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I. Innledning 
 
 
Spesielt hyggelig for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og medisinsk historie  i 2004 
var det at Harald Reiso og Johan Lund forsvarte sine doktoravhandlinger. Videre at 
Øyvind Næss innleverte sitt doktorgradsarbeid den 21. desember 2004 og at Hans 
Magnus Solli, Anne Kveim Lie  og Frank Hermann Hernes er i sluttfasen med sine 
avhandlinger. Aktiviteten på seksjonen har det siste året vært styrt av noe n prioriterte 
forskningsområder. Gruppe for medisinsk historie arbeidet i 2004 i hovedsak med 
temaer fra samfunnsmedisinsk historie. Gruppen har vært aktivt med i det EU-
finansie rte Phoenix-samarbeidet, blant annet gjennom foredrag, ve iledning og 
konferanser. En ny professorstilling i medisinsk historie er utlyst. 
 
1.  Seksjonen har med midler fra Sosialdepartementet etablert en forskningsenhet med 

fem delprosjekter relatert til behandlers rolle ved funksjonsvurdering. Dette fordi 
behovet for et nasjonalt kompetansesenter for forskning, undervisning og formidling 
av kunnskap om funksjon og funksjonsvurdering har vært fremtredende. 
Forskningsenhetens ambisjoner er å bidra til langsiktig kunnskapsutvikling om de 
prosesser som genererer og reduserer sykefraværet. 

2.  Det tematiske forskningsområdet ”Prosjekt storbyhelse”, ledet av professor Bjørgulf 
Claussen, har sørget for omfattende forskningsaktivitet på seksjonen i 2004. 
”Prosjekt storbyhelse” skaffet midler til å lønne tre vitenskaplige assiste nter i tillegg 
til to stipendiater. Analyser av trygdemedisinske variabler fra Helseundersøkelsen i 
Oslo er en del av arbeidet. Et EU-finansiert forskernettverk i type 2 diabetes blant 
innvandrere startet opp i 2004 og fortsetter ut 2005. 

3.  Stipendiat Hans Magnus Solli har ansvaret for fremdriften av et tredje prioritert 
forskningsfelt ved seksjonen: Etiske spørsmål og rettferdighet ved tildeling av 
trygdeytelser. Solli har lagt spesiell vekt på objektivitet og rettferdighet ved tildeling 
av uførepensjon, og han har i løpet av året arrangert en seminarrekke hvor dette 
temaet er blitt belyst og diskutert. 

4.  Forsker dr. med. Willy Eriksen har gjennom året fortsatt sitt langsiktige arbeid med 
å identifisere årsaker til helseproblemer og sykefravær blant hjelpepleie re. 

5.  Ullensakerundersøkelsen startet i 2004 på fase 3 med ny innsamling av data  
vedrørende muskelskjellettplager og funksjon, ledet av Bård Natvig, og med 
Yusman Kamaleri som doktorgradsstipendiat. 

6.  Seksjonen har i 2004 vært sekretariat for å planlegge og gjennomføre den årlige 
EUPHA-konferansen, som ble arrangert i Oslo 6.-9. oktober 2004. Konferansen ble 
meget vellykket med 700 deltagere fra 46 land. Gunnar Tellnes som hadde 
lederansvaret for konferansen overtok som president i European Public Health 
Association fra 9. oktober 2004. 
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Evaluering av trygdeforskerstillingene 
Sosialdepartementets satsing på trygdemedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo i 
perioden 1991 – 2003 ble evaluert i 2004 av en internasjonal forskergruppe. Satsningen 
omfattet i denne perioden tre stillinger ved vår seksjon. De tre forskerne som nå er 
ansatt i stillingene, dvs. Dag Bruusgaard, Bjørgulf Claussen og Hans Magnus Solli, har 
utarbeidet en omtale av virksomheten siden starten i 1991. 

Seksjonens målsetting 
Seksjonen vil i de kommende årene fortsette forskning av høy kvalitet på områdene 
sykefravær, funksjonsevne, muskelskjelettsykdommer, medisinsk historie  og samspillet 
Natur-Kultur-Helse. Formidling av forskning og fagutvikling vil blant annet bli rettet 
mot helsepersonell, sentrale myndigheter, trygdeetat og arbeidsliv. 
 
Seksjonens undervisningsansvar, i grunnutdannelsen og i videre- og etter utdanningen, 
fokuserer på legens rolle innen trygd, arbeidsliv og medisinsk historie . Undervisningen 
er lagt opp slik at den skal være relevant og motivere studentene til å gjøre en 
høystandard jobb i sitt legearbeid på disse områdene. 
 
 

Oslo, mars 2005 Professor Gunnar Tellnes  
 seksjonsleder 
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II. Ansatte i 2004 
 
I alt 32 personer har vært tilknyttet seksjonen på hel- og deltid i 2004:  
 
 
 
I. Fast vit. ansatte 
 

Gunnar Tellnes 
Professor dr. med. Seksjonsleder 
 
Bjørgulf Claussen 
Professor dr. med. Tem.omr.leder  
 
Dag Bruusgaard 
Professor dr. med. Instituttleder 
 
Tor Norseth 
Professor II Ph.D. 
 
Øivind Larsen 
Professor dr. med. 
 

 
II Forskere 
 

Aina Schiøtz 
Post doc, stip. dr. philos. 
 
Søren Brage 
Forsker dr. med. 
 
Willy B. Eriksen 
Forsker dr. med. 
 
Ebba Wergeland 
Forsker dr. med. 
 
Bård Natvig 
Postdoktor, dr. med. 
 
Johan Lund 
Dr.philos, siv.ing. 
 
Harald Reiso 
Dr.med. rådg. overlege 

 
 

 
 
 
Tale G. Sølvberg 
Forsker cand. polit. 
 
Kariann Krohne 
Forsker cand. polit. 

.  
Hans Ånstad 
Utreder cand. med. (deltid) 
 
Aksel Tveråmo 
Gjesteforsker cand. med. 
(deltid) 

 
III Stipendiater og vit.ass 

 
Hans Magnus Solli 
Stipendiat cand. med. 
 
Øyvind Næss 
Stipendiat cand. med. 
 
Migle Gamperiene 
Stipendiat cand. med. 
 
Frank H. Hernes 
Stipendiat cand. polit. 
 
Anne Kveim Lie 
Stipendiat cand. med. 
 
Fredrik Piro 
Stipendiat cand.polit. 
 
Yusman Kamaleri 
Stipendiat M.Phil. 
 
Pål Steiran 
Allmennpraktiker, cand.med 
(deltid) 
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Nina Østerås (perm fra nov)  
Stipendiat, cand.san. 
 
Kjetil van der Wel 
Vit.ass, stud. polit. 
(fra 1.10.03-31.12.04) (deltid) 
 
Therese Nordberg 
Vit.ass. Fysioterapeut (deltid) 
 

 
 
 
 

 
 
IV Administrativt ansatte 
 

Anne Grethe Ihlen 
Konsulent 

 
Heidi Lyshol 
Førstekonsulent  
stud. polit. (deltid) 
 
Ellen Andresen 
Konsulent (deltid) 
 
Helge Nylenna 
Sivilarbeider 
 
Pål Erik Johannessen Tapio 
Sivilarbeider 
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III. Doktorgradsprosjekter 
 

Work ability and sickness absence 
Harald Reiso 

Sykdom, redusert funksjonsevne og redusert arbeidsevne er nøkkelbegrep i lovgivning om 
sykefravær. Dette doktorgradsarbeidet ser på sammenhengen mellom redusert arbeidsevne og 
sykefravær ved sykmelding. Formålet er: 1. Å undersøke hvordan nedsatt arbeidsevne vurderes av 
de sykmeldte selv og legene deres, og å påvise faktorer som har sammenheng med vurderingene. 
2. Å bestemme i hvilken grad vurderinger av arbeidsevne og andre faktorer kan predikere varighet 
av sykefravær. To datasett ble generert ved bruk av spørreskjema, datasett 1 fra alle  sykmeldte i 
Aust-Agder i 1996 (Artiklene I – V, n = 913), og datasett 2 fra sykmeldte henvist til en 
ryggpoliklinikk i Aust-Agder i 1997/1998 (Artikkel VI, n = 190). En metode for å beregne 
prediktiv riktighet (predictive accuracy) ble utviklet (Artikkel IV). 
 

De sykmeldte pasientene og deres leger er i stor grad enige i sine vurderinger av arbeidsevne, 
mest ved starten av sykmeldingene (Artikkel I, III). Arbeidsevne vurderes som svært mye eller 
mye nedsatt i 2/3 av tilfellene, og som moderat nedsatt i 1/3 (Artikkel I). De sykmeldtes 
egenvurderte arbeidsevne har sammenheng med jobbkrav og diagnoser, legenes vurderinger med 
kliniske funn og diagnoser. Ved forlengelse av sykmeldinger vurderer legene færre kvinnelige enn 
mannlige sykmeldte til å ha svært mye eller mye nedsatt arbeidsevne (Artikkel II). 
 

