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Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021 

Legeforeningen nominerer Espen Rostrup Nakstad til Akademikerprisen for 2021 
 
Tilgang på sikker og troverdig kunnskap er viktigere enn noen gang når et land står i krise. 
Det er noe som har kommet tydelig frem det siste året, når nasjonen har opplevd de mest 
inngripende tiltakene i fredstid. I tillegg er vi i en tid hvor "fake news", konspirasjonsteorier 
og en svært polaristert offentlig debatt gjør seg sterkt gjeldende. Legeforeningen mener 
med bakgrunn i dette at årets Akademikerpris bør gå til en person som har bidratt sterkt til å 
lose Norges befolkning gjennom covid-19-pandemien. Legeforeningen har derfor valgt å 
nominere Espen Rostrup Nakstad til Akademikerprisen for 2021. 
 
Nakstad er overlege og forsker, med spesialitet innen både indremedisin og 
lungesykdommer. I tillegg er han jurist, og representerer således flere akademikermiljøer. 
Nakstad jobber til vanlig ved Oslo Universitetssykehus, som leder ved CBRNE-senteret, men 
har for tiden permisjon fra stillingen for å inneha rollen som assisterende helsedirektør i 
Helsedirektoratet. Nakstad ble hentet til Helsedirektoratet i forbindelse med utbruddet av 
Covid-19 og har siden mars 2020 hatt en fremtredende rolle i direktoratets håndtering av og 
kommunikasjon om pandemien. 
 
Legeforeningen mener Nakstad har hatt en viktig rolle det siste året, og at han har utført 
denne på en særdeles god måte. Han har formidlet forskningsbasert informasjon på en enkel 
og forståelig måte, samtidig som han har vært åpen om hva vi ikke har visst noe om og hva vi 
trenger mer forskning på. Nakstad har også benyttet seg av mange ulike 
kommunikasjonsflater i sin formidling, som tradisjonelle medier, sosiale medier og 
deltakelse i podcaster, for å nevnte noen i tillegg til de mer formaliserte kanalene i 
Helsedirektoratets kunnskapsformidling. Bredden i valg av kommunikasjonsform har trolig 
bidratt til at han har nådd ut til en stor andel av befolkningen, og også bygget tillit i de 
delene av befolkningen som opplever informasjon fra helsemyndighetene som krevende å 
forstå. Dette underbygges av interessen det har vært rundt han, både fra mediene og 
befolkningen. 
 
En forutsetning for god formidling er god kjennskap til det man skal formidle. Espen Rostrup 
Nakstad har med seg en sollid faglig ballast innen både klinisk medisinsk arbeid og 
forskningsfeltet. Dette gjelder særlig innen beredskapsarbeid. Som leder for CBRNE-
senteret1 har han hatt en viktig rolle i å utvikle og lede den nasjonale akuttberedskapen for 
behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, 

 
1 Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) - Oslo universitetssykehus (oslo-
universitetssykehus.no) 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisin
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisin


 
 
 
 
 

radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til høyrisikosmitte. Senteret 
har under Nakstads tid blant annet bidratt til å utarbeide den nasjonale faglige 
retningslinjen2 for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade, blant annet innen 
transport av høyrisikosmitte (eks. Ebola). 
 
Blant andre relevante erfaringer kan det nevnes at Nakstad har en doktorgrad fra UiO med 
tittelen «Pathophysiologic Changes in the Respiratory System Induced by Therapeutic 
Interventions and Fire Smoke Inhalation.», et arbeid utført på intensivpasienter på 
respirator, i skjæringsfeltet mellom lungemedisin, intensivmedisin og CBRNE-medisin. Han 
har også vært rådgiver for DSA Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser. I tillegg er 
Nakstad forskningsleder for The norwegian cardioarespiratory arrest study (NORCAST)3, 
forskning for å bedre kunne vurdere pasienters kardiovaskulære og nevrologiske utvikling så 
tidlig som mulig. Avslutningsvis kan det nevnes at Nakstad, sammen med Bjørn Bjelland, har 
skrevet en lærerbok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk 
nivå, "Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid"4. 

Mangfoldet av roller, verv og erfaringer viser tydelig hvilket engasjement Nakstad har for å 
utvikle og formidle sitt akademiske fagfelt. Legeforeningen mener det vil være god bruk av 
Akademikerprisen å gi den til Espen Rostrup Nakstad, som en oppmuntring til videre 
engasjement og formidling, og som en anerkjennelse av den viktige jobben han gjør. 
Legeforeningen mener i tillegg at Akademikerne ved å gi prisen til Nakstad underbygger 
viktigheten av beredskap som fagfelt. Norge var ikke godt nok forberedt da covid-19-
pandemien kom. Hvis vi skal stå bedre rustet ved neste krise er det viktig at regjering og 
Storting prioriterer beredskap i årene som kommer. En pris til Nakstad vurderes også å være 
underbygging av denne viktige saken. 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 
Generalsekretær     Avdelingsdirektør 

    

            
       Ingvild Bjørgo Berg 

Seniorrådgiver helsepolitikk 

  

 
2 Nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av personskade ved CBRNE-hendelser (helsedirektoratet.no) 
3 Late awakening, prognostic factors and long-term outcome in out-of-hospital cardiac arrest – results of the 
prospective Norwegian Cardio-Respiratory Arrest Study (NORCAST) - Resuscitation (resuscitationjournal.com) 
4 Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid | Gyldendal 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/handtering-av-cbrne-hendelser-med-personskade/CBRNE-hendelser%20med%20personskade%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/9b2099c4-4573-46d8-9260-227b55714cb9:fac65e34d9d1133b1b8e87f2d7a4f3b1764b7acf/CBRNE-hendelser%20med%20personskade%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30011-3/abstract
https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30011-3/abstract
https://www.gyldendal.no/faglitteratur/medisin/laereboeker/beredskap-kriseledelse-og-praktisk-skadestedsarbeid/p-419157-no/


 
 
 
 
 

 

Curriculum Vitae 
Navn: Espen Rostrup Nakstad 

Født: 1975 

Cand.med., Universitetet i Oslo (2002) 

Cand.jur., Universitetet i Oslo (2007) 

Spesialist i indremedisin (2013) og spesialist i lungesykdommer (2013) 

Ph.d., Universitetet i Oslo 2018, «Pathophysiologic Changes in the Respiratory System 
Induced by Therapeutic Interventions and Fire Smoke Inhalation.» 

Leder, nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) 2013–d.d  

CBRNE-senteret (ved OUS HF) er nasjonal behandlingstjeneste for pasienter som er 
eksponert for kjemiske stoffer (C – «Chemical»), biologiske agens, (B – «Biological»), 
radioaktiv stråling (R – «Radioactive»), kjernefysisk stråling (N – «Nuclear») og brannfarlige 
og eksplosive stoffer (E – «Explosives»).  

Forskningsleder – The Norwegian Cardiorespiratory Arrest Study (NORCAST)  
 
Forfatter av boken Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid, 2018. 

Assisterende helsedirektør 2020–d.d. 

 


