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I. Forord
”Seksjon for sosialmedisin” er den tidligere ”Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for
medisinsk historie” som skiftet navn i løpet av 2008. I juni kom to fra den tidligere ”Faggruppen
for sosialmedisin” over til oss, mens våre tre ansatte innenfor ”Gruppen for medisinsk historie”
flyttet over til en annen seksjon ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. I løpet av året har
tre stipendiater ved vår seksjon forsvart sin doktorgrad. Det er Anne Kveim Lie, Migle
Gamperiene og Fredrik Piro. Yusman Kamaleri leverte sin avhandling til bedømming i 2008.
Seksjonen vil fortsatt drive forskning på områdene sykefravær, funksjonsevne, forebygging av
uførhet, marginaliserte og utsatte grupper, sosiale ulikheter i helse, muskelskjelettsykdommer,
skader og samspillet Natur-Kultur-Helse.
Seksjonens undervisningsansvar, i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanningen omfatter
blant annet legens rolle innenfor trygdemedisin og arbeidsliv. 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. Seksjonen har dessuten ansvar for trygdemedisinsk kurs for kiropraktorer og
manuellterapeuter. Vi er også sterkt involvert i kurset for ”utenlandsmedisinere” som ønsker å
jobbe i Norge.
Oslo, februar 2009
Gunnar Tellnes
Seksjonsleder
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II. Ansatte og andre tilknyttet seksjonen 2008
I alt 27 personer har vært tilknyttet seksjonen på hel- og deltid i 2008:

I. Fast vit. ansatte
Gunnar Tellnes
Professor dr. med. seksjonsleder
Bjørgulf Claussen
Professor dr. med (nestleder)
Dag Bruusgaard
Professor dr. med
Øivind Larsen (til 30.5)
Professor dr. med.
Christoph Gradmann (til 30.5)
Professor Dr. phil. habil., M.A.
Per Fugelli (fra 1.6.)
Professor dr. med
Magne Nylenna (10%)
Prof II dr. med.

Bente Wilmar (fra 1.6.)
Universitetslektor
III Stipendiater og vit. ass.
Migle Gamperiene
Stipendiat cand. med.
Anne Kveim Lie (til 30.5)
Stipendiat cand. med.
Fredrik Niclas Piro
Stipendiat cand.polit.
Yusman Kamaleri
Stipendiat M.Phil.
Nina Østerås
Stipendiat, cand. san.
Iselin Rud-Goksøyr (til 30.3.)
Mastergradstudent
Lisbeth Smeby
Mastergradstudent

II Forskere og rådgivere
Johan Lund Postdoktor, dr.philos

IV Administrativt personell
Søren Brage Forsker dr. med.
Bård Natvig Forsker dr. med.
Willy B. Eriksen Forsker dr. med.

Anne Grethe Ihlen
Konsulent (deltid)
Helge Nylenna
Konsulent (deltid)

Ebba Wergeland Forsker dr. med.
Camilla Ihlebæk Forsker, dr.philos.
Hans Ånstad Utreder cand. med.

Ellen T.K. Andresen
Konsulent (deltid)
Edna Kristensen (fra 20.11.)
Førstekonsulent

Anne Alvik Seniorrådgiver M.Sc.cand med
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III. Forskningsprosjekter
Radesykens biografi – om et 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 ordet 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 har fokusert 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 var Øivind Larsen og Espen Schaanning, idéhistorie. Hun disputerte i februar
2008.

Disability/morbidity among unskilled women
Migle Gamperiene
Arbeidet besto 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). Hun disputerte i februar 2008.

The influence of the physical and the social environment on morbidity
– a population based multilevel study in Oslo, Norway
Fredrik Niclas Piro
Formålet med avhandlingen var å analysere de uavhengige effektene av kontekstuelle variable på
individuell helse med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO). Prosjektets
overordnede spørsmål var: 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 ble de nødvendige kontrollvariable på
individnivå inkludert i analysene. Til nylig har dette ikke vært mulig, grunnet fravær av
tilfredsstillende statistikkprogrammer. Bruk av flernivåanalyser (multilevel regression analysis)
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. De tre kontekstuelle variablene som inngikk i prosjektet var
kriminalitet, bydelsdeprivasjon og luftforurensning. Piro avsluttet stipendet sitt den 31.10.2007. Han
leverte doktorgraden sin i mars 2008 og disputerte 28.11. Veileder var Bjørgulf Claussen.
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Number of pain sites: Does it matter? Epilogical studies of
musculoskeletal pain
Yusman Kamaleri
Yusman Kamaleri levert i desember 2008 inn sin doktoravhandling med denne tittelen. Avhandlingen
bygger på 4 artikler, alle publiserte, 2 i Pain og 2 i European Journal of Pain. Avhandlingen beskriver
betydningen av enkel telling av antall steder med muskelsmerter i kroppen og den betydning dette har
for prognose, funksjonsevne og uførhet. Det vises også at utbredte smerter var ganske stabile. De
publiserte artiklene har vakt stor interesse, og den siste artikkelen i Pain fikk positiv omtale på
lederplass. Veiledere: Bård Natvig, Dag Bruusgaard og Camilla Ihlebæk.

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 (2004-2007) som består av data
fra to ulike studier med funksjonsvurderinger som fellesnevner. En metodikk for funksjonsrapportering ved langvarig sykefravær er utviklet, og metoden er testet blant 52 allmennpraktiserende
leger i en randomisert, klinisk studie. I forbindelse med befolkningsundersøkelsen i Ullensaker i 2004,
har normaldata for Norsk Funksjonsskjema blitt samlet inn, og reliabiliteten til skjemaet har blitt
undersøkt ved hjelp av en test-retest. Videre er to ulike versjoner av Norsk Funksjonsskjema med
forskjellig antall svaralternativer blitt testet ut med hensyn på validitet og reliabilitet. I samme
befolkningsundersøkelse skal Norsk Funksjonsskjema brukes som utfallsmål i forhold til tidligere
selvrapporterte muskel- og skjelettplager blant deltakerne. Arbeidet vil bestå av fire engelskspråklige
artikler. To artikler er akseptert, og to andre er sendt inn. Veiledere er Søren Brage, Gunnar Tellnes og
Pål Gulbrandsen.