Ved starten av sykmeldinger forutsier diagnoser varighet av sykefravær (Artikkel III). Ved 
forlengelse av sykmeldinger forutsier de sykmeldtes egenvurderte arbeidsevne varighet av 
sykefravær. Sykmeldte med svært mye nedsatt egenvurdert arbeidsevne har dobbelt så langt 
fravær, og dobbelt så stor sannsynlighet for ikke å komme tilbake i jobb, sammenlignet med 
sykmeldte med moderat nedsatt arbeidsevne (Artikkel III, VI). De sykmeldtes jobbkrav, og 
legenes vurderinger av de sykmeldtes arbeidsevne viser ikke sammenheng med sykefraværets 
varighet (Artikkel III). Legenes vurderinger av sykmeldingsstatus fire uker frem i tid forutsier 
varighet av sykefravær ved start og ved forlengelse av sykmeldinger (Artikkel V). Rygglidelser 
med utstrålende smerter predikerer kortere fraværsvarighet enn rygglidelser uten utstrålende 
smerter (Artikkel VI). Diagnoser har høyest prediktiv riktighet i de første ukene av sykmeldinger, 
de sykmeldtes egenvurderte arbeidsevne har høyest prediktiv riktighet mellom åtte og 20 uker fra 
starten av sykmeldingene, med maksimum ved 13 uker (Artikkel IV). 
 

Denne informasjonen kan brukes til å skille mellom sykmeldte med høy sannsynlighet for 
kortvarig, mellomlangt og langt sykefravær. (Sören Brage, Gunnar Tellnes, Jan F Nygård, Dag 
Bruusgaard, Pål Gulbrandsen, Gudrun Sandbu Jørgensen, Rune Holanger, Dag Soldal). Veiledere 
er S. Brage og G. Tellnes. Disputerte 24.9.04. 
 

Epidemiology, registration and prevention of accidentical injuries 
Johan Lund 
Formålet med avhandlingen var å fremskaffe ny forståelse og kunnskap om ulykkesskaders 
epidemiologi, registrering og forebygging. Denne forståelse og kunnskap skulle bidra til å 
definere nødvendige betingelser for å etablere et register basert på helsevesenet som kan 
identifisere mønster og trender til ulykker og skader, og som kan identifisere faktorer som 
medvirker til at ulykker og skader skjer. Videre skulle en modell for ulykkesforebygging utvikles, 
og de mest effektive ulykkesforebyggende tiltak skulle identifiseres. Doktorgradsarbeidet består 
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av fire artikler og et sammendrag. Fire av artiklene er publisert. Veiledere er Tor Bjerkedal og 
Gunnar Tellnes. Disputerte 3.9.04. 
 

Oslo Mortality Study 
Øyvind Næss 
Studien tar for seg ulike aspekter som determinerer dødelighet av alle og av bestemte årsaker. Per 
årsskiftet 2004/2005 er tre internasjonale referee-baserte artikler akseptert eller trykket. Tre andre 
internasjonale referee-baserte artikler er innsendt og under revidering. Førsteutkast til ytterligere 
en internasjonal artikkel er skrevet. Dessuten er det skrevet noen norske artikler. Studiepopulasjon 
er innbyggerne i Oslo 1990 hvor opplysninger fra folke- og boligtellinger er koblet sammen med 
utdanningsregister og skatteregister fra 1960 og fremover. Opplysninger om død er fra 1990 til 
1998. Livsløpet er underliggende forklaringsdimensjon på ulikhet i dødsrisiko i prosjektet.. Det er 
innledet samarbeid med statistiker i Glasgow, Alastair Leyland. Leyland var her i oktober 2004, 
og holdt kurs i flernivåanalyse. Næss fikk postdok stipend fra både Forskningsrådet og Helse og 
rehabilitering for et metodeprosjekt i flernivåanalyser 2005-2008. Veiledere for doktorgrads  
prosjektet er Bjørgulf Claussen og George Davey Smith, Bristol. Avhandlingen ble sendt for 
bedømming i des. 2004 
 

Uførhet, rettferdighet og menneskesyn. En kritisk analyse av objektive 
kriterier for rettferdig fordeling av uførepensjon 
Hans Magnus Solli 
Både objektivitetsbegreper og materielle prinsipper for rettferdig fordeling skal studeres. Første 
trinn er å studere status inntil nå, dvs. hvilket menneskesyn og hvilke etiske verdier som 
forutsettes i de objektivitetsbegrep og i de materielle prinsipper som inngår i folketrygdlovens 
uførepensjonskapittel. Andre trinn er å foreslå endringer, dvs. å foreslå alternative 
objektivitetsbegreper og dessuten utføre fordypende analyser av aktuelle og relevante materielle 
prinsipper for en rettferdig fordeling av uførepensjon. Tredje trinn er å formulere en praktisk 
modell for objektive kriterier. 

Metoden er tekstanalyse bestående av begrepsanalyse, argumentasjonsanalyse og hermeneutikk. 
Materialet består av rettslige og medisinske tekster om den medisinske uførepensjonsvurderingen 
i Norge fra 1960 frem til i dag.  

Prosjektets andre foreløpig analyse ble innsendt til ”Legetidsskriftet” i november 2004. 
Avhandlingen skrives som monografi.  

Veiledere er professorene António Barbosa da Silva (filosof og teolog), Reidar Lie (filosof og 
lege) og Dag Bruusgaard.    

 

Urban Health in a Sociological Context 
Frank Hermann Hernes  
Dette er et doktorgradsprosjekt med utgangspunkt i HUBRO-data under Fakultetets tematiske 
satsningsområde Prosjekt ”storbyhelse”. Artiklene spenner fra sosioøkonomiske forskjeller i 
selvrapportert helse for ungdom og voksne med psykososiale variable r som mellomliggende 
faktorer til flernivåanalyse med kontekstuelle variablers betydning for individers helse i Oslo. En 
oversiktsartikkel over ulike klassemodellers betydning for ulikheter i helse er også planlagt. 
Underliggende for alle artiklene er integrering av aktør/struktur-dimensjonen i 
forklaringsmodellene. Veiledere er Bjørgulf Claussen, Gunn Elisabeth Birkeland, Institutt for 
sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og David Blane, Imperial College, London. 
Han er nå i sluttfasen av doktorgradsarbeidet. 
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Radesykens biografi – om vitenskapelig objekts fødsel, liv og død. 
Anne Kveim Lie  
Prosjektet er en vitenskapshistorisk undersøkelse av den norske Radesyken. Radesyken var en 
sykdom som grep om seg i kyststrøk i det sørlige Norge i annen halvdel av 1700-tallet og første 
halvdel av 1800-tallet, og som forårsaket så stor bekymring i København at det ble opprettet 13 
sykehus bare for de radesyke. Flere av disse sykehusene ble videreført i form av amtsykehus. I 
sørvestnorske dialekter har or det rata eller rada hatt betydningen dårlig, elendig eller vond, og 
Ivar Aasen angir i sin ordbok også betydningen stygg. Sykdommen gav stygge sår på 
ekstremiteter og i ansiktet, og kunne også angripe skjelettet med betydelige misdannelser som 
følge. I likhet med spedalskhet ble radesyken derfor også gjenstand for moralske spørsmål. 
Undersøkelsen vil fokusere på hvilke aktører og forhold det er som gjør at radesyken oppstår som 
vitenskapelig objekt litt før midten av 1700-tallet, og på den annen side, hvilke mekanismer det er 
som settes i verk når radesyken blir delegert til pseudovitenskap rundt 1850. Veiledere er Øivind 
Larsen og Espen Schaanning, idehistorie.  
 

Disability/morbidity among unskilled women 
Migle Gamperiene  

Arbeidet planlegges å bestå av fire engelskspråklige vitenskapelige artikler. Disse omhandler: 
arbeidsrelatete risikofaktorer for muskel- og skjelettsystemet, ansettelsestid som prediktor for 
uførepensjon i renhold, seleksjon av syke personer til renhold, og psykososialt arbeidsmiljø og 
mental helse blant renholdere. (M. Gamperiene, Morten Wærsted, H. Stigum, Jan F. Nygård, 
Sören Brage, Tor Bjerkedal, Dag Bruusgaard, Inger Sandanger).  

 

Musikk og helsefremmende arbeid 
Kari Bjerke Batt-Rawden 

Musikkens rolle og betydning for helse og livskvalitet til arbeidsuføre menn og kvinner. En 
kvalitativ studie. 22 informanter blir fulgt opp i ett år. Formålet med studien er å bidra til økt 
forståelse og kunnskap i befolkningen over hvilken rolle og betydning musikk kan ha for helse og 
livskvalitet til arbeidsuføre menn og kvinner med ulike sykdommer/plager. Studien regnes for å 
være ferdig høsten 2006 som doktorgradsarbeid ved University of Exeter. Hovedveileder er 
professor Tia DeNora, Department of Sociology, University of Exeter. Gunnar Tellnes og Eve n 
Ruud, UiO er biveiledere. 

 

The influence of the psysical and the social environment on morbidity 
– a population based multilevel study in Oslo, Norway. 
Fredrik Niclas Piro 

Formålet med avhandlingen er å analysere de uavhengige effektene av kontekstuelle variable 
på individuell helse med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO). 
Prosjektets overordnede spørsmål er: har bosted og naboskap en uavhengig effekt på helse, og 
hvilke aspekter ved bosted og naboskap er de viktigste faktorene i så måte? Effekten av både 
det sosiale og det fysiske miljøet vil bli undersøkt. For å unngå økologiske feilslutninger, vil 
de nødvendige kontrollvariable på individnivå bli inkludert i analysene. Til nå har dette ikke 
vært mulig, grunnet fravær av tilfredsstillende statistikkprogrammer. Bruk av flernivåanalyser 
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(multilevel regression analyses) muliggjør imidlertid bruk av modeller der både individ- og 
gruppevariable inkluderes samtidig. Flernivåanalyser gjør det således mulig å studere den 
relative betydningen for individuell helse av både mikro- og makronivåvariable. Det er 
planlagt analyser der følgende kontekstuelle variable inngår: deprivasjon, sosial kapital, 
luftforurensing, grøntarealer og kriminalitet. Veileder er Bjørgulf Claussen.  
. 

