Kongens fortjenestemedalje til Jan Holt

Tidligere leder av NPF Jan Holt (til venstre) med kongens fortjenstemedalje sammen
med en annen tidligere leder, Alf Meberg (som bærer medalje for æresmedlemskap i
Perinatalutvalget i Nordland fylke).

Overlege dr med Jan Holt ved
Nordlandssykehuset i Bodø ble
22. november 2012 tildelt Kongens
fortjenestemedalje for sitt arbeid
innenfor perinatalmedisin og
pediatri, fagfelt hvor han har
vært en sentral skikkelse i Norge
gjennom hele sitt yrkessaktive
liv. Jan Holt var medforfatter på
den viktige rapporten fra Norsk
institutt for sykehusforskning
Perinatal audit in Norway 1980
(NIS-rapport 7/82). Rapporten
var en viktig del av grunnlaget for
satsingen på perinatalmedisinen
i Norge i 1980 og -90-årene, med
etablering av perinatalkomitéer
i landets fylker og audit av
perinatale dødsfall. Jan evaluerte
(sammen med Leif Bakketeig)
perinatalkomitéenes betydning
med rapporten Perinatalkomitéene
– trenger vi dem? (Helsedirektoratets
utredningsserie 5-92). Han var også
i arbeidsgrupen som laget den
viktige rapporten Faglige krav til
fødeinstitusjoner - IK 2565 (Statens
helsetilsyn utredningsserie 1-97)

hvor det ble foreslått konkrete
fødselstall som kritier for
klassifisering fødeinstitusjonene.
Jan var også medlem av Statens
helsetilsyns arbeidsgruppe som
i 2001 laget Nasjonal plan for
nyfødtmedisin på oppdrag av Sosialog helsedepartementet.
Jan Holt var leder av Norsk
Perinatalmedisinsk Forening (NPF)
i årene 2005-9. I 2007 feiret NPF
sitt 20-års jubileum under Jans
ledelse sammen med Medisinsk
Fødselsregister som samtidig feiret
sitt 40-års jubileum. Det ble et
stort og minnerikt møte i Bergen
med jubileumsfest i Håkonshallen.
I 2008 samarbeidet NPF med Jan
som leder med bl a International
Stillbirth Alliance og Verdens
Helseorganisasjon (WHO) om et
internasjonalt møte i Oslo som
samlet nesten 600 deltakere. To
ganger har Jan Holt selv arrangert
norske perinataldager i Bodø (1991
og 2006).
Jan Holt har vært en aktiv
forsker med en rekke publikasjoner

bak seg, de fleste med perinatalmedisinske tema. Han tok sin
doktorgrad med avhandlingen
Studies in perinatal care from a sparsely
populated area (2001) hvor han
dokumenterte at en høykompetent
perinatalmedisin kunne drives også
i ”grisgrente strøk.” Hans arbeider
om transport av nyfødte er kjent
fra internasjonal faglitteratur. Ved
stiftelsesmøtet for NPF i Oslo 1987
holdt Jan et foredrag om nettopp
dette tema.
Dagen for overrekkelsen
av fortjenestemedaljen ble markert
med et stort fagsymposium
ved Nordlandssykehuset med
fullt auditorium. En rekke
foredrag ble holdt av venner
og samarbeidspartnere, med
et bredt utvalg av tema fra
etikk til barnehjerter, diabetes,
asthma og transport av nyfødte.
Programmet dokumenterte
bredden i Jans faglige engasjement.
Bl a presenterte to av hans
doktorgradsstipendiater flotte
innlegg om sine prosjekter om
asthma hos barn i Nordland. Jan
selv holdt et spennede foredrag
om utviklingen av nordnorsk
perinatalmedisin. For oss som
arbeider i sentrale strøk med små
avstander er det imponerende
å se hvordan høy faglighet kan
kompensere for utfordringer
knyttet til barskt klima, spredt
bosetning, lange avstander og
mange fødesteder.
Selve medaljeoverrekkelsen
fant sted i sykehusets kantine
etter fagsymposiet, og ble foretatt
av Bodøs ordfører. Mange gode
ord ble sagt til og om Jan både
av venner og medarbeidere.
En særdeles hyggelig middag
på kvelden med ytterligere
godord til medaljøren markerte
en flott avslutning på en flott
dag for en hedersmann i norsk
perinatalmedisin.
Alf Meberg			
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