Skilte fedre med og uten omsorg for barn – helse- og trygdebruk
Knut Oftung
Er opplevelse av helse og livskvalitet ulik hos skilte fedre med og uten omsorgsansvar for barn? Dette
tverrvitenskapelige doktorgradsprosjektet består av en kvalitativ del der cand. polit. Knut Oftung skal
observere to utvalg av skilte fedre. Den kvantitative delen tar data fra FD-trygd. Her har stud.polit.
Iselin Rud-Goksøyr og professor Bjørgulf Claussen undersøkt bruk av sykepenger og attføring før og
etter skilsmissen hos de to grupper menn. Hovedveileder er professor Karin Widerberg ved Senter for
kjønns- og kvinneforskning. Bjørgulf Claussen er biveileder. Iselin Rud-Goksøyr har også vært
tilknyttet prosjektet som vit.ass. og forsker på sykmelding før og etter skilsmissen hos fedre med og
uten ansvar for barn.

Mennesker med svimmelhet
Anne-Lise Tamber
Prosjektets mål er å øke kunnskapen om og styrke helsetjenestetilbudet til mennesker med
svimmelhet. Prosjektet omfatter to deler, en kartlegging basert på HUBRO-data og en kontrollert,
randomisert intervensjonsstudie hvor effekten av vestibular rehabilitering undersøkes. Prosjektet utgår
fra Høyskolen i Oslo med Dag Bruusgaard som hovedveileder.

Escaping disability benefit. What can we learn from high risk groups
and unsuccessful disability pension applicants
Prosjektet er et samarbeid med sosialøkonomer i SSB, sosialantropologer fra Universitetet i VestAgder og Bjørgulf Claussen hos oss. Gruppen har søkt om støtte fra Sykefraværsprogrammet, ledet av
Tom Kornstad fra SSB. Hovedideen er å studere ulike helserelaterte grader av tilknytning ut fra ideen
om at de som får innvilger uførepensjon, har lavest tilknytning og de som har søkt, men fått avslag,
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har nest lavest tilknytning til arbeid. Disse to gruppene skal sammenlignes med hverandre og med hele
yrkesbefolkningen ved hjelp av FD-trygd. De viktigste forklaringsvariablene blir strukturelle forhold i
arbeidsmarkedet.
Et underprosjekt skal se på dødelighet etter bedriftsinnskrenkninger. (Kjetil Telle og Bjørgulf
Claussen).
Deltagere er Tom Kornstad, Bjørgulf Claussen, Torunn Skåltveit Olsen, Nina Jentoft, Zhiyang Jia og
Kjetil Telle.

Individual, cultural and structural causes for sick leave and exclusion
from work in early age (18 – 40 yrs)
Dette er et prosjekt drevet av Norwegian-Danish Network ledet fra Institutt for samfunnsmedisin ved
NTNU i Trondheim av Roar Johnsen, der Bjørgulf Claussen er en av medarbeiderne. De skal studere
uføre i Ung-Hunt, intervjue unge uføre i Trøndelag og Århus, studere strukturelle forhold og
uførepensjonering i helseundersøkelsen i Nordland 1988-89 og følge opp to sykefraværsprosjekter i
kommunene i Kristiansand og Århus. Claussen skal spesielt følge opp helseundersøkelsen i Nordland
sammen med en nytilsatt stipendiat og to samfunnsgeografer ved NTNU. Deltagere: Roar Johnsen,
Nils Fleten, Steinar Krogstad, Johan Håkon Bjørngaard, Bjørgulf Claussen, Arnstein Mykletun, Claus
Winther Nilsen og andre.

Funksjonsvurderinger – behandlers oppgave i det inkluderende
arbeidsliv
Formålet med dette prosjektet var å vurdere og systematisere eksisterende kunnskap om
funksjonsvurderinger, samt å utvikle og teste nye metoder for funksjonsvurdering. Med prosjektet
ønsker vi å skape et bedre grunnlag for funksjonsbaserte oppfølgingstiltak blant sykmeldte 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. Prosjektet bestod av fem deler:
1. Behandlers forståelse av funksjon. Denne delen av prosjektet har belyst behandleres
forståelse, håndtering, normer og behov omkring funksjonsvurderinger i konsultasjonen.
Resultatene har vært bakgrunn for de andre delene av prosjektet.
2. Egenrapportert funksjon. Påliteligheten og gyldigheten av et egen-rapporteringsskjema for
funksjon – Norsk Funksjonsskjema samt funksjonsnivået i et representativt utvalg av
befolkningen er blitt undersøkt.
3. Funksjonsvurdering ved langvarig sykefravær. Det er utviklet en metode for funksjons- og
arbeidsevnevurdering ved langvarig sykefravær (>6-8 uker) til bruk i allmennpraksis.
Metoden er blitt testet i et klinisk randomisert forsøk. Dette inngår i Nina Østerås
doktorgradsarbeid.
4. Pc-basert funksjonsvurdering. Det er utviklet en pc-basert løsning for den samme metoden.
5. Funksjonsvurdering ved tildeling av uførepensjon. Det er utviklet et sett funksjonskategorier
som skal brukes ved behandleres vurdering av behovet for uførepensjon. Prosjektet
samarbeidet med andre europeiske forskningsmiljøer.
Prosjektet foregikk i tiden 2003 til 2008 og ble finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
(Søren Brage, Kariann Krohne, Nina Østerås, Pål Steiran, Gunnar Tellnes, Bjørgulf Claussen, Dag
Bruusgaard). Det er publisert rapporter fra ”Behandlers forståelse av funksjon” (Rapport 1/2007) og
fra ”Pc-basert funksjonsvurdering”. Sluttrapporten ble presentert på et seminar på universitetet 6. mai
2008.
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Muskel- og skjelettplager hos voksne, Ullensakerundersøkelsen III
Prosjektet belyser årsaker og utvikling av muskel- og skjelettplager i en befolkning. Det ble
gjennomført enn ny omfattende datainnsamling i Ullensaker vinteren 2004/2005. Det samarbeides
med HØKH (Helsetjenesteforskningsenhten i Helse Øst/AHUS) og NRRK (Nasjonalt revmatologisk
rehabiliterings- og kompetansesenter, Diakonhjemmet), samt funsksjonsprosjektet. Det er publisert
mer enn 10 internasjonale artikler, og flere er under arbeid. Det planlegges ny datainnsamling i 2010
med hovedvekt på artrose (slitasjegikt) i samarbeid med NRRK og Forskningsgruppen for artrose i
HelseSørØst. (Bård Natvig, Yusman Kamaleri, Dag Bruusgaard, Camilla Ihlebæk, Søren Brage, Nina
Østerås).

Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) i Prosjekt ”storbyhelse”
Forskningen er i gang, også på trygdedelen av HUBRO. Bjørgulf Claussen er koordinator for
prosjektet, Fredrik Piro disputerte 28.11.08 på en studie av geografiske helseulikheter i Oslo. (Bjørgulf
Claussen, Øyvind Næss og Fredrik Niclas Piro).

Trygdeundersøkelsen i Prosjekt ”storbyhelse” og FD-trygd
Trygdemottakerne beskrives nå ved hjelp av en fil med data fra FD-trygd 1993-04 koblet til
Helseundersøkelsen i Oslo. I 2008 ble tre artikler innsendt til Scandinavian Journal of Public Health,
en er akseptert og to er foreløpig akseptert. Vi søkte NFR om penger fra potten til
sykefraværsforskning i 2007, uten å nå frem. Ny søknad er sendt i 2008. (Bjørgulf Claussen, Dag
Bruusgaard og Lisbeth Smeby).

Evaluering av ”Raskere tilbake” (RAT) ved Sunnaas sykehus
Vi har nylig begynt å planlegge en evaluering av nysatsningen RATI ved Sunnaas sykehus.
Dette er to poliklinikker, i Oslo og i Askim, som tar i mot sykmeldte pasienter med muskelskjelettplager som deres fastlege antar får et langvarig forløp. Prosjekter er under planlegging
av lederen dr.med. Tor Haugstad og overlegen ved Sunnaas, prof. dr. med. Johan Stanghelle.
Fra oss er foreløpig deltagere Bjørgulf Clausssen og Dag Bruusgaard.

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 22 artikler publisert, hvorav 15 i
internasjonale tidsskrifter. Det er skrevet ytterligere to engelskspråklige manuskripter, som ennå ikke
er publisert. (Willy Eriksen, Dag Bruusgaard, Stein Knardahl, Ståle Einarsen, Kristian Tambs).

Vestfoldmodellen - evaluering av effekter
Vestfoldmodellen er et intervensjonsprogram hvor alle sykmeldte ved 8 ukers sykemelding i Vestfold
med muskelskjelettdiagnose vurderes av fysikalskmedisiner, som via spesialisterklæring gir anbefaling
om videre oppfølging, behandling og tiltak på arbeidsplassen. Behandlende lege og
arbeidsgiver/bedriftshelsetjeneste med samtykke fra den sykmeldte 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”. Det undersøkes om 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). Den første rapporten ble sendt til NAV (Farve) høsten 2007 og prosjektet ble
presentert på EUPHA konferansen i Lisboa 6. – 8. nov. 2008.
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Skader på Værøy III
En ny registrering av alle typer personskader i Værøy kommune i Nordland pågikk i 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 trykket i Scand J Public Health i 2006. (Gunnar Tellnes, Leiv Sandvik, Johan
Lund, Elise Klouman og Børge Ytterstad). Videre publisering pågår.

Forebygging av arbeidsulykker
Dette postdoktorprosjektet er finansiert av "Helse og rehabilitering" i samarbeid med Norsk
Folkehjelp. Prosjektet har til hensikt å studere forekomst av arbeidsulykker, grad av alvorlighet og
uførhet. Man vil i prosjektet studere konsekvenser etter alle typer ulykker for å kunne utvikle en
alvorlighetsindikator som kan knyttes til den medisinske diagnosen. Prosjektet vil benytte data fra
eksisterende registre over arbeidsulykker og trygdeytelser. Et utvalg av skadede personer etter
arbeidsulykker registrert i Folkehelsas skaderegister vil få tilsendt et spørreskjema for å studere
konsekvenser etter arbeidsulykker som ikke fanges opp av trygdesystemets og forsikringsbransjens
registre. (Johan Lund og Gunnar Tellnes). Prosjektet er finansiert gjennom stiftelsen Helse og
rehabilitering (2007 – 09).

Medisinsk vurdering av uførepensjonssaker i Europa
Formålet med prosjektet var å utvikle en europisk standard for kjernesett av funksjoner som skal inngå
i vurdering for uførepensjon. Kjernesettet baserer seg på ICF og ble utviklet i konsensus mellom
europeiske trygdeleger. Det ble ferdig i juni 2006, og skal testes. En vitenskapelig artikkel er trykket i
Disability and Rehabilitation, 2008. Leder: Søren Brage, Freddy Falez, Peter Donceel.
Assosiert med dette prosjektet er også utvikling av en taksonomi for uførhetsvurderinger, og en
argumentasjonsanalyse ved beslutninger til uførhetspensjon. Dette gjøres i samarbeid mellom
europeiske og nordamerikanske forsikringsleger. Søren Brage inngår i arbeidsgruppene for disse
prosjektene. Taksonomien finnes på: http://www. Eumass.com/media/taxonomy.com.