Factors contributing to the development of musculoskeletal pain: a 
14-year follow up population-based study. 
Yusman Kamaleri  

Background: The research study proposed is a follow up of the previous studies related to 
musculoskeletal pain and psychological distress carried out in 1990 and 1994 in Ullensaker, 
Norway. From the data collected, it was obvious that musculoskeletal pain has high 
prevalence in the population. This inevitably has large consequences for public health. 
Objectives: The general objective of this prospective cohort study is to examine factors 
related to the development of musculoskeletal pain and disability in a period of 14 years. 
Methods : This is a population-based, prospective study where questionnaires were sent to six 
birth cohorts in Ullensaker in 1990, 1994 and 2004. Questions about musculoskeletal pain 
include registration of pain complains in any of the ten body areas during the last 7 days and 
12 months. The putative determinants of the course of the complaints that were included in 
the questionna ire are: sociodemographic characteristics, psychological distress, psychosocial 
job characteristics, physical workload, physical activities, sleeping patterns and smoking. 
Logistic regression models will be used to determine the combination of the predictors to the 
outcome. 
Conclusion: There is increasing acceptance that psychological distress plays a crucial role in 
the development of musculoskeletal pain and its severity but there is still low number of 
prospective studies carried out to examine this rela tionship. Therefore this study is hoped to 
contribute towards generating more knowledge in the area. Veiledere: Dag Bruusgaard, Bård 
Natvig. 
 

Funksjonsvurderinger som epidemiologisk og klinisk verktøy 
Nina Østerås 

I avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har funksjonsvurdering fått en sentral plass. 
Arbeids- og sosialdepartementet har bevilget penger til dette doktorgradsarbeidet som vil 
bestå av data fra tre ulike studier med funksjonsvurderinger som fellesnevner. En stor del av 
arbeidet vil gå ut på å utvikle en ”Metodikk for funksjonsrapportering” og å teste metoden 
blant en gruppe allmennpraktiserende leger i en randomisert, klinisk studie. Videre skal to 
ulike funksjonsvurderingsskjemaer, Norsk Funksjonsskjema og COOP/WONCA testes som 
prediksjonsverktøy for sykefravær på en gruppe unge, relativt friske personer som er i arbeid. 
I forbindelse med befolkningsundersøkelsen i Ullensaker, skal normaldata for Norsk 
Funksjonsskjema samles inn, og reliabiliteten til skjemaet skal undersøkes ved hjelp av en test 
- retest. I samme befolkningsundersøkelse skal Norsk Funksjonsskjema brukes som utfallsmål 
i forhold til tidligere selvrapporterte muskel- og skjelettplager blant samme befolkning. 
Arbeidet vil bestå av fem engelskspråklige artikler. Veiledere er Søren Brage og Pål 
Gulbrandsen. 
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IV. Andre forskningsprosjekter  
 

Muskel- og skjelettplager hos voksne, Ullensakerundersøkelsen III 
Prosjektet belyser årsaker og utvikling av muskel- og skjelettplager i en befolkning. Et 
spørreskjema er utsendt til et utvalg av befolkningen i Ullensaker kommune (ca 4 000 i alderen 
20-70 år) for å kartlegge årsaker og utvikling av muskel- og skjelettplager i en befolkning. En 
oppfølgingsundersøkelse ble gjennomført høsten 1994. Flere artikler er publisert. Noen av 
arbeidene inngår i Bård Natvigs doktorgradsarbeid fra 2002. Det er høsten 2004 utført en tredje 
datainnsamling med fokus på funksjonsevne i tillegg til en videre oppfølging av utviklingen av 
muskel-skjelettplager og risikofaktorer for utvikling av kroniske plager. (Bård Natvig, Yusman 
Kamaleri,  Dag Bruusgaard) 

 

Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) i Prosjekt ”storbyhelse” 
Forskningen er i gang, også på trygdedelen av HUBRO. Bjørgulf Claussen er koordinator for 
prosjektet som er tildelt stimuleringsmidler fra det Medisinske fakultet. (Bjørgulf Claussen, 
Øyvind Ness, Frank Hernes, Ånen Ringard, Fredrik Piro og Kjetil van der Wel) 

 

Trygdeundersøkelsen i Prosjekt ”storbyhelse” 
Trygdemottakerne skal beskrives ved hjelp av en fil med data fra FD-trygd 1993-99 koblet til 
Helseundersøkelsen i Oslo. Analyser av uførepensjonering er i gang, sykefraværsforskning er 
under forberedning. (Bjørgulf Claussen, Kirsti Valset, Sille Brastein Naper) 
 

Luftforurensning og dødelighet etter grunnkretser i Oslo 
Dette er et lite oppdrag fra Vegdirektoratet om å se på effekter av luftforurensning i Oslos 530 
grunnkretser kontrollert for individuelle egenskaper ved dem som bor der. (Øyvind Næss, 
Bjørgulf Claussen, Per Nafstad, Pål Rosland) 
 

Helse, arbeid og fritid blant hjelpepleiere 
"Helse, arbeid og fritid blant hjelpepleiere" er en prospektiv epidemiologisk studie av årsaker til 
helseplager og sykefravær blant hjelpepleiere. Utvalget består av 7478 norske hjelpepleiere. Disse 
er fulgt i 15 måneder ved hjelp av postale spørreskjemaer. Foreløpig er 13 artikler publisert, 
hvorav 9 i internasjonale tidsskrifter. Ytterligere 2 artikler er sendt til internasjonale tidsskrifter. 
(Willy Eriksen, Dag Bruusgaard, Stein Knardahl, Ståle Einarsen) 

 

Gravides sykefravær - hensiktsmessig bruk av trygdens ytelser? 
Formålet med utredningen er todelt; en vurdering av fordelinger mellom ytelser ved fravær i 
graviditeten: muligheter for, og konsekvenser av andre fordelinger i forhold til inkludering/ 
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ekskludering av kvinner i arbeidslivet. Dessuten en vurdering av mulighetene for en reduksjon av 
behov for fravær i dagens arbeidsliv ved endret praksis i arbeidslivet og bedre samhandling 
mellom svangerskapskontroll, trygdemyndigheter og arbeidsliv. Prosjektet er finansiert av Barne- 
og familiedepartementet, Sosialdepartementet og Arbeids - og administrasjonsdepartementet. (Tale 
Sølvberg, Ebba Wergeland). 
 

Vestfoldmodellen - evaluering av effekter 
Vestfoldmodellen er et intervensjonsprogram hvor alle sykemeldte ved 8 ukers sykemeldin g i 
Vestfold med muskelskjelett-diagnose vurderes av fysikalsk medisiner, som via 
spesialisterklæring gir anbefaling om videre oppfølging, behandling og tiltak på arbeidsplassen. 
Behandlende lege og arbeidsgiver/bedriftshelsetjeneste med samtykke fra den sykemeldte får kopi 
av denne vurdering som skal legge grunnlag for en tidlig tilbakeføring til arbeidslivet med økt 
involvering fra arbeidsgiver/bedriftshelsetjeneste i form av bruk av aktive trygdemidler og 
bedriftsinterne attføringstiltak. 

Videre vil tiltaket for den enkelte medføre råd som er mest mulig i tråd med ”evidence based 
medicine”. Dette vil føre til reduksjon av medikalisering samt vektlegging av ”stay active”. 

Evalueringen har til hensikt å undersøke hvorvidt en mer aktiv tilnærming til 
muskelskjelettlidelser med økt engasjement fra arbeidsgiver medfører mindre sykelighet og 
mindre uførepensjonering enn en randomisert kontrollgruppe (Harald Elvsåshagen, Michael 
Abdelnor og Gunnar Tellnes). 

 

Skader på Værøy III 
En ny registrering av alle typer personskader i Værøy kommune i Nordland pågikk i år 2001 bl.a. 
for å få til en 20 års oppfølging av de første skadeprosjektene på Værøy som startet i 1979. En 
internasjonal vitenskapelig artikkel er innsendt. Publisering pågår. (Gunnar Tellnes, Leiv Sandvik, 
Johan Lund, Elise Klauman og Børge Ytterstad). 

 

Evaluering av Natur-Kultur-Helse-aktiviteter 
Problemstilling: Hvilken betydning har deltagelse i natur- og kultur aktiviteter for helse og 
livskvalitet for menn og kvinner som er med i NaKuHel-gruppene på Sem i Asker?  

Metode: Kvalitative metode. Utvalg 46 deltagere ble intervjuet og en semistrukturert 
intervjuguide ble benyttet. Resultater: 69 % av deltagerne opplevde at de hadde fått bedre helse og 
livskvalitet gjennom å delta i de ulike gruppeaktivitetene ved NaKuHel senteret. 
Prosjektet ble presentert på kongressen til World Federation of Public Health Associations i 
Brighton, England, 19.-22. april 2004. Prosjektet er utført av Kari Bjerke Batt-Rawden, 
Høgskolen i Akershus i samarbeid med Gunnar Tellnes. En artikkel er akseptert for publisering i 
International Journal of Rehablitation Research. 

