
Prisvinnerne under Nidaroskongressen i 2013
Olav Thorsen fra Stavanger fikk årets Løve-
tannpris. I begrunnelsen heter det blant 
annet at han er full av store og vide visjo-
ner, og det er ingenting som tyder på at han 
har begynt å bremse på tempoet. Doktor-
graden er langt over halvveis og drømmen 
om et medisinsk fakultet i Stavanger er 
mer enn en fjern dagdrøm.

Skribentprisen gikk til Jannike Reymert, 
som har vært Utposten-redaktør i ti år. Men 
NFA la spesielt vekt på at prisvinneren 
først og fremst hadde utmerket seg med  
et intervju av allmennpraktikerkollega 
Michael de Vibe. «Oppmerksomt til stede» 
heter intervjuet, og står i Tidsskriftet nr 14  
i år. Intervjuet viser hvordan tanker kan 
spres som ringer i vann, og lesningen gir 
både gjenkjennelse og ny læring.

Anette Fosse ble årets vinner av forsk-
ningsprisen og anerkjennes for å ha valgt 
det «endeligste» av alle medisinske og 
menneskelige emner, nemlig døden. Hittil 
har hun undersøkt hva som finnes – og hva 
som ikke finnes – av faglig kunnskap om 
emnet. Komiteen er sikker på at hun vil bi-
dra til å utdype vår alles innsikt og forstå-
else med henblikk på hva døende mennes-
ker og deres pårørende ønsker og trenger, 
og hva legers faglige ansvar for de døende 
kan innebære.     

Anders Forsdahls minnespris gikk i år til 
Øystein Lappegard. Det begrunnes blant 
annet med at han har et langt og betyd-
ningsfullt praktisk, organisatorisk og etter 
hvert også akademisk virke som doktor og 
samfunnsmedisiner i norsk distriktshelse-
tjeneste. Han har utrettet en markant inn-
sats for primærhelsetjenesten, først og 
fremst i det sørlige Norge, men etter hvert 
med ringvirkninger til hele distrikts-Norge. 

Irene Hetlevik fikk Nidarosprisen 2013 
for sitt arbeid og for sitt mangeårige enga-
sjement som fastlege og som forsker innen 
norsk allmennmedisin. Hun er professor i 
allmennmedisin ved NTNU. Hun holdt et 
engasjert foredrag om farene ved overdiag-
nostikk i medisinen.
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Øystein Lappegard fikk Anders  
Forsdahls minnespris, tildelt av Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin ved  
Helen Brandstorp.

Prof. Irene Hetlevik (t.v.) fikk Nidarosprien 2013. T.h. prisutdeler  
og medlem av kongresskomiteen Mona Størseth.

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/1442-4.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/1442-4.pdf


▲

Prisvinnerne under Nidaroskongressen i 2013

Anette Fosse ble tildelt AFUs forskningspris. Jannike Reymert fikk NFAs skribentpris.

Årets «Løvetann» 
Olav Thorsen 
sammen med 
prisutdeler Marit 
Hermansen  
fra NFA.