”Fra sykdom til vitalitet” – Et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt
Målsettinger for prosjektet er: Hovedmål: Å bidra til økt kunnskap, innsikt og forståelse for hvilke
metoder som synes å ha best positive utfall og virkning på rehabilitering. Delmål 1: Å gi økt innsikt og
kunnskap om hvilke faktorer, prosesser, vilkår og samhandlinger som synes å være til stede for å
skape gode effekter av behandlings- og rehabiliteringsopplegg på Fron rehabiliteringssenter. Delmål 2:
Å studere og beskrive behandlings- og rehabiliteringsopplegg på Fron rehabiliteringssenter (FR) med
vekt på de faglige og organisatoriske sidene ved virksomheten.
Fron Rehabiliteringssenter [FR], Sør Fron i Oppland ønsker å styrke sin faglige profil innen
arbeidsrettet rehabilitering for brukere med muskel – skjelettlidelser og sammensatte helseplager.
Målet er å få brukere med muskel – skjelettlidelser og sammensatte helseplager, uavhengig av ytelse,
raskere tilbake til arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Tall fra NAV Oppland forteller at utfordringene
er store når det gjelder denne målgruppen. Det er en sterk økning i antall personer på attføring og
rehabilitering og suksessraten er ganske lav: ca 1 / 3 kommer tilbake til ordinært arbeid 1 år etter endt
yrkesrettet attføring. FR tror at dette kan skyldes at en del av brukerne som går over på yrkesrettet
attføring er mangelfullt utredet og ikke tilstrekkelig behandlet. Oppland er det fylket med høyeste
andel i Norge på uføre / midlertidig uføre. Over 60 % av det legemeldte sykefraværet skyldes muskel
– skjelett og psykiske lidelser (Oppland 2006). FR i Oppland har knyttet til seg Østlandsforskning
v/Kari Bjerke Batt-Rawden (PhD/Forsker II), Asgeir Skålholt, Forsker II, samt Professor Gunnar
Tellnes, Universitetet i Oslo med sikte på å kunne dokumentere effekten av FRs ulike tiltak. På denne
måten kan FR få innsikt og forståelse for hvilke metoder som synes å ha best positivt utfall og
virkning på rehabilitering. Prosjektet forventes å avsluttes juni 2009.
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The role of Norwegian GPs in sickness absence and sickness
certification: Project description
There is at present a lack of scientific data on the actual role of the GPs in initiating and prolongation
of sickness absence, variations in use of part-time sickness certification etc. in Norway. The main
research question is how to distinguish between GP-factors and population/patient factors in sickness
certification at various stages of sickness absence. Other more specific research questions are the
causes of the drop in sickness absence between 2003 and 2004 and variations in use of graded sickness
certification.
One of the arguments for the new GP system was the need for epidemiological data from the primary
health care. The GP database has information on the GPs and their lists (the denominator). Activity
data are available based on bills from GPs to the Social Insurance Services (NAV). The FD-trygd
database includes socio-demographic data and data on the use of social insurance, including all spells
of certified sickness absence. Health Economics Bergen has been allowed to link the GP database and
FDtrygd, with approval by The Data Inspectorate, Ethics committee for Western Norway and the
owners of the data (Statistics Norway and NAV).
The project team: From the University of Bergen: Sturla Gjesdal, Benedicte Carlsen, Tor Helge
Holmås, Astrid Grasdal, Öystein Hetlevik, John Gunnar Mæland, Kjell Haug and PhD students. From
the Karolinska Institutet, Stockholm: Kristina Alexanderson. From the University of Oslo: Gunnar
Tellnes.
The Study is funded by The Norwegian Research Council and is part of a large, multidisciplinary
study at the University of Bergen called “Health, Work and Society”.

Samhandling rundt mennesker med psykisk utviklingshemming og
samtidig psykisk lidelse
Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, har initiert en studie for å forbedre praksis slik at
flest mulig i Hedmark skal få psykisk helsehjelp når de trenger det. Prosjektet tilstreber å gjøre
behandlingstilbudene mer tilgjengelige for brukerne. Når tjenestene i andrelinjetjenesten skal utvikles,
behøver virksomhetene den kunnskap og erfaring som brukere av psykisk helsevern og ansatte i
kommunal helsetjeneste har. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse, Hedmark,
Høgskolen i Hedmark og Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Sanderud. Forskningssamarbeidet søker å utvikle kunnskap, praksis og rutiner som bedre svarer til de behovene som finnes i
befolkningen for at brukere skal få hjelp når de trenger det innen psykisk helsevern. Med bakgrunn i
forskningsprosjektet beskrevet ovenfor ønsker vi nå med hjelp av samme metodologi og organisering
og se på forholdene for mennesker med psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse. Vi
ønsker å vurdere i hvilken grad samspillet mellom tjenestenivåene og innen nivåene fungerer med
særlig vekt på fastlegens rolle og funksjon. (Lars Lien, Ole Rikard Haavet, Lars J. Danbolt, Gunnar
Tellnes, Jan Kåre Hummelvoll, Gro Beston, Arild Granerud).