 

Å være uførepensjonert 
Otto Rivelsrud ønsker å foreta semistrukturerte intervjuer med uførepensjonerte i Lier kommune 
med henblikk på nåværende medisinsk tilstand, trivsel og forhold rundt pensjoneringstidspunktet.  
Prosjektet er noe forsinket (Otto Rivelsrud, Dag Bruusgaard). 
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Funksjonsvurderinger – behandlers oppgave i det inkluderende 
arbeidsliv 
Funksjonsvurderingens søkelys på ressurser og arbeidsevne representerer en stor utfordring for 
medisinen. Dette prosjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet og består av fem 
delprosjekter hvis overordnede formål er å kritisk vurdere og systematisere eksisterende kunnskap 
om funksjonsvurderinger.  
 
Delprosjekt 1: Behandlers forståelse av funksjon (Kariann Krohne).  

 Fire fagmiljøer er valgt ut til å delta i fokusgruppe intervjuer (allmennleger, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter og spesialister). Dette for å kartlegge de ulike helsefaglige miljøers holdninger, 
forståelse og behov omkring funksjonsvurdering i konsultasjon.  

 Delprosjekt 2: Funksjonsvurdering ved langvarig sykefravær (hovedansv. Nina Østerås ) 
 Delprosjektet utvikler metoder, retningslinjer og instrumenter for behandleres vurdering av 

funksjon ved behov for rehabilitering. Metoden prøves ut i et randomisert klinisk forsøk blant 
allmennleger i 2005. Inngår i Nina Østerås doktorgradsarbeid. 

 Delprosjekt 3: Funksjonsvurdering ved tildeling av uførepensjon (hovedansv. Søren Brage) 
 Delprosjektet utvikler metoder, retningslinjer og instrumenter for behandle res vurdering av 

funksjon ved tildeling av trygdeytelser. Det er innledet samarbeid med trygdeetaten for utprøving. 
 Delprosjekt 4: Pc-basert funksjonsvurdering (hovedansv. Pål Steiran) 
 Utvikling og utprøving av PC-basert funksjonsvurdering i konsultasjon hos allmennleger. 

Dataprogrammet er bygget opp rundt Norsk Funksjonsskjema. 
 Delprosjekt 5: Egenrapportert funksjon (hovedansv. Søren Brage) 
 Et selvrapporteringsskjema (Norsk Funksjonsskjema) for fysisk, mental og sosial funksjonsevne 

er utprøvd blant sykmeldte. Det prøves nå ut blant uførepensjonerte (Univ i Bergen), blant 
sykmeldte med muskellidelser (Vestfoldprosjektet), blant ryggpasienter i fysioterapibehandling 
(Røe) og i normalbefolkningen (Ullensaker III-undersøkelsen).  
 
Med prosjektet ønsker vi å skape et bedre grunnlag og orden for funksjonsbaserte 
oppfølgingstiltak blant sykemeldte og et mer pålitelig grunnlag for vurdering av rett til 
uførepensjon. På lang sikt er formålet med prosjektet å medvirke til at mennesker i større grad kan 
beholde sin arbeidsevne og sitt arbeid. 
Doktorgradsstipendiat ble ansatt i april 2004. 
Prosjektet går i tiden 2003 til 2006 og finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet. (Søren 
Brage, Kariann Krohne, Nina Østerås, Pål Steiran, Therese Nordberg, Gunnar Tellnes, Bjørgulf 
Claussen, Dag Bruusgaard.) 
 

Social Change and Health in Latvia 1993-2003.  
Latvia ble etter den annen verdenskrig en sovjetrepublikk, men ble selvstendig stat i 1991. I tiden 
etterpå har landet gått gjennom en rask, total forvandling på alle områder. Vi har fulgt prosessen 
siden 1993 fram til landets inntreden i EU i 2004, blant annet ved at vi 1996-2001 har hatt 
utplasserte studentgrupper som har arbeidet med ulike aspekter ved samfunn, helse og helsevesen. 
En fotodokumentasjon av deler av utviklingen er gjennomført for perioden fra 1993 til 2004. To 
ytterligere tidsskriftartikler er under forberedelse pluss en bok. (Øivind Larsen, Guntis Kilkuts, 
Riga og Elin O. Rosvold.) 
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Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie 

Post.dok-prosjekt: Den rettsmedisinske sakkyndighet 
Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, 
vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk disiplin ved det nyopprettede 
Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i dag. For det andre, og som den 
mest sentrale del av prosjektet, å belyse rollefordelingen – samarbeid, konfliktlinjer og 
forventninger - mellom medisinere og jurister i rettslige spørsmål slik de er blitt utspilt i 
strafferettspleien.  
 
Prosjektet, som er NFR-finansiert i tre år, startet i juli 2002. Da prosjektansvarlig ble ansatt som 
professor i halv stilling ved Universitet i Bergen 1. september 2004, vil siste del av arbeidet med 
prosjektet foregå på halv tid og avs luttes i august 2006. (Aina Schiøtz). 
 

EUPHAs Annual Conference Oslo 2004 
Seksjon for arbeids- og trygdemedisin har i samarbeid med Norsk forening for samfunnshelse 
engasjert seg i arbeidet med å forberede konferansen som har som tema ”Urbanization and Health 
- New Challenges in Health Promotion and Prevention”. Denne årlige konferansen som European 
Public Health Association arrangerer i Europas storbyer har blant annet som tradisjon å presentere 
forskning fra områdene trygdemedisin, rehabilitering og yrkesrettet attføring. Boken 
”Urbanisation and Health” fra konferansen er under redigering (Gunnar Tellnes) Heidi Lyshol, 
Ellen Andresen, Helge Nylenna, Morten Kvisvik, Øivind Larsen og Pål E. J. Tapio er 
medarbeidere i Bokprosjektet. Finansiering fra bl.a. Sos ial- og helsedirektoratet og European 
Commisions Public Health Program). 
 

Alvorlige ulykker i bygg- og anleggsbransjen – forebyggbare årsaker 
På bakgrunn av en forstudie ved Oslo legevakt i 2001 ble en dybdestudie om alvorlige ulykker i 
bygg- og anleggsbransjen igangsatt. 50 personer som ble behandlet ved Oslo legevakt, ble 
intervjuet vha. et kvalitativt spørreskjema. I halvparten av tilfellene ble åstedsgranskninger 
gjennomført, noen sammen med en spesialist på arbeidsulykker. Ulykkesbeskrivelsene ble studert 
i en tverrfaglig sammensatt ekspertgruppe for å identifisere medvirkende årsaker til ulykkene av 
psykologisk, organisatorisk og strukturell art. En lang rekke forebyggende tiltaksforslag er blitt 
utarbeidet. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og administrasjonsdepartement og Fondsstyret for 
de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen i Direktoratet for arbeidstilsynet (Hans 
Magne Gravseth, Johan Lund, Ebba Wergeland).  
 

Bedre datagrunnlag for trafikksikkerhetsarbeid i Oslo Kommune  – 
kobling av data fra politiregistrering og data fra legevakt og sykehus 
Bare ca. 40 % av trafikkulykkesskadene som behandles i helsevesenet blir registrert i politiets 
trafikkulykkesregister. Dermed er helsevesenet en stor potensiell tilleggskilde for å øke omfanget 
av data om inntrufne trafikkulykker. En registrering av trafikkulykkesdata fra pasienter som 
behandles ved Oslo legevakt og på sykehusene i Oslo ble utvikle t. Skadene som ble registrert i 
politiregisteret ble koblet sammen med data fra helsevesenet om samme ulykke. En registrering av 
skadestedet på elektronisk kart ble også gjennomført. Kostnader, muligheter og barrierer for et 
permanent system ble klargjort. Rapport er skrevet. Prosjektet ble finansiert av Vegdirektoratet 
(Johan Lund, Hans Magne Gravseth). 
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V. Forskningsnettverk 

Arbeidsløshet og helsearbeid, arbeidsgruppe i ICOH 
Arbeidsgruppen "Unemployment and Health" i the International Commission on Occupational 
Health hadde sitt første møte i Paris i 1998 og siste i Bremen i 2004. Arbeidet dreier seg særlig 
om praktisk helsearbeid blant arbeidsløse. Bjørgulf Claussen har vært leder og er nå medlem. 
(Bjørgulf Claussen, Jean Bertran, Sylvie Fréal, Sino Manilla, Thomas Kieselbach). 

Natur-Kultur-Helse (NaKuHel) 
Prosjektet har hatt som formål å utvikle og tilrettelegge for forskning, undervisning og formidling 
av kunnskap som fokuserer på samspillet Natur-Kultur-Helse (NaKuHel). Prosjektet har stimulert 
forskere, stipendiater og studenter fra ulike miljøer (UiO, NLH, NiH, HiT, HiAk og 
Musikkhøgskolen) til tverrfaglige samarbeidsprosjekter og aktiviteter. Siktemålet er bla. å 
fremskaffe og formidle erfaring fra helsefremmende arbeid, trygdemedisinsk forebygging og 
helhetlig rehabilitering. Rapport fra prosjektets virksomhet ble skrevet som mastergradsoppgave i 
helseadministrasjon (UiO) i 2002. Boken ”Samspillet Natur – Kultur – Helse” ble publisert på 
Unipub i 2003 (Gunnar Tellnes). Kari Bjerke Batt-Rawden foretok en evaluering blant deltagerne 
ved NaKuHel-senteret i Asker. Samarbeid med Dino Karabeg og Almira Karabeg. Foreningen 
Nature-Culture-Health International ble stiftet i Oslo 12. nov. 2004. Gunnar Tellnes ble valgt til 
president og Dino Karabeg til visepresident.  

