
Til vårmøtet 13.06.2019  

Søknader/kandidater til priser og stipend NFIM/NFMM 2019 

I 2019 skal ærespris tildeles medlem av Norsk forening for infeksjonsmedisin. 

Pris- og Stipendkomiteen: 

Ingvild Nordøy (NFIM, leder av komiteen) 
Ingeborg S. Aaberge (NFMM) 
Olav Natås (NFMM)  
Vegard Skogen (NFIM) 
Karianne Wiger Gammelsrud (NFMM vara)  
Anne Margerita Dyrhol Riise (NFIM vara) 
NFMMs Forskningsstipend 
 

 

Søker   

Generelt: 
Forskningsstipend 

Formål: Stimulere medisinske 
mikrobiologisk forskning som 
angår kartlegging, 
forebygging, diagnostikk og 
behandling av 
infeksjonssykdommer. Det 
kan søkes om midler til 
reagenser, forbruksmateriell, 
 

Pris-og stipendkomiteen har en maks sum på 
kr 200 000 å tildele til forskningsstipend.  Det 
har i år kommet inn tre gode søknader. Pris- 
og stipendkomiteen har valgt å tildele noe 
midler til alle søkerne. Det synes fremgå av 
søknadene at prosjektene blir gjennomført 
selv om de ikke får fullt beløp 

Silje Bakken 
Jørgensen, 
Avd for klinisk 
mikrobiologi og 
infeksjonskontroll, 
Ahus 

 Kunsten å balansere trygg 
sepsisbehandling mot 
sparsommelig antibiotikabruk 
ved resistensforhold i endring 
Søknadsbeløp 70 000 

Søknaden faller godt inn under statuttene for 
NFMMs forskningsstipend. God søknad, 
spesifikk beskrivelse av prosjektet. God 
gjennomføringsevne. Budsjett vedlagt. 
Tildeles kr 70 000 

Heidi Syre, 
Avd for medisinsk 
mikrobiologi, 
Stavanger 
universitetssykehus 

Molekylær karakterisering av 
ESBL og VRE-stammer isolert 
fra pasienter innlagt ved 
Haydom Lutheran Hospital i 
Tanzania. 
Søknadsbeløp 200 000 
 

Søknaden faller godt inn under statuttene for 
NFMMs forskningsstipend. God søknad og 
beskrivelse av prosjektet. God 
gjennomføringsevne. Budsjett vedlagt. 
Tildeles kr 60 000 

Arne M. Taxt, 
Avd for 
mikrobiologi, 
OUS 

Rapid culture independent 
microbial diagnostics of  
blood-stream infections. 
Søknadsbeløp 200 000 

Søknaden faller godt inn under statuttene for 
NFMMs forskningsstipend. God søknad og 
beskrivelse av prosjektet. Budsjett vedlagt. 
God gjennomføringsevne. 
God anbefaling.  
Tildeles kr 70 000 

 

 

 

 



NFMM Reise- og hospiteringsstipend 
 

 

Søker   
Generelt Hovedmedlemmer i NFMM som er 

spesialister eller leger i 
utdanningsstilling, kan tildeles inntil tre 
stipend, hvert på inntil kr 25 000 for å 
dekke utgifter til reise og opphold ved 
hospitering i faglig relevante 
forskningsinstitusjoner, organisasjoner 
eller fagmiljøer. 
 

3 søknader mottatt. 
Pris- og stipendkomiteen er enig 
(enstemming) at kun ensøknad 
tilfredsstiller kriteriene for reise- og 
hospiteringsstipned 

Heidi Syre 
Avd for medisinsk 
mikrobiologi, 
Stavanger 
universitetssykehus 

Hospitering ved Haydom Lutheran 
Hospital (HLH) i Tanzania høsten 2019,  
Formålet med hospiteringsoppholdet 
er å bidra til kompetanseheving innen 
bakteriologi ved det medisinske 
laboratoriet ved HLH, samt delta i 
oppstarten av et forskningsprosjekt 
hvor målet er å kartlegge forekomsten 
av ESBL- og VRE bærerskap hos 
innlagte pasienter ved HLH. 

Søknad tilfredsstiller statuttene for 
reise- og hospiteringsstipend. 
Tildeles kr 25 000,- 

   
   

Vårmøtestipend for LIS (5000,-)  

Maria Schei 
Haugan, 
Avd for medisinsk 
mikrobiologi, 
St Olavs hospital 
 

LIS St Olav Tildeles kr 5000,- 

Aina Fortun 
Borgersen 
SIV 

LIS SIV Tildeles kr 5000,- 

Kristina Karlsrud 
Berg 
SUS 

LIS SUS Tildeles kr 5000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



NFIMs reisestipend 

Søker   

Hilde Kristin Skudal,  
Medisinsk avdeling, Seksjon for 
infeksjonsmedisin, Sykehuset Telemark, 
Skien 

Spesialister og leger i 
spesialisering kan tildeles 
inntil kr 25 000 for å dekke 
utgifter til reise og opphold 
ved hospitering i faglig 
relevante 
forskningsinstitusjoner, 
organisasjoner eller 
fagmiljøer.  

Med reise til Sør-Afrika 
og hospitering ved to 
institusjoner hvor både 
behandling av 
Schistosomiasis og 
kvalitetsarbeid i 
sykehus var del av 
prosjektet. Tildeles kr. 
25 000,- 

   

   
Vårmøtestipend for LIS inntil kr. 5000,-  

Rebecca Bhatti LIS, OUS, US Inntil kr. 5000 

Maria Bollestad LIS, SUS Inntil kr. 5000 

Eivind Rath LIS, Haukeland Inntil kr. 5000 

Martin Peder L. Kvalshaug LIS, Molde Inntil kr. 5000 

Ida Tveter LIS, Bodø Inntil kr. 5000 

Synne Jenum LIS, OUS, US Inntil kr. 5000 
Øyvind Misund Hernes LIS, SUS Inntil kr. 5000 

Else Quist Paulsen LIS, OUS, US Inntil kr. 5000 

Tone Emmerhoff LIS, SUS Inntil kr. 5000 
Rut Undheim LIS SUS Inntil kr. 5000 

 

Ærespris 2019 tildeles en infeksjonsmedisiner 

Prisvinner Formål: Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og 
medisinsk mikrobiologi tildeles en norsk infeksjonsmedisiner 
eller mikrobiolog som gjennom forskning eller praktisk arbeid 
gjør en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, 
diagnostikk og / eller behandling av infeksjonssykdommer i 
Norge eller i utlandet. 

Dag Berild,  
OUS, US 

Æresprisen tildeles i år Dag Berild for hans fremragende innsats 
innen kunnskapsformidling om bruk av antibiotika. Han har 
engasjert seg nasjonalt og med fokus på pasienter og faggrupper 
som ikke er infeksjonsmedisinere via kontakt med politikere, 
myndigheter og presse.  

 

Søknadene er i år vurdert av medlemmer og varamedlem i NFMM pris- og stipendkomite og av de to 

medlemmene i NFIM. Medlem/varamedlem av NFIM er ikke involvert i noen av prosjektene det 

søkes om selv om søkere er fra samme arbeidssted (søknad fra Stavanger og søknad fra OUS).  

NFMM komiteen har hatt to telefonmøter: 10.5.19 (Aaberge/Natås) og 15.5.19 

(Aaberge/Gammelsrud). 

NFIM komiteen har hatt 1 telefonmøte: 16.05.19 (Nordøy/Skogen). 


