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Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16. mars 2021. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 21. april 2021. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening foreslår at Legeforeningen nominerer overlege og forsker (spesialist i 

indremedisin og lungesykdommer), jurist og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad 

til Akademikerprisen 2021. 

 

Nakstad er leder for CBRNE-(chemical, biological, radionuclear and explosives)- senteret som 

er et nasjonalt behandlings- og kompetansesenter for pasienter som er utsatt for kjemiske, 

biologiske, radioaktive/strålings hendelser eller eksplosiver, på OUS. CBRNE-senteret med 

Nakstad som leder har laget nasjonale retningslinjer innen CBRNE- feltet og også innen 

transport av høyrisikosmitte (som Ebola).  

 

Nakstad har mye erfaring fra beredskapsarbeid. Han har permisjon fra stillingen ved OUS for å 

jobbe som assisterende helsedirektør, en stilling han ble hentet til i forbindelse med utbruddet 

av Covid-19. Han skulle opprinnelig bare være vikar – fungerende assisterende helsedirektør -i 

Helsedirektoratet i 14 dager da ledelsen i direktoratet ble satt i karantene i mars 2020. Mot 

utgangen av april 2021 har han fremdeles en fremtredende rolle i direktoratets håndteringen av 

pandemien. 

  

I tillegg nevnes at Nakstad tidligere har representert spesialisthelsetjenesten blant annet i Oslo 

politidistrikts lokale redningsledelse. Han har også en stilling i FSAN, er statlig 

vararepresentant til redningsledelsen og er rådgiver for DSA Beredskapsutvalget for biologiske 

hendelser mm.  

 

Sammen med Bjørn Bjelland har han skrevet boken "Beredskap, kriseledelse og praktisk 

skadestedsarbeid". Dette er en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, 

operasjonelt og taktisk nivå.  

  

Nakstad har også en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, med avhandlingen: "Pathofysiologic 

changes in the respiratory system induced by therapeutic interventions and fire smoke 

inhalation." Dette er et arbeid gjort på intensivpasienter på respirator og er i skjæringspunktet 



for lungemedisin, intensivmedisin og CBRNE - medisin.  

 

Nakstad har tidligere undervist innen ledelsesfag og strategis planlegging for internasjonale 

organisasjoner. 

  

Nakstads kompetanse innen ulike akademiske disipliner og brede praktiske erfaring med 

beredskapsarbeid har vært et viktig bidrag i vår håndtering av pandemien. Nakstad utmerker 

seg i særlig grad ved sin gode formidlingsevne, tydelige stemme og evne til å lede, også på 

områder hvor det ikke er noen enkel vei ut av problemene. I en uoversiktlig og krevende 

situasjon har Nakstad stilt seg tilgjengelig og blitt gitt en framtredende plass i landets 

helseberedskapsledelse. Der har han stått trygt til tjeneste i året som har gått. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 
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