The history of antibiotic resistance (AMR) in the 20th century
Christoph Gradmann’s research concentrates on the history of antibiotic resistance (AMR) in the 20th
century. The frame of interest is the history of medical research on AMR related phenomena in fields
such as immunology, medical microbiology, hygiene and clinical medicine. While focusing on the
international scientific discourse on this subject, a research project on the specific Norwegian
experience and discussion of AMR is under development in cooperation with the Centre for the Study
of Antibiotics in Primary Health Care (ASP) and the Section for General Practice at IASAM. The
Norwegian study is part of a comparative study on the history of AMR in France and Britain.
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IV. Forskningsnettverk
Nordiske nettverk i sykefraværsforskning
Seksjonen har siden 1996 deltatt i et nordisk forskningsnettverk om sykefraværsforskning. Nettverket
har i hovedsak vært rettet mot doktorgradsstipendiater og seniorforskere. Nettverket ble nedlagt i
2008, men er videreført innenfor EUPHA Section on Social Security. En avlegger med trygdeforskere
fra Århus, Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo har startet fire samarbeidsprosjekter, ledet av Nils
Fleten i Tromsø. En felles søknad til NFR om forskningsmidler fra potten til sykefraværsforskning ble
sendt inn høsten 2008.

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. Søren Brage er norsk representant i EUMASS Council. Seksjonen har
samarbeid med Katholieke Universiteit, Leuven og Université Libre, Brussel.

EUPHA Section on Social Security
Siden 2001 deltar vi sammen med andre europeiske forskere om sykefravær og uførepensjonering
i EUPHAs seksjon om sykefraværsforskning, med prekonferanser om vitenskapelige spørsmål i
tilslutning til EUPHAs årlige konferanse. Dessuten organiseres workshop under selve
konferansen.

Phoenix-EU-nettverket Social Change and Health
Øivind Larsen og Gunnar Tellnes deltar i nettverket som ledes fra Èvora, Portugal.

Prevention of type 2 diabetes among Pakistanis in Oslo and in
Pakistan – an EU-Public Health Project (De-Plan)
Prosjekt "storbyhelse" er partnere i et finsk-ledet forskningsprosjekt som skal drive gruppebasert
forebygging av type 2-diabetes blant høyrisiko-folk. Den norske delen 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 og i tre asiatiske land. (Bjørgulf
Claussen, Gerd Holmboe-Ottesen, Akhtar Hussein, Benedikte Bjørge, Victoria Telle Hjellset, Eivind
Andersen, m.fl.).

Making European Guidelines for prevention of type 2 diabetes – an
EU-Public Health Project (IMAGE)
Dette er en videreutvikling av De-Plan der oppgaven er å lage retningslinjer for forebyggingstiltak og
for utdanning av personell til dette. (Bjørgulf Claussen, Benedikte Bjørge, Victoria Telle Hjellset).

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 til
samarbeid mellom forskere, stipendiater og studenter fra ulike miljøer (bl.a. UiO, UMB, HiT, HiAk,
NiH og Musikkhøgskolen) til tverrfaglige samarbeidsprosjekter og aktiviteter. Siktemålet er bl.a. å
fremskaffe og formidle erfaring fra helsefremmende arbeid, trygdemedisinsk forebygging og helhetlig
rehabilitering. Et eget forskernettverk er i ferd med å bli etablert i regi av Nature-Culture-Health
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International, der Gunnar Tellnes har vært president siden starten i 2004. Denne foreningen er også i
ferd med å etablere ”The NaCuHeal Academy”. To konferanser og to workshops ble i den anledning
arrangert i Sigdal og Asker i 2008. Høsten 2008 ble det også lagt planer for en internasjonal
konferanse ”Ecology and Forests for Public Health” i Oslo sept. 2009.

Infectio
Forskergruppe ledet med utgangspunkt i Seksjon for litteraturvitenskap, ILOS, Det humanistiske
fakultet, Universitetet i Oslo. Det sentrale spørsmål for gruppen er: Hvordan blir sykdom til som
kulturelt fenomen og litterært uttrykk? Litteraturvitenskapelig metodikk er hovedredskapet, men
prosjektgruppen har også samarbeidspartnere innen medisin, idéhistorie, sosialantropologi og filosofi.
Prosjektet har som mål å studere sykdom slik den fremstår og behandles i tekster av ulike sjangere. En
antologi er utgitt på Spartakus forlag i 2007. Anne Kveim Lie er medlem av forskergruppen.

EUPHA Section on Injury Prevention and Safety Promotion
I 2006 ble denne seksjonen opprettet i EUPHA med Johan Lund som president. I denne seksjonen
arbeides det sammen med andre forskere og folkehelsearbeidere i Europa om skadeforebyggende
tema. Det ble på EUPHA-konferansen i 2008 i Lisboa arrangert en pre-konferanse om Alkohol og
ulykker blant barn og ungdom sammen med Seksjon for Child and Adolecents Public Health.
Seksjonen arrangerte også workshop om ”risiko blant ungdom” og om ”Skadealvor, det hvite området
på kartet, hvordan måle det?”

EUPHA Section on Public Mental Health
Gunnar Tellnes is Vice President and he chaired a Pre-meeting workshop on “Violence and
Menthal Health” at the EUPHA Conference in Lisbon November 2008.

EU-nettverket INTEGRIS (Improved methodology for data collection on
accidents and disabilities – Integration of European Injury Statistics)
Johan Lund deltar i et forskernettverk fra 12 land i Europa. Forskerne deltar i et tre-årig prosjekt i EUs
forskningsprogram FP7. Dette nettverket ledes fra Kuratorium für Verkehrs-unfälle (KfV) i Østerrike.
Ledere av nettverket er: Robert Bauer og Gerald Furian.

Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft
und Technik
Christoph Gradmann is a member of the Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin,
Naturwissenschaft und Technik and was key-note lecturer to its 2007 annual conference held in
Wuppertal.

European Science Foundation Networking Programme on Drug
Standards and Standard Drugs in the 20th Century
Christoph Gradmann was together with Christian Bonah (Strassbourg), Jean-Paul Gaudilliere
(Paris) and Volker Hess (Berlin) main applicant for a European Science Foundation Networking
Programme on Drug Standards and Standard Drugs. This application that includes groups from
nine European countries was successful and the programme will run from 2008 to 2012.