Nordisk nettverk i sykefraværsforskning 
Seksjonen har siden 1996 deltatt i et nordisk forskningsnettverk om sykefraværsforskning. 
Seksjonen arrangerer årlige møter med nordiske forskere. Nettverket retter seg i hovedsak mot 
seniorforskere og forskere på doktorgradsnivå. Søren Brage er norsk leder for nettverket. 

Phoenix-EU-nettverket Social Change and Health 
Deltar i nettverket som ledes fra Linköping (Øivind Larsen og Gunnar Tellnes). Dino Karabeg og 
Gunnar Tellnes og Almira Karabeg har fått akseptert paper til konferanse i Paris 2005. 

Genetics and lifestyles among immigrants in Europe – an EU-Network 
of researcher 
Søknaden til EU`s 6. rammeprogram ble sendt og innvilget i 2003. I 2004-05 møtes de 19 
forskerne, arrangerer doktorgradskurs og internasjonale konferanser, og vil pla nlegge et europeisk 
forskningsprosjekt finansiert av EU. (Bjørgulf Claussen, Akhtar Hussein, m.fl.). 

EU's Integrated Project DE-PLAN 
Prosjekt "storbyhelse" er partnere i et finsk-ledet forskningsprosjekt som skal drive gruppebassert 
forebygging av type 2-diabetes blant høyrisiko-folk. Den norske parten ledes av Bjørgulf 
Claussen, som samarbeider med Innvandrer-HUBRO og Diabetesverkstedet på Aker sykehus. 
Dette er en liten del av en større satsning på forebygging av type 2-diabetes i Oslo (Bjørgulf 
Claussen, Gerd Holmboe-Ottesen, Kåre Birkeland, m.fl.) 
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EU-Nettverket Elderly Safety 
Deltar i nettverket som ledes fra Athen (Johan Lund) 

EU-Nettverket Child Safety 
Johan Lund deltar i nettverket som ledes fra Amsterdam. 

EU-Nettverket SPHERE (Strengthening Public Health Research in 
Europe). 
Gunnar Tellnes representerer EUPHA i nettverket som ledes fra London, England. Prosjektet 
finansieres av EUs 6. rammeprogram. 

International Collaborative Effort on Injury Statistics 
Siden 1994 har et internasjonalt nettverk på 40-50 forskere hatt årlige møter og utviklet felles 
prosjekter innen skadestatistikk og registreringsmetoder. Nettverket ledes fra Washington (Johan 
Lund). 

 

European Association for the History of Medicine and Health  
(EAHMH) 
Aina Schiøtz er medlem av Scientific Board i denne organisasjonen som i hovedsak organiserer 
europeiske forskere innen medisinsk historie, men som også samler forskere fra andre land. 
Organisasjonen ledes av professor Hal Cook, direktør ved Wellcome Trust Centre for the History 
of Medicine, London. I 2004 har mye av arbeidet vært knyttet til forberede lsene til en stor 
internasjonal konferanse i Paris, september 2005, der tema er ”Cultural History of Health and 
Beyond”. Konferansen ledes av professor Patrice Bourdelais. 

EUPHA Section on Social Security 
Siden 2001 deltar europeiske forskere om sykefravær og uførepensjonering i et nettverk, med 
konferanser i anslutning til EUPHAs årlige konferanse. Prekonferansen ble arrangert ved IASAM, 
Oslo i 2004.  

EUMASS/UEMASS 
Flere medlemmer av seksjonen har deltatt aktivt siden 1996 i den europeiske 
forsikringslegeforeningen, som samler forskningsinteresserte trygdeleger i 15 europeiske land. 
Kongresser arrangeres hvert annet år, i 2002 i Oslo. Søren Brage er norsk representant i EUMASS 
Council. Seksjonen har spesielt samarbeid med Univ. i Liverpool og Leuven, og med Dept for 
Work and Pensions, London.  
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VI. Undervisning  
 
Gunnar Tellnes: 
1. semester forelesning 
10. semester forelesninger og kollokvier i trygdemedisin og samfunnsmedisin 
Utenlandsmedisinere: forelesning i trygdemedisin 
Eksamenskomisjonen 10. semester (leder) 
Forelesninger ved mastergradsstudiet for Ernæring, helse og miljø (HiAk) 
 
Bjørgulf Claussen (undervisningsansvarlig) : 
Kollokvier i trygdemedisin 
1. og 8. semester PBL 
Forelesninger 1., 4. og 10. semester 
10. semester – kollokvier 
Forelesninger og eksamen for utenlands medisinere 
 
Dag Bruusgaard: 
5. semester 5 timer trygdemedisin  
10. semester Samfunnsmedisin i primærhelsetjenesten 
10. semester – trygdekollokvier 
 
Tor Norseth: 
4. semester PBL 
10. semester - arbeid og helse og ”Trigg og tenn” 
10. semester, dobbeltime i arbeidsmedisin 
Undervisning i arbeidsmedisin for utenlandsmedisinere  
 
Øivind Larsen: 
1. semester, medisinsk historie, Oslo (forelesninger) og PBL 
10. semester, medisinsk historie, Oslo (forelesninger) 
10. semester,  NTNU Trondheim (forelesninger) 
Tilleggskurset for utenlandsmedisinere i Oslo: forelesninger og eksamen 
Erasmus-kurs ved Universitetet i Linköping 
 
Søren Brage: 
10. semester forelesninger og kollokvier i trygdemedisin og samfunnsmedisin 
 
Hans Magnus Solli: 
Kollokvier i trygdemedisin 
1. semester PBL 
 
Hans Ånstad:  
1. semester PBL 
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VII. Komité- og veiledningsarbeid 
 
Gunnar Tellnes 

• Harald Reiso, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Work Ability and  
Sickness Absence (hovedveileder) 

• Johan Lund, Seksjon for epidemiologi og forebyggende medisin: Epidemiology, 
registration and prevention  of accidental injuries (kontaktveileder) 

• Kari Bjerke Batt-Rawden Høgskolen i Akershus: Musikk og helse (veileder) 
• Harald Elvåshagen: Evaluering av Vestfoldmodellen (hovedveileder) 
• Leder i sakkyndig utvalg for bedømming av søkere til to vit. stillinger ved HiAk 
• Disputasleder for Inger Scheel 
 

Bjørgulf Claussen 
• Øyvind Næss, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Oslo Mortality Study (veileder) 
• Frank H. Hernes, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Urban Health in a Sociological 

Context (veileder) 
• Fredrik Piro, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Social and area inequalities in urban 

health (veileder) 
• Ermete Gallo og Enrico Vallesi. TBars and social position in the Oslo Health study 

(gjesteforskere – veileder) 
• Medveileder for cand.med. Hammad Sayed Raza, , cand.med. Suradj Thapa, cand.med. 

Lars Lien og stud.polit Kjetil van der Wel (IASAM); cand.med. Marit Rognerud og 
cand.scient Bjørn Heine Strand (Folkehelseinstituttet); cand.polit. Line Foss (STAMI), 
psykiater Shain Hussain (Aker sykehus). 

• Koordinator for det tematiske forskningsfeltet Prosjekt ”storbyhelse”. Prosjektet omfatter 
ca 20 forskere og har bred kontaktflate i inn- og utland. Blant annet er vi med i ett 
europeisk og ett nordisk nettverk om sosiale ulikheter. Et EU-finansiert nettverk om type 
2 diabetes og innvandrere er i gang. 

• Meetali Kakad. An exploratory study of the differential use of health screening by 
immigrant groups in Norway and England (gjesteforsker – veileder) 

 
Dag Bruusgaard 

• Veiledning av fem doktorgradsstudenter 
 
Tor Norseth 

• Bente Ulvestad, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Kreftregisteret): Exposure and obstructive 
pulmonary disease in heavy construction workers. An epidemiological study of 
Norwegian heavy construction workers (Disputert 2002 - Veileder) 

• Kari Heldal, Statens arbeidsmiljøinstitutt: Arbeidsmiljø og kildesortering 
(Veileder/Prosjektansavarlig) 

• Berit Bakke, Statens arbeidsmiljøinstitutt: Exposure assessment and exposure modelling 
in a longitudinal study of the relationship between exposure to dust and gases, and lung 
function in tunnel construction workers (Tentativ tittel) (Veileder) 

• Hilde Langseth, Kreftregisteret: Ovarialcancer og yrkeseksponering blant kvinner i norsk 
papir- og celluloseindustri (Medlem av fagrådet/Kontaktveileder) 

• Bård Kvam, Kreftregisteret: Kreft i grafisk industri (Medlem av fagrådet/Kontaktveileder) 
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Øivind Larsen 
• Asbjørn Storesund (HiT, Bø) (veileder): Helserådenes funksjon i nedre Tele mark ved 

slutten av 1800-tallet 
• Anne Kveim Lie, Seks jon for arbeids- og trygdemedisin og medisinsk historie (veileder): 

Radesyken 
• Gunnar Ridderstrøm (NLH). Helseargumenter i bypla nlegging 
• Morten Skydsgaard, København, opponent ved disputas 
• Johan Lund, IASAM, ledet disputas 
• Negussi Taffa, IASAM, ledet disputas 
 

Søren Brage 
• Harald Reiso, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Work ability and sickness absence 

(veileder doktorgrad) 
• Nina Østerås, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Funksjonsvurdering ved langvarig 

sykefravær (veileder doktorgrad) 
• Kariann Krohne, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Behandlers forståelse av funksjon 

