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Årets prisvinner er spesialist i samfunnsmedisin og har vært spesialist i allmennmedisin. Han 

har vær lege i Hedmark i flere mannsaldre (58 år). Han var ferdig utdannet i 1955 og er 

fortsatt like engasjert og aktiv. Han har drevet privat praksis som lege, vært bedriftslege, 

konstituert distriktslege/helserådsordfører, assisterende fylkeslege og mangeårig overlege i 

Hedmark.  

Han er svært samfunnsengasjert og har vært politisk aktiv som bystyremedlem og 

formannskapsmedlem.  

Han har vært aktivt medlem i Hedmark legeforening og han er tidligere leder av foreningen. 

Han har i løpet av året engasjert deltatt på ett styremøte og imponert oss alle.  Nå skulle det 

bli slik (som var ukjent for oss i styret ved avgjørelsen, at han fortsatt er SVÆRT aktiv og nå 

gjenvalgt).  

Han er forfatter -  og har overrakt oss «Helse og folk gjennom århundrer», en jubileumsbok 

om helsetjenesten i Hedmark gjennom 200 år (utgitt 1992) - et kulturhistorisk referanseverk - 

og vurderingen av tilbudet til sykehjemspasienter i Hedmark ”Åssen gar det med a 

Ingebjørg?” Den høstet fine anmeldelser. 

 



Fra begrunnelsen;   

” Med bakgrunn i sin brede kompetanse og erfaring har han har inntil det siste hatt viktige 

funksjoner som konsulent og rådgiver for flere landsomfattende organisasjoner, slik som 

Pensjonistforbundet.  Denne siste arbeidsperioden har vart i over tyve år. Tilsammen kan han 

se tilbake på nesten seksti års pasientrettet arbeid og samfunnsmedisinsk innsats og alltid har 

han vært en pryd for sin stand. En verdig kandidat til foreningens hederspris.”  

Da jeg i vår sendte ut invitasjon til medlemsmøte om streiken fikk jeg følgende svar fra årets 

prisvinner;  

“Jeg kan dessverre  ikke møte denne dagen da jeg er påmeldt i et orienteringsløp i Vang 

samme kveld..” 

Og i fjor bad han om tillatelse til å forlate årsmøtemiddagen litt før da han skulle rekke et 

terrengløpi Valdres dagen etter –  

Årets Hederspris tildeles med stor glede til evigunge 90-år gamle  

Torkel Bache 

 