The History of The Robert Koch Institute in National Socialism
Christoph Gradmann is on the advisory board of a Berlin based research project on the history of
the Robert Koch Institute in National Socialism. In this function he was reviewing the ongoing
research in Berlin.
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Joint Research Group for the Study of Pharmaceutical Objects
Christoph Gradmann is a member of the Franco-German-Norwegian Joint Research Group for the
Study of Pharmaceutical Objects that organized and hosted a conference Drug Trajectories V: The
History of Drug Regulation in Berlin, December 2007.

EU-Nettverket ECSA (European Child Safety Alliance)
Johan Lund deltar i et nettverk av forskere og praktikere som ledes fra European Association for
Injury Prevention and Safety Promotion, finansiert av EU DG Sanco.

EU-nettverket EUNESE (European Network on Safety among Elderly)
Johan Lund deltar i et nettverk av forskere og praktikere som ledes fra Universitetet i Athen. Det har
utviklet en håndbok i forebygging av eldreulykker, med gjennomgang av hvilke tiltak som gir effekt
på dette feltet. Prosjektet er finansiert av EU DG Sanco.

EU-nettverket HEM – Closing the gap between East and West
Et EU-prosjekt har som målsetting å bidra til at gapet i levealder i aldersgruppen 20-64 år mellom
landene i Øst- og Vest-Europa blir mindre. Johan Lund deltar i nettverket med henhold til.
ulykkesskader, vold og selvpåførte skader, som er en av de største bidragsytere til tap av leveår i ØstEuropa. Nettverket ledes av professor Witold Zatonski fra Institutt for Onkologi i Warszawa. En
sluttrapport ble publisert i 2008.

International Collaboration Efforts on Injury Statistics (ICE)
Et nettverk av forskere innen skadeepidemiologi som ledes og finansieres fra National Centre of
Health Statistics i Washington, USA. Målsettingen er å bidra til at statistikk over ulykkesskader, vold
og selvpåførte skader blir sammenliknbar mellom landene i verden. Nettverket har eksistert siden
1993. Det møtes ca. engang i året. Johan Lund bidrar med data fra norske forhold.
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V. Undervisning
Gunnar Tellnes:
1. semester forelesning om NaKuHel-prosjektet. + PBL-veiledning
5. semester, forelesninger i trygdemedisin
10. semester forelesninger og kollokvier i trygdemedisin og samfunnsmedisin
Bjørgulf Claussen (undervisningsansvarlig for trygdemedisin):
Kollokvier i trygdemedisin i 10. semester
8. semester PBL
Forelesninger 1., 4. og 10. semester
Forelesninger og eksamen for utenlandsmedisinere
Dag Bruusgaard:
10. semester - trygdekollokvier
Undervisning av manuellterapeuter og kiropraktorer i trygdemedisin (6 timer)
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
Søren Brage:
10. semester forelesninger og kollokvier i trygdemedisin og samfunnsmedisin
Undervisning i trygdemedisin for rådgivende leger og fysikalske medisinere.
Undervisning i trygdemedisin av manuellterapeuter og kiropraktorer
Christoph Gradmann
1. semester PBL
1. semester forelesning
10. semester forelesning
Eksamen for mastergradsstudenter
Bård Natvig
1. semester PBL
4. semester PBL (vår og høst)
10.semester trygdekollokvier (vår og høst)
Johan Lund
1. semester PBL
En ukes forelesninger i skadeforebygging ved School of Public Health i Arkangelsk, Russland
sammen med professor Børge Ytterstad, Universitetet i Tromsø.
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VI. Komité- og veiledningsarbeid, etc.
Gunnar Tellnes
• Harald Elvsåshagen: Evaluering av Vestfoldmodellen (hovedveileder)
• Nina Østerås: Funksjonsvurderinger som epidemiologisk og klinisk verktøy (kontaktveileder)
• Johan Lund (postdoc): Forebygging av arbeidsulykker
• Katia Yvonne Gløersen (stud.med): Natur-Kultur-Helse konseptet sett i lys av
Salutogeneseteorien
• Ingunn Leeber (stud.med): NaKuHel som folkehelsearbeid.
• Medlem i sakkyndig utvalg for bedømming av professorater i Høgskolen i Akershus
• Har holdt en rekke foredrag i ulike fora, nasjonalt og internasjonalt.
• Arrangerte Folkehelsekonferansen 2008 Sola Strand hotell
• Professor II i folkehelsearbeid, Høgskolen i Hedmark, avd. Helse og idrettsfag (deltid)
(HiAk)
Bjørgulf Claussen
• Frank H. Hernes, UiO: Urban Health in a Sociological Context (veileder)
• Fredrik Niclas Piro, UiO: Social and area inequalities in urban health (veileder)
• Medveileder for cand.med. Marit Rognerud og cand. polit Håkon A. Johannessen
(Folkehelseinstituttet); cand. polit. Line Foss (STAMI), psykiater Shain Hussain (Aker
sykehus), og cand. med Anne Kristine Nitter (Rikshospitalet)
• Koordinator for forskningsfeltet Prosjekt ”storbyhelse”. Prosjektet omfatter ca 20 forskere
og har bred kontaktflate i inn- og utland. To EU-finansierte nettverk om type 2 diabetes og
innvandrere er i gang.
• En rekke foredrag og artikler om trygdemedisin, alderspensjon og om forebygging av
sosiale ulikheter i helse.
Dag Bruusgaard
• Veiledning av Anne-Lise Tamber
• Veiledning av Yusman Kamaleri
• Medlem av opprykkskomite.
• Diverse foredrag
• Fastlege for 400 pasienter en dag i uken.
Øivind Larsen
• Anne Kveim Lie, UiO, Gruppe for medisinsk historie (veileder): Radesyken
• Hovedredaktør for ny lærebok i samfunnsmedisin.
• Redaktør av tidsskriftet ”Michael” sammen med Magne Nylenna.
Søren Brage
• Nina Østerås, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin: Funksjonsvurdering som
epidemiologisk og klinisk verktøy (veileder doktorgrad)
• Overlege (60 % stilling) ved Statistikk og Utredning, Arbeids- og velferdsdirektoratet.
• En rekke foredrag 2008.
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Bård Natvig
• Yusman Kamaleri (stipendiat, Ullensakerundersøkelsen III). Hovedveileder.
• Alexander Lal (MPH-student, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap). Veileder
• Anne Julsrud Haugen (revmatolog, dr. gradsstipendiat). Bi-veileder – prosjekt om isjias.
• Rådgivende lege i forsikringsmedisin (for advokater og små forsikringsselskap).
• Foredrag: Epidemiologi på obligatorisk spesialistkurs i fysikalsk-medisin mars 2007.
• Foredrag: Muskel-skjelettepidemiologi på obligatorisk kurs for kiropraktorer og manuell
terapeuter som har studert i utlandet vår og høst 2008.
Camilla Ihlebæk
Veiledning av Yusman Kamaleri, stipendiat, bi-veileder
• Veiledning av Erik L Werner, stipendiat. Disputerte 2008
• Veiledning av Magnus Odée, stipendiat, bi-veileder.
• Veiledning av Trygve F. Moe, stipendiat, bi-veileder
• Diverse presentasjoner på seminarer og fagmøter i Norge
Christoph Gradmann
• Various presentations on the history of medical bacteriology. Radio inteviews in Germany
on the same topic.
• Member of the editorial board of NTM, Journal for the History of Science, Technology
and Medicine
• Member of the editorial board of Berichte zur Wissenschaftsgeschichte
• Member of the editorial board of MICHAEL. Publication series of the Norwegian Medical
Society.
Fredrik Niclas Piro