(veileder) 
• Yngve Røe, Seksjon for Helsefag: Måling av funksjon med spørreskjemaet Norsk 

Funksjonsskjema (veileder hovedfagsoppgave) 
• Medlem i betygsnämnd for Annikka Savikkos licentiatavhandling, Sahlgrenska 

fakultetet, Göteborg, 12.11.04 
 
Aina Schiøtz 

• Maren Skaset (medisiner og statsviter), Senter for helseadministrasjon, UiO. Biveileder 
for doktorgradsprosjekt 

• Medlem av arbeidsgruppe for utredning av samfunnsmedisinens framtid, Sosial- og 
helsedirektoratet v/Magne Nylenna 

• Avgitt flere faglige vurderinger av prosjektsøknader til Norges forskningsråd 
 
Bård Natvig 

• Yusman Kamaleri (stipendiat, Ullensakerundersøkelsen III). Veileder. 
• Hanne Dagfinrud. Medlem bedømmelseskomite dr.grad UiO (om Bekhterevs sykdom og 

fysioterapi)  
 
Willy Eriksen 

• Har gitt veiledning til Aksel Tveråmo 
 
Johan Lund 

• Hans Magne Gravseth, Oslo legevakt: Alvorlige ulykker bygg- og anleggsbransjen – 
forebyggbare årsaker (veileder) 

• Deltakelse i nasjonal referansegruppe for Sosial- og helsedirektoratet om enhetlig nasjonal 
skaderegistrering 
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VIII. Formidling, service og annen faglig 
 virksomhet 
 
 
Gunnar Tellnes 
Professor II i forebyggende helsearbeid, Høgskolen i Akershus (deltid) (HiAk). 
Har holdt diverse foredrag. Er blitt intervjuet i en rekke aviser og NRK, P1 og P2 og P24. 
Kronikkforfatter. En rekke foredrag om samfunnsmedisin og samspillet natur-kultur-helse.  
President for EUPHA-konferansen i Oslo 6.-9. oktober  
 
Bjørgulf Claussen  
Kronikkforfatter. 
Utredning om alderspensjon i samband med pensjonskommisjonens innstilling.  
En rekke foredrag om alderspensjon og om sosiale ulikheter i helse og forebygging. 
 
Dag Bruusgaard 
Fastlege for 400 pasienter en dag i uken. 
Fast spaltist i bladet Velferd 
 
Øivind Larsen  
Hovedredaktør for ny lærebok i samfunnsmedisin. 
Hovedredaktør av tidsskriftet ”Michael”  
Medansvarlig for utstillingene ”Historien om helse” (Rikshospitalet) og ”Fødselshjelp – å redde 
mor og barn” (Galleri Sverdrup). 
Reiseleder til medisinhistoriske museer i Berlin 
 
Tor Norseth 
Hovedarbeidsplass ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, rettsoppnevnt sakkyndig. 
 
Øyvind Næss 
To norske artikler og to internasjonale artikler publisert. Arrangør av internasjonalt forskerkurs i 
”Health in context: Multilevel modelling in public health and health services research”, oktober 
2004. 
 
Søren Brage 
Overlege (40 % stilling) ved Utredningsavdelingen, Rikstrygdeverket.  
Konsulent ved KITH, Trondheim, med oversettelse av ICPC-2 til norsk, tilrettelegging av ICPC-2 
og ICPC-10.  
En rekke foredrag om funksjonsvurdering 2004 
 
Willy B. Eriksen 
To intervjuer i Aftenposten, ett intervju i den spanske avisen ”El Pais”, og ett intervju i det 
amerikanske helsemagasinet ”Women`s Health”. En artikkel i Fagbladet om korsryggsmerter 
blant hjelpepleie re. Skriftlig presentasjon ved møte i Sosial- og helsedirektoratet om 
helseproblemer og mistrivsel blant hjelpepleiere. 
 
 
Aina Schiøtz 
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Diverse foredrag og presentasjoner primært med utgangspunkt i det offentlige helsevesens 
historie, men har også formidlet fra pågående forskningsprosjekt om rettsmedisinens historie. 
Rådgiver for Den norske jordmorforening i forbindelse med utgivelse av jubileumsverk (2008). 
Benyttes ofte som ressursperson i medisinskhistoriske spørsmål overfor presse og allmennhet. 
Gitt fle re intervjuer til dagspresse og fagtidsskrifter med utgangspunkt i de samme bøkene. 
Har fra høsten 2003 sittet en dag i uka ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  
 
Hans Ånstad 
Utreder ny utforming av spesialiteten samfunnsmedisin for Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
og legefordeling. 
 
Harald Reiso 
Rådgivende overlege ved Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder. 
 
Johan Lund 
Referee for vitenskapelige tidsskrift: Safety Science, Accident Analysis and Prevention og Injury 
Control and Safety Promotion. 
Sekretariatsleder i Skadeforebyggende forum. 
 
Bård Natvig 
Fastlege 900 personer Ullensaker kommune (til 01.03.04). 
Hovedlege Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP)  
Rådgivende lege i forsikringsmedisin (for advokater og små forsikringsselskap) 
Referee for European Journal of Pain 
Nemndsmedlem i tvistesak om kjøp og salg av allmennpraksis 
Intervjuer i Romerikes Blad og Ullensaker Blad om Ullensakerundersøkelsen 
 
Anne Kveim Lie  
Fast spalte i Dagens Medisin 
 
Heidi Lyshol 
Hovedarbeidsplass ved Folkehelseinstituttet, Oslo. 
 
Ellen T. Andersen 
Studerer pedagogikk, UiO 
 
Kjetil van der Wel 
Arbeider med hovedoppgave i sosiologi, UiO 
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IX. Tillitsverv 
 
Gunnar Tellnes 

• Leder for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, IASAM, UiO, 2000-2004 
• Medlem i rådet for Institutt for allmenn og samfunnsmedisin, 2004- 
• Leder i eksamenskommisjonen for 10. semester i Oslo96, Med.fak., UiO, 2001-2004 
• Medlem i 10. semesterstyret i Oslo96, Med.fak., UiO, 2001-2004 
• Medlem av Helsedepartementets styringsgruppe for 400-års jubileet for det offentlige 

helsevesen, 1998-2004. Representant for universitetene i Norge 
• Styreleder for Norsk forening for samfunnshelse, 1998-2005. 
• Styremedlem ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO 2001-2004 
• Leder i Rådet for NaKuHel Norge , 2002-2005 
• Styremedlem, Trivselshagen A/S, Gloppen i Sogn og Fjordane , 2003-2005 
• Member Award Committee, World Federation of Public Health Associations (WFPHA).  
• President for EUPHA Conference, Oslo 2004 
• President in European Public Health Association (EUPHA), 2004 - 2005 
• Member of Govern Council in European Public Health Association (EUPHA), 1998-2005 
• Member of Executive Board of Scandinavian Journal of Public Health, 1998-2005 
• Member of European Institute of Social Security (EISS), Norwegian department 1998-2004 
• Forum for Universitetshistorie, varamedlem i styret 
• Storedal Stiftelsen – et Natur-Kultur-Helse senter i Østfold, 2004-2005 (varamedlem) 
• Gythfeldts legat, varamedlem i styret. 

 
Bjørgulf Claussen 

• Medlem i The Scientific Working Group "Unemployment and Health" i The Internationa l 
Commission on Occupational Health (ICOH) 

• Leder for EU-nettverket “Type 2 Diabetes and Obesity among Immigrants in Europe – 
Genetical Susceptibility and Prevention” 

• Leder for et nordisk nettverk om sosiale ulikheter i helse 
• Referee i flere internasjonale vitenskapelige tidsskrift 
• Medlem av ”European Scientific Committee of Social Inequalities and Health”, Oslo okt. 

2004 
• Medarrangør til konferansen "Percarious work and persistent unemployment - research 

challenges and political issues", Bremen sept. 2004 
• Medlem i International Faculty i konfernasen "4th World Conference of Diabetes 

Prevention", Chennai feb. 2005 
• Medlem i arrangementskomitten til "The ICOH-EPI Conference", Bergen sept. 2005 
 

Dag Bruusgaard 
• Instituttleder for Institutt for allmenn- og samfunns medisin, 2004-2007 
• Styremedlem, Stiftelsen Velferd 
• Leder i internasjonal vitenskapelig komité, EUPHA 2004 
• Referee i flere internasjonale vitenskapelige tidsskrift 
• Styremedlem Gythfeldts legat 
• Styremedlem Jahres legat 
• Styremedlem fibromyalgiforbundets forskningskomite 
• Medlem folkehelsekomite, Oslo kommune 
• Medlem Sosial- og helsedirektoratets rådgivningsgruppe vedrørende faglige retningslinjer 
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• Medlem Statistisk sentralbyrås gruppe for data fra allmennhelsetjenesten 
 
 
Øivind Larsen 

• Fagutvalget for samfunnsmedisin ved instituttet, leder 
• Kongresspresident, internasjonal medisinhistorikerkonferanse, Oslo, 3-7.9.2004 
• Det norske medisinske Selskab, formann 
• Alexander Ma lthes legat for indremedisin, styreformann 
• Borregaards forskningsfond, styremedlem 
• Scandinavian Journal of Public Health, varamann til styret 
• Forum for universitetshistorie, Oslo, styremedlem og bokkommitemedlem 
• Museum for Universitets og Vitenskapshistorie, Oslo, styremedlem 
• Stiftelsen nasjonalt Medisinsk Museum, styremedlem 

 
Næss Øyvind 

• Medlem av ekspertgruppe om sosial ulikhet i helse nedsatt av Sosial og Helsedirektoratet 
 
Willy B. Eriksen 

• Referee i flere internasjonale tidsskrifter. 
 
