 

i Norge. Hun har sittet i mange nasjonale og internasjonale 

komiteer og organisasjoner og har en godt forankret interna-

sjonal posisjon med forskningssamarbeid i en rekke land. Valen 

har også veiledet atskillige stipendiater, forskerstudenter og 

postdoktorander.

Hun tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987. Etter turnus-

tjeneste begynte hun som forsker ved Universitetet i Tromsø, 

der hun disputerte i 1994. I sitt doktorgradsarbeid var hun særlig 

opptatt av skade forårsaket av frie oksygenradikaler, senere 

er oppmerksomheten rettet mot uspesifikk immunitet og dens 

betydning for hjerteskade. Valen var den første som viste at 

transkripsjonsfaktoren nukleær faktor kappa B var viktig for 

adaptasjon til iskemi ved prekondisjonering.

Guro Valen har ivret for å forbedre grunnforskningens kår 

i Norge og opprettet sammen med kolleger stiftelsen Sykkel for 

fri grunnforskning. Stiftelsen brukte bl.a. sponsede sykkelturer 

som virkemiddel for å sette søkelys på mangelfull finansiering. 

Hun har skrevet aviskronikker og arrangert demonstrasjoner 

sammen med pasientorganisasjoner.
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