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Innledning 
 
Administrativ plassering 
Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt underlagt Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin ved 
St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim. Klinikksjef er Anne Hildur