
1678 Tidsskr Nor Legeforen nr. 18, 2015; 135

legelivet    

Internasjonal pris til norsk psykoterapiforsker
1678

Per Høglend (f. 1946), professor ved Institutt for klinisk medisin ved 
Universitetet i Oslo og leder for en forskergruppe ved Psykiatrisk 
klinikk Vinderen, er tildelt Distinguished Research Career Award 
2015 fra Society for Psychotherapy Research – en forskerorganisa-
sjon med medlemmer fra mer enn 30 land over hele verden.

Høglend mottok prisen for fremragende vitenskapelig arbeid i studier 
av psykoterapi. Priskomiteen fremhevet at forskningsfunnene har hatt 
betydning for klinisk praksis og opplæring av psykoterapeuter verden 
over. Det er bare to europeere som tidligere har mottatt denne prisen.

– Norge bør satse på psykoterapiforskning i enda større grad. Psy-
koterapiforskning har potensial til å forbedre behandlingen av psy-
kiske lidelser vesentlig, sier Høglend.

– De nye medisinene for angst og depresjon har færre bivirknin-
ger, men virker ikke bedre enn medisiner som ble utviklet i 1950- og 
-60-årene. Flere tiår med store bevilgninger til hjerneforskning har 
gitt interessant kunnskap om hjernens funksjon, men har ikke ført til 
bedre behandling av psykiske lidelser. Flere større psykoterapipro-
sjekter, både for barn og voksne, er under forberedelse i Norge. Men 
betydelige forskningsmidler trengs, til selve prosjektene, til utbre-
delse og anvendelse i vanlig klinisk praksis, og til internasjonalt 
samarbeid, sier han.
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Norsk professor innlemmet i AOSSM Hall of Fame
1678

Lars Engebretsen (f. 1949), professor i ortopedi ved Universitetet 
i Oslo og spesialist på kneskader, ble sommeren 2015 valgt inn 
i AOSSM Hall of Fame. The American Orthopaedic Society for 
Sports Medicine (AOSSM) er en verdensledende forening innen 
idrettsmedisinsk utdanning, forskning, kommunikasjon og felles-
skap. Det er enkeltpersoner innen idrettsmedisin som har bidratt 
vesentlig i feltet, som blir tildelt denne utmerkelsen.

Engebretsen er den første nordmannen som får utmerkelsen, og 
den yngste i foreningens historie. Han mottar utmerkelsen for sitt 
mangeårige arbeid med forskning på behandling og forebygging 
av kneskader, blant annet korsbånds- og bruskskader.

Lars Engebretsen har lang fartstid i det idrettsmedisinske miljøet. 
Han har vært sjeflege for den norske OL-troppen ved flere olym-
piske leker, er professor II ved Norges idrettshøgskole, og ortope-
disk og idrettstraumatologisk konsulent ved Olympiatoppens helse-
avdeling.
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