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Epidemiologipris til folkehelseforsker Håberg

Siri Eldevik Håberg (f. 1969), prosjektleder i RegFlu ved Folke-
helseinstituttet, har mottatt prisen Article of the year av Norsk 
forening for epidemilogi. Prisen blir delt ut hvert år for beste 
vitenskapelige artikkel.

Håberg fikk prisen for artikkelen Risk of fetal death after pan-
demic influenza virus infection or vaccination, som ble publisert 
i New England Journal of Medicine i januar 2013.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at studien er et 
viktig bidrag til feltet. Resultatene kan ha betydning for forebyg-
gende medisin og folkehelse.

Schizofrenidagenes ærespris 2013

Aina Basilier Vaage (f. 1952) er tildelt Schizofrenidagenes æres-
pris for 2013.

Vaage er spesialist i psykiatri – barne- og ungdomspsykiatri – 
og har i mange år vært overlege ved Psykiatrisk klinikk ved 
Stavanger universitetssjukehus.

Hun har brukt sin faglige tyngde på å synliggjøre asylbarnas 
situasjon. Vaage har i samfunnsdebatten og overfor myndig-
hetene tydelig beskrevet de helsemessige konsekvensene det 
har for barn i en uavklart livssituasjon å leve i mottak over 
flere år.

Prisen deles ut til personer eller organisasjoner som har 
utmerket seg gjennom sitt virke på området psykisk helse.

Nordprofilprisen 2013 til Mads Gilbert

Mads Gilbert (f. 1947), professor dr.med. og klinikkoverlege ved 
Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, 
er tildelt Nordprofilprisen 2013.

Juryen fremhevet spesielt Gilberts lojalitet til og engasjement 
for Nord-Norge og hans sterke tilknytning til folket og naturen der.

Dessuten trekker juryen frem Gilberts betydelige innsats og 
engasjement for utsatte menneskene i andre deler av verden.

Det er samarbeidsforumet for nordnorske foreninger i sør, 
Nordprofil, som deler ut prisen, og den gis til en person eller orga-
nisasjon som har profilert Nord-Norge på en særdeles god måte.

Kongens fortjenstmedalje til Olav Gjernes

Olav Gjernes (f. 1936), psykiater, tidligere ved Sykehuset i Tele-
mark, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunns-
innsats.

Gjernes fikk mange lovord fra sine kolleger da han gikk av på 
vårparten i 2013. Han ble beskrevet som en bauta i Psykiatrisk 
klinikk, hvor han har lagt ned et helt livsverk for pasientene innen 
tungpsykiatrien.

Tidligere kollega, enhetsleder Lydia Vøllestad, uttalte under 
medaljeseremonien at Gjernes er en svært dyktig fagmann med 
et stort hjerte for pasientene. En mann som sjelden sa nei når 
pasienter hadde behov for hjelp – det gjaldt også i hans egen 
fritid.
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