•

Referee for Journal of Epidemiology and Community Health

Hans Ånstad
• Utreder ny utforming av spesialiteten samfunnsmedisin for Nasjonalt råd for
spesialistutdanning og legefordeling.
Anne Kveim Lie
• Medredaktør og redaksjonssekretær i Nytt Norsk Tidsskrift.
Anne Alvik
• Medlem i redaksjonskomiteen for ny lærebok i samfunnsmedisin.
Johan Lund
• En rekke foredrag om registrering av ulykkesdata i helsevesenet og om
skadeforebygging
• Deltidsstilling i Skadeforebyggende forum
• Rådgiver om statistikk og forebygging av arbeidsulykker for Statens
arbeidsmiljøinstitutt og Direktoratet for arbeidstilsynet.
Yusman Kamaleri
• Diverse presentasjoner på seminarer og fagmøter i Norge
• Foredrag og poster presentasjon om karakteristika ved utbredthet av muskel- og
skjelettplager basert fra Ullensakerundersøkelsen i Stockholm, Geilo og Bangkok.
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VII. Tillitsverv
Gunnar Tellnes
• Vice-President of Int. Academy of Science - Health & Ecology 2008• Int. Academy of Science – Health & Ecology, Member of the Presidium. 2007 -10.
• Member of Committee of Past-President of EUPHA. 2008 -.
• Vice-President in EUPHA Section on Public Mental Health, 2006-2009.
• Medlem av EUPHAs Govern Council (1998 – 2008).
• Leder for Seksjon for sosialmedisin, IASAM, UiO, (tidligere Seksjon for
arbeids- og trygdemedisin) 2000-2008.
• Styreleder for Norsk forening for folkehelse (NOPHA) 1998-2008.
• President i NaCuHeal Int. (Nature-Culture-Health International) 2004-2009.
• Member “Committee of Membership”, in (WFPHA), 2006-2008.
• Member “Committee of Environment”in WFPHA 2007-2008.
• Forum for Universitetshistorie, UiO; varamedlem i styret siden 2003.
• World Academy of Productivity Science (Fellow) since 1999.
Bjørgulf Claussen
• Medlem i The Scientific Working Group "Unemployment and Health" i The International
Commission on Occupational Health (ICOH)
• Leder for IMMIDIAB, et internasjonalt nettverk for forebygging av type 2 diabetes blant
innvandrere.
•
Dag Bruusgaard
• Styremedlem Jahres legat
• Leder medisinsk stipendkomite, Jahres legat
• Faglig medarbeider i TDNLF
• Medlem i internasjonal vitenskapelig komité EUPHA
• Referee i flere internasjonale vitenskapelige tidsskrift
• Varamedlem forskningsetisk komite
• Styremedlem Norske leger mot atomvåpen
• Styremedlem Gythfeldts legat
• Styremedlem fibromyalgiforbundets forskningskomité
• Medlem av styret, Den internasjonale sommerskolen
• Referee FAS, Stockholm.
Øivind Larsen
• Utvalget for utenlandsmedisinere, medlem
• Det norske medisinske Selskab, formann
• Alexander Malthes legat for indremedisin, styreformann
• Borregaards forskningsfond, styremedlem.
Christoph Gradmann
• Medlem i Society for the Social History of Medicine
• Medlem i Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte
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•
•
•
•
•
•
•

Medlem i Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und
Technik
Medlem i European Association for the Historiy of Medicine and Health (EAHMH)
Medlem i Editorial Board, MICAHEL, (Publication) Series of The Norwegian Medical
Society
Member of the editorial board of NTM, Journal for the History of Science, Technology
and Medicine
Member of the editorial board of Berichte zur Wissenschaftsgeschichte
Medlem i Joint Research Group for the Study of Pharmaceutical Objects
Reviewer for: Canadian Research Fund, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Schweizer
Medizinische Wochenschrift, Medical History, Historical Studies in the Physical and
Biological Sciences.

