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NCS’ FORSKNINGSPRIS – 
BAKGRUNN FOR TILDELINGEN  

I 2020

Nominasjonene til NCS’ forskningspris vurderes av forskningsutval-
get. I år meldte alle 3 medlemmer og ett varamedlem seg inhabile og i 
samråd med styret i NCS ble årets vurderingskomite satt sammen av 
en vararepresentant, Øyunn Kleiven, og to settemedlemmer fra styret, 
Erlend Aune og Øyvind Bleie. Leder for forskningsutvalget, Jan Pål 
Loennechen fungerte som sekretær. Komiteen kom enstemmig fram til 
en verdig prisvinner, professor Kristina Haugaa, Oslo universitetssyke-
hus (OUS), Rikshospitalet. 

Årets prisvinner har en svært høy forskningsproduksjon og 
har gjort seg vitenskapelig bemerket både nasjonalt og internasjonalt. 
Mottakeren har en lang vitenskapelig merittliste med over 180 publi-
kasjoner registrert i PubMed og hun har 5 ganger fått pris for beste 
vitenskapelige artikkel ved OUS. Resultatene av hennes studier har 
bidratt direkte til bedre diagnostikk og behandling av hjertemedisinske 
pasienter. Til sammen har hun veiledet over 20 ph.d.-kandidater og er 
medredaktør for flere internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Vinneren er en svært god underviser og har lært opp mange av 
oss kolleger i sitt fagfelt, genetisk kardiologi. Av medisinerstudentene 
har hun to ganger fått pris som beste foreleser.

Prismottakeren har gjort seg bemerket med en klar stemme og 
god ledelse i nasjonale kardiologiske møter og har hatt flere verv i NCS’ 
styre. Hun har også etablert en posisjon internasjonalt med en rekke 
foredrag ved internasjonale kongresser, og hun innehar styreverv i flere 
europeiske hjertemedisinske organisasjoner. Prisvinneren er fortsatt 
ung og har mange aktive år foran seg. Vi ser fram til flere gode opple-
velser på nasjonale og internasjonale møter.

Professor Haugaa har etablert et sterkt klinisk og vitenskape-
lig miljø innen genetisk hjertemedisin. Dette er et relativt nytt fagfelt 
hvor utviklingen går raskt. Vi opplever at genetisk hjertemedisin nå har 
direkte betydning for behandlingen av pasienter innenfor alle grener av 
hjertemedisinen. I årene som kommer vil det være en stor utfordring 
å lære opp fagfolk, organisere pasienthåndteringen og etterkomme 
det store informasjonsbehovet i fagfeltet. Det er med stor glede vi gir 
prisen til professor Haugaa.
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