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Pris for beste forskningsartikkel til Pål Surén

Pål Surén (f. 1972) ved Folkehelseinstituttet har mottatt pris for 
beste forskningsartikkel innen forskning på rusmidler og psykisk 
helse.

Prisen mottok han for en artikkel publisert i JAMA i februar 
2013. Den omhandler en studie som indikerer at kvinner som 
tar folsyretilskudd fra fire uker før til åtte uker etter starten av 
et svangerskap, kan ha 40  % lavere risiko for å føde barn med 
klassisk autisme.

Kronprinsesse Mette-Marit i regi av Norges forskningsråd 
delte ut prisen som besto av 100 000 kroner til forskningsformål 
og et bilde av Tora Bardal.

Internasjonal anerkjennelse for Parkinson-forskning

Jan Petter Larsen (f. 1953), prosjektleder og leder av Nasjonal 
kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Helse 
Stavanger, har sammen med kompetansetjenestens forsknings-
gruppe mottatt en pris fra den meget anerkjente amerikanske 
stiftelsen The Michael J. Fox Foundation (MJ Fox) for sin forsk-
ning på Parkinsons sykdom.

– Anerkjennelsen som ligger i denne tildelingen er betydelig 
på mange vis. Vi har fått anerkjennelse for at vi driver forskning 
på høyt internasjonalt nivå. Det gir stor omdømmeeffekt, og 
i tillegg vil slike internasjonale priser også ha med seg mye 
prestisje, sier Larsen.

Han har både håp og tro på at forskningen i fortsettelsen vil 
kunne få mer støtte. Det har også medarbeiderne i Nasjonal 
kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser tro på.

Forskningsgruppen får støtte til prosjektet Identification and 
validation of cerebrospinal fluid markers related to altered amyloid-
beta processing in the prediction of dementia associated with Par-
kinson’s disease. MJ Fox har nå annonsert at prosjektet støttes 
med 106 000 dollar i første omgang.

MJ Fox er en betydelig internasjonal aktør i arbeidet for å finne 
en kur for Parkinsons sykdom. Organisasjonen gir økonomisk 
støtte til den aller beste forskningen som kan bidra til bedre liv 
for parkinsonpasienter.

Kongens fortjenstmedalje til Otto Inge Molvær

Otto Inge Molvær (f. 1939), professor emeritus, tidligere kom-
mandør i Sjøforsvaret og dykkerlege, mottok Kongens fortjenst-
medalje i februar 2014.

Medaljen fikk han for å ha gjort viktig, samfunnsnyttig og bane-
brytende innsats innen hyperbarmedisin gjennom forskning og 
utviklingsarbeid – både i det sivile og i forsvaret – og han har 
bidratt betydelig til å forebygge skade og invaliditet hos dykkere 
og andre som utsettes for store svingninger i lufttrykk.

Molvær tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1964 og ble 
godkjent spesialist i øre-nese-hals-sykdommer i 1978. Han tok 
doktorgraden i 1988.

Kongelig heder til Jan Emil Erikssen

Jan Emil Erikssen (f. 1933), professor emeritus, ble i februar 
2014 tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Han var avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling ved Sentral-
sykehuset i Akershus i perioden 1985 – 2000 og deretter pro-
fessor ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus 
2000 – 04, da han gikk av for aldersgrensen.

Erikssen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1958, ble god-
kjent spesialist i indremedisin i 1967 og i hjertesykdommer 
i 1983 og tok doktorgraden i 1978.

Jan Emil Erikssen ble intervjuet i Tidsskrift nr. 11/2007. 
http://tidsskriftet.no/article/1546257/
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