Søren Brage 

• Medlem i NSAMs klassifiseringsutvalg 1995- 
• Leder for nordisk nettverk om sykefraværsforskning 1995-  
• Medlem i fag- og kvalitetsutvalget for Scandinavian Journal og Public Health 1999 – 
• Referee i flere internasjonale vitenskapelige tidsskrift 
• Medlem i referansegruppe for ICF, Sosial og helsedirektoratet 2002 
• Medlem i referansegruppen for "MÅMS"-prosjektet, Statens arbeidsmiljøinstitutt 

2004- 
• Norsk representant i EUMASS/UEMASS Council 2004- 

 
Aina Schiøtz 

• Medlem i Scientific Board European Association for the History of Medicine and Health 
• Medlem i Editorial Board Medical History. A Quarterly Journal Devoted to the History of 

Medicine and Related Sciences 
• Medlem i Editorial Committee Scandinavian Journal of Public Health  
• Faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske lægeforening  
• Medlem i arbeidsgruppe for utredning av samfunnsmedisinens framtid, Sosial- og 

helsedirektoratet 
• Medlem i Medisinsk historisk nettverk i Norge 
• Medlem i Nordisk nettverk i velferdsstatshistorie  
• Medlem i Den norske historiske forening  

 
Johan Lund 

• Medlem i internasjonal vitenskapelig komité i 13. konferanse om Safe Communities 
• President i internasjonal vitenskapelig komité i 1. internasjonale Safe Community 

konferanse om skaderegistrering og overvåking. 
 
Bård Natvig 

• Medlem fagrådet for Muskelskjelett Tiåret i Norge 
• Medlem NSAMs referansegruppe for muskelskjelett 
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• Medlem NSAMs referansegruppe for helseopplysning  
 
Anne Kveim Lie  

• Styremedlem i Norsk Tverrfaglig Nettverk for Medisinsk Historie. 
• Medlem av Infectio, et tverrfaglig NFR-finansiert program om medisin og litteratur 

 
Heidi Lyshol 

• Medlem i sekretariatet for EUPHA-konferansen 2004, sekretær for LOC 
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X. Kurs, kongresser og seminar 
 
Gunnar Tellnes 

• Strategiseminar for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Asker januar 2004, ordstyrer 
• AFFV`s årskonferanse, Solstrand, jan 2004  
• Trygdeetatens årskonferanse, Gamle Logen, Oslo, jan 2004 
• NaKuHel-seminaret: ”Bærekraftig utvikling av humankapitalen” Oslo, 23. jan 2004 
• “Functional assessments to counteract sickness absence and disability pensions. 

International seminar 9. februar, London, England 
• Nordisk workshop om sykefravær, Voksenåsen, februar 2004  
• World Congress, WFPHA i Brighton, England, 19.-22. april 2004 
• Folkehelseseminar, Norsk forening for samfunnshelse,  Sosial og helsedepartementet 

7.6.2004 
• Rehabilitation International`s congress, Oslo , Juni 2004 
• Colchester School of English, aug 2004 
• ”Problemer med et inkluderende arbeidsliv”. Festseminar 25. august, IASAM, Oslo. 
• ”Allmennlegers funksjonsvurdering for tilbakeføring i arbeidslivet”. HMS Expo 10. 

september, Lillestrøm 
• Seminar i Det norske vitenskapsakademi, 15. sept. 2004 
• EUPHA-konferansen, Oslo. 6. – 9. Okt. 2004 President. 
• EUPHA-konferansen i Oslo, okt. 2004. Leder av International Organizing Committee 
• Italian Public Health Association s̀ Congress, Genova, okt 2004 
• American Public Healt Association`s Annual meeting i Washington DC 6-10 nov. 2004 

 
Bjørgulf Claussen 

• Oppsummeringsforedrag ved ICOH-konferansen "Percarious work and persistent 
unemployment - research challenges and political issues", Bremen sept. 2004 

• Foredrag ved konferansen "5th Asian Conference of Diabetes", Karachi april 2004 
• Flere foredrag i nettverkene Nordic Network on Equity and health Research" og i 

nettverket "Genetics and Prevention of Diabetes among Immigrants in Europe". 
 
Dag Bruusgaard 

• Strategiseminar for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Asker januar 2004  
• Nordisk Workshop om sykefravær, Lysebu 2004 
• EUPHA kongress Oslo 2004 

 
Øivind Larsen 

• Medarrangør, møteleder konferanse om smittsomme sykdommer i Baltiske Land, 
Palangas, Litauen 

• Møteleder, EU-finansiert medisinhistorisk seminar (i Phoenix-samarbeidet), Braga, 
Portugal 

• Foredrag om migrasjon og helse ved Diabetes in Asia Conference, Karachi, Pakistan 
• Undervist ved ERASMUS-kurs i public health history ved Linköpings universitet 
• Styret i Universitetets museum for undervisning og vitenskap (MUV) til 

vitenskapshistoris ke museer i Nederland. 
Utstillinger 
• I Galleri Sverdrup, Oslo: Fødselshjelp – å redde mor og barn. Sammen med Per E. 

Børdahl, Bergen (faglig hovedansvarlig) 
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Søren Brage 

• “ICF og trygd”. Lansering av ICF – konferanse. Sos ial- og helsedirektoratet, 29.januar 
2004  

• "Sykefraværsforskning". Årlig nordisk møte for sykefraværsforskning. Oslo, 3-4.februar 
2004. 

• “Functional assessments to counteract sickness absence and disability pensions. 
International seminar 9. februar, London, England 

• “Doctors in disability evaluation”. Ledelse av fagseminar, Rikstrygdeverket, 1.april 2004 
• "Ryggpasienters sittehemming som helsemessig og samfunnsmessig utfordring". 2. 

nordisk sittesymposium. Oslo 28.april. 
• ”Funksjon og arbeidskrav i uførepensjonssaker - statusrapport 2003”. Foredrag i 

Trygderetten, 12. mai. 
• ”Funksjonsvurdering blant allmennleger”. Fylkestrygdekontoret Vestfold, 18. mai. 
• “ICF: Functional assessment, aids and barriers to work participation. CIF: Evaluation 

fonctionelle, aides et barrières de la participation au trava il ». Invited speaker. EUMASS 
Congress, Lille, 10. juni. 

• ”Problemer med et inkluderende arbeidsliv”. Festseminar 25. august, IASAM, Oslo. 
• ”Allmennlegers funksjonsvurdering for tilbakeføring i arbeidslivet”. HMS Expo 10. 

september, Lillestrøm. 
• ”Rygger og et mer ekskluderende arbeidsliv”. Seminar ved Hernes 50-årsjubileum 14. 

september, Elverum. 
• “Sickness absence theories”. Organisering og ledelse av EUPHA Preconference meeting 

on sickness absence and social security, Oslo , 6. oktober 2004 
• ”Funksjonsvurdering og trygd”. ICF regionmøte Region Øst, Oslo 12. oktober 
• ”Ryggsmerter og arbeidsuførhet”. Klinikkerkonferanse for rygglidelser, Trondheim 18. 

oktober 
• ”Funksjonsvurdering og trygd”. ICF regionmøte Region Sør, Skien 3. november 
• ”Funksjonsvurderingsprosjektet: Kan og vil allmennlegene vurdere funksjon?”. 

Mandagsmøtet 8.november, IASAM, Universitetet i Oslo 
• ”Funksjonsvurdering og trygd”. ICF regionmøte Region Midt-Norge, Stjørdal 17. 

november 
• ”Funksjonsvurdering som virkemiddel i det inkluderende arbeidsliv”. FAFO-seminar om 

forskning i IA, Oslo 7. desember 
• Kursledelse for årlig konferanse for manuellterapeuter, mars 2005. 

 
Aina Schiøtz 

• The Second Bergen Workshop on the History of Medicine and Health, mars 2004, foredrag, 
• IASAM, Grete Stangs 60-årsdag, mai 2004, foredrag 
• Seksjon for arbeids - og trygdemedisin, juni 2004, innledning 
• Domsseminar, UiB, Rokkansenteret, juni 2004, foredrag 
• Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, oktober 2004, foredrag 
• Historisk institutt, Universitetet i Oslo, november 2004, innledning,  
• Nasjonalt nettverk for medisinhistoriske museer og samlinger, seminar november 2004, 

deltaker. 
 
Bård Natvig 

• Nordisk workshop om sykefravær, Voksenåsen, februar 2004 
• Noreventseminar. Lysebu september 2004 
• EUPHA-konferansen september 2004 
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Anne Kveim Lie 
• Internasjonal medisinhistorie-workshop Bergen 18-19 mars: Hospitals, patients and 

medicine in modern history: Innlegg med tittelen The radesyge hospitals 
• Kropp og medisin, diskurs og fortelling: Medisinhistorisk seminar med Thomas 

Laqueur 1-2 Juni 2004. Arrangør, seminarleder, deltok med innlegget: The radesyge in 
the context of 18th century medical discourse.  

• Radesyken i skrift. Innlegg på idehistorisk lunsjseminar 4/6, UIO.  
• Illness in Context. Internasjonalt symposion 25-27 november, Universitetet i Oslo, 

HF. Medarrangør. Innlegg med tittelen; Venereal Fruits and walking skeletons –
disease metaphors in 18th and 19th century Norway.  