Søren Brage
• Medlem Executive Board Scandinavian Journal of Public Health
• Referee i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
• Medlem i referansegruppe for ICF, Helsedirektoratet
• Medlem i referansegruppen for "MÅMS"-prosjektet, Statens arbeidsmiljøinstitutt
• Vise president i EUMASS/UEMASS Council
• Leder EUMASS Working group on ICF
• Medlem av Advisory Committee for Impairment and Disability, American Medical
Association.
• Sakkyndig medlem av Arbetsförmågeutredningen, Stockholm, SOU 2008-2009.
.
Bård Natvig
• Medlem fagrådet for Muskelskjelett Tiåret i Norge
• Medlem NSAMs referansegruppe for muskelskjelett
• Medlem NSAMs referansegruppe for helseopplysning
• Medlem fagrådet RedCord
• Medlem fagrådet Spesialsykehusene i rehabilitering, Helse SørØst.
Anne Kveim Lie
• Styremedlem i Norsk Tverrfaglig Nettverk for Medisinsk Historie
• Medlem av Infectio, et tverrfaglig NFR-finansiert program om medisin og litteratur
• Faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Anne Alvik
• Styremedlem i Kreftforeningen

Camilla Ihlebæk
•
•
•
•
•

Representant for de ansatte, Unifob helses fagråd, Unifob, UiB
Styremedlem, styret Hernes Institutt
Medlem av styringsgruppen for prosjektet: Sykefraværsvaliditet, Attføringssenteret i
Rauland/Rikstrygdeverket
Medlem av samordningsrgruppen for prosjektet: ibedrift, den Raske Avklaringen,
Kysthospitalet i Stavern
Medlem av styringsgruppen og prosjektgruppen for Norfunk prosjektet. Multisenterstudie,
samarbeid mellom Attføringssenteret i Rauland, Hernes Institutt, Muritunet, Valnesfjord,
Bakke, Haugland og Catosenteret
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•
•
•
•

Prosjektleder og medlem av styringsgruppen for ”Rauland prosjektet”. Samarbeidsprosjekt
mellom AiR, attføringsbedriftene, NAV og Unifob helse 2007
Visepresident i Norsk Adferdsmedisinsk Forening (NAMF)
Redaktør for ’Ryggbrevet’ – informasjonsbrev om rygg som distribueres til alle ryggforskere.
3-4 nummer i året
Redaktør for hjemmesidene til Forskningsenheten i Nasjonalt ryggnettverk.
http://www.unifobhelse.uib.no/index.php?Gruppe=6&Lang=nor

Johan Lund
•
•
•
•
•
•
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President i EUPHA Section for Injury Prevention and Safety Promotion fra 2006
Medlem i EUPHA governing council 2006 Sekretær i styret for Norsk Forening for Folkehelse (NOPHA) 2006 Vararepresentant i Executive Board Scandinavian Journal of Public Health.
Medlem i Instituttrådet for Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Referee i Safety Science, Accident Analysis and Prevention og Scandinavian Journal of
Public Health

VIII. Publikasjoner i 2008
Alvik, Anne. Å kunne lede. . I: Larsen, Ø; Alvik, A et al. Samfunnsmedisin. Gyldendal Norsk
Forlag AS 2008 s. 593-600
Boer, Wout E. L. de; Brage, Søren Karl. Dilemmaer i legers vurdering av arbeidsuførhet et
europeisk perspektiv. Tidsskrift for velferdsforskning 2008 ;Volum 11.(2) s. 104-112, UiO
Brage, Søren Karl; Donceel, P; Falez, F.
Development of ICF core set for disability evaluation in social security. Disability and
Rehabilitation 2008 ;Volum 30.(18) s. 1392-1396, UiO
Brage, Søren Karl; Østerås, Nina; Krohne, Kariann; Steiran, Pål.
Funksjonsvurderinger ved langvarig sykefravær og ved vedtak om langtidsytelser. Prosjekt
"Funksjonsvurderinger - behandlers oppgaver i det inkluderende arbeidsliv".. Unipub forlag
2008 (ISBN 978-82-91184-27-2) 218 s. UiO
Brage, Søren Karl; Thune O.
Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 1977-2006. Arbeid og velferd 2008; (3): 28-36
Brage, Søren Karl; Thune O.
Friskmeldt fra mandag. Arbeid og velferd 2008: (2): 40-42.
Brage, Søren Karl; Rus, M; Willems, JHBM.
Medico-legal reasoning in disability assessment: A focus group and validation study. BMC
Public Health 2008 ;Volum 8. s. -, UiO
Bruusgaard, Dag.
Arbeidsevne er ikke nok - inkluderingssevne må også til. Velferd 2008 (3-4) UiO
Bruusgaard, Dag.
Forsinket "Raskere tilbake". Velferd 2008 (2) UiO
Bruusgaard, Dag.
Heller kvalitet enn kvantitet. Velferd 2008 (7) UiO
Bruusgaard, Dag.
Musikk i mine ører. Velferd 2008 (1) UiO
Bruusgaard, Dag.
NAV må lære seg å prioritere. Velferd 2008 (5) UiO
Bruusgaard, Dag.
Samhandling - nødvendig, men akk så vanskelig. Velferd 2008 (6) UiO
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Bruusgaard, Dag.
Sykefravær smitter. Velferd 2008 (8) UiO
Claussen, Bjørgulf.
Sosiale ulikheter og helse. Oslo: Unipub 2008 (ISBN 978-82-7477-338-7) 121 s. UiO
Dahl, Fredrik Andreas; Grotle, Margreth; Saltyte-Benth, Jurate; Natvig, Bård. Data
splitting as a countermeasure against hypothesis fishing: with a case study of predictors for
low back pain. European Journal of Epidemiology 2008 ;Volum 23. UiO
Eiring, Øystein; Aas, Endre; Eggen, Runar; Fosseng, Hans Petter; Nylenna, Magne.
Blogg, RSS og podkast i medisin og helsefag.. Michael 2008 ;Volum 5.(1) s. 24-39, NOKC
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