 
Kariann Krohne  

• Strategiseminar for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Asker januar 2004  
• Behandlares hantering av funktions- och arbetsförmåga. Resultat från fokusgrupps-

intervjuer . Nordisk workshop om sykefravær, 4. februar, Oslo – innlegg 
• Health Providers’ Understanding of Functional Assessment UK/Norway Seminar 9. 

februar, London, England, innlegg 
• Funksjonsvurderingsprosjektet: Kan og vil allmennlegene vurdere funksjon?  

Mandagsmøtet 8.november, Universitetet i Oslo – innlegg 
• Fire faggruppers forståelse av funksjon.  Norsk Ergoterapeutforbund landsmøte 25. 

november, Vettre – innlegg 
• Behandlers forståelse av funksjon. Trygdeforskerseminaret 2-3. desember, Oslo - 

innlegg 
 
Hans Magnus Solli 

• Deltok i trygdeforskerseminaret, Oslo desember 2004 - innlegg 
 

Øyvind Næss 
• Abstract presentert på European Conference in Longitudinal Epidemiology, Bristol, 

September 2004. 
• Innlegg på Royal Statistical Society, London, Advances in multilevel modeling, oktober 

2004. 
 

Frank Hernes 
• Gjesteforsker i London jan-aug 2004. Imperial College London 
 

Anne Grethe Ihlen 
• Strategiseminar for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Asker januar 2004  

 
Hans Ånstad 

• Strategiseminar for Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Asker januar 2004. Innlegg: 
Tverrfaglig helsefremmende arbeid i nærmiljøet. 

• Innlegg på seminar i Det norske Vitenskapsakademi 15.9.2004: Health impact assessment 
as a tool – but how are the methods? 

• Innlegg på møte i foreningen for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 6.10.2004 Kommentar 
til Sosial- og helsedirektoratets rapport ”Samfunn + medisin = samfunnsmedisin?” 

• Innlegg IASAMs mandagsmøte29.11.2004:”Helsekonsekvensutredningar som beslut-
ningsstøtte – hva kan IASAM bidra med? 
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XI. Publikasjoner i 2004 
 

 
1 Berg BI; Braaten M, Larsen Ø. Yrkesskader ved Kongsberg Sølvverk. 

Bergkirurgens skadejournal 1739. Kongsberg: Bergverksmuseet 2004. ISBN 
82-91337-30-6. 118 s. 

2 Brage S. Functional assessments to counteract sickness absence and disability 
pensions. Internasjonalt seminar; 2004. Publisert i: www.eumass.com; 2004 
 

3 Brage S. ICF: Functional assessment, aids and barriers to work participation. 
CIF: Evaluation fonctionelle, aides et barrières de la participation au travail. 
EUMASS Congress; 2004. Publisert i: www.eumass.com; 2004 
 

4 Brage S, Fleten N, Knudsrød OG, Reiso H, Ryen A. Norsk funksjonsskjema - 
et nytt instrument ved sykmelding og uførehetsvurdering. Tidsskrift for Den 
norske lægeforening 2004;124(19):2472-2474 
 

5 Bruusgaard D. Effekt av tiltak. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse 
2004(3/04):20-21 
 

6 Bruusgaard D. Farvel sykmelding II. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse 
2004(1/04):34-35 
 

7 Bruusgaard D. Metode med bivirkninger. Velferd. Sosial trygd, arbeid og 
helse 2004(5/04):35-35 
 

8 Bruusgaard D. Offentlige etater - lover og regler. Velferd. Sosial trygd, arbeid 
og helse 2004(8/04):35-35 
 

9 Bruusgaard D. Om å endre praksis. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse 
2004(6-7/04):37 
 

10 Bruusgaard D. Pasienter vi ikke helt forstår. Velferd. Sosial trygd, arbeid og 
helse 2004(4/04):32-33 
 

11 Bruusgaard D. Sykefravær et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse 2004(2/04):32-33 
 
 

12 Bruusgaard D, Claussen B, Solli HM. Sosialdepartementets satsing på 
trygdemedisinsk forskning ved Universitetet I Oslo. En omtale av virksomheten 
1991-2003. Oslo: Universitetet i Oslo, 2004 
 

13 Claussen B. Local prevention in Oslo - can we propose measures based on 
research in the Oslo Health Study (HUBRO)? Michael 2004; 1: 244-6. 
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14 Eriksen W, Bruusgaard D, Knardahl S. Work factors as predictors of sickness 
absence attributed to airway infection. A 3-month prospective study of nurses 
aides. Occup Environ Med 2004; 61: 45-51. 
 

15 Eriksen W, Bruusgaard D, Knardahl S. Work factors as predictors of intense 
or disabling low back pain. A prospective study of nurses aides. Occup Environ 
Med 2004; 61: 398-404. 
 

16 Eriksen W, Bruusgaard D. Do physical leisure-time activities prevent fatigue? 
A 15-month prospective study of nurses aides. Br J Sports Med 2004;38:331-6. 
 

17 Eriksen W, Einarsen S. Gender minority as a risk factor of exposure to 
bullying at work: the case of male assistant nurses. Eur J Work Org Psychol 
2004; 13: 473 – 492 
 

18 Eriksen W. Do people who were passive smokers during childhood have 
increased risk of long-term sickness absence? A 15-month prospective study of 
nurses aides. Eur J Public Health 2004; 14: 296- 300. 
 

19 Eriksen W. Linking work factors to neck myalgia: the nitric oxide/oxygen ratio 
hypothesis. Medical Hypotheses 2004; 62: 721-6. 
 

20 Eriksen W.  Arbeidsforhold og ryggsmerter blant hjelpepleiere. Fagbladet 
2004; 10: 40-41. 
 

21 Hugaas JV, Hummelvoll JK, Solli HM. Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige 
perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da 
Silva. Oslo: Unipub forlag 2004. ISBN 82-7477-178-8. 283 s. 
 

22  Karabeg D, Tellnes G, Karabeg A. NaCuHeal information design in public 
health: Synthetic research models of the Nature-Culture-Health Interplay. 
Michael 2004;1(3):247-251 
  

23 Kilkuts G, Rosvold EO, Larsen Ø. Health and social change in Latvia 1991-
2001 – a modern piece of medical history. Michael 2004;1(4):277-285 
 

24 Larsen Ø. Annerledes anatomi. Tidsskrift for Den norske lægeforening 
2004;124(7):977 
 

25 Larsen Ø. Baltic health and European cooperation. Michael 2004;1(4):263 
 

26 Larsen Ø. Borders. Michael 2004;1(4):326-327 
 

27 Larsen Ø. Et nyttig jubileum. Michael 2004;1(1):3-4 
 

28 Larsen Ø. Exploring external and internal public health concepts. Michael 
2004;1(3):193-205 
 

29 Larsen Ø. Health between the private and the public - shifting approaches . 
Michael 2004;1(2):115 
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30 Larsen Ø. Immigration and health. Some historical aspects. I: Prevention of 

diabetes. Karachi - Pakistan: 5th Diabetes in Asia Conference 2004. s. 5-12 
 

31 Larsen Ø. Satire og samfunnsmedisinsk kommunikasjon - Tom Lehrer som 
refser og kommentator. I: Legerollens mange muligheter.. Oslo: Gyldendal 
Akademisk 2004. ISBN 82-05-32554-5. s. 186-198 
 

32 Larsen Ø. Scharffenberg, Johan. I: Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. 
Oslo: Kunnskapsforlaget 2004. ISBN 82-573-0734-3. s. 60-61 
 

33 Larsen, Øivind. Sinding-Larsen, Christian Magnus Falsen. I: Norsk biografisk 
leksikon: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004. ISBN 82-573-0734-
3. s. 226 
 

34 Larsen Ø. Skjelderup, Michael. I: Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. 
Oslo: Kunnskapsforlaget 2004. ISBN 82-573-0734-3. s. 268-269 
 

35 Larsen Ø. Strøm, Axel Christian Smith. I: Norsk biografisk leksikon: Sand-
Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004. ISBN 82-573-0734-3. s. 462-463 
 

36 Larsen Ø. Task force evaluation revisited. Michael 2004;1(4):328-331 
 

37 Larsen Ø. The EUPHA conference 2004: A quest for context.. Michael 
2004;1(4):332-336 
 

38 Larsen Ø, Nylenna M, Kvisvik M. New approaches in public health. Michael 
2004;1(3):183-184 
 

39 Lie AK. Kroppen som selvets tjener. Nytt Norsk Tidsskrift 2004; 21(1): 103-
107. 
 

40 Lund J (redaktør). Arbeidslivssikkerhet i Norge. Rapport fra temamøte 27. 
april 2004. SF-rapport 1/04. Skadeforebyggende forum, Oslo, 58 s 
 

41 Lund J, Bjerkedal T, Gravseth HM, Vilimas K, Wergeland E. A two-step 
medically based injury surveillance system – experiences from the Oslo injury 
register. Accident Analysis and Prevention 2004;36:1003-17. 
 

42 Lund J, Aarø LE. Accident prevention. Presentation of a model placing 
emphasis on human, structural and cultural factors. Safety Science 
2004:42:271-324 
 

43 Lund J. Epidemiologi, registrering og forebyggelse af ulykkesskader. 
Nyhedsbrev om Ulykkesforskning og forebyggelse, 2004; 16:4-5, Statens 
institutt for Folkesundhed, København 
 

44 Lund J. Epidemiologi, registrering og forebygging av ulykkesskader. Miljø og 
helse, 2004:23(4): 25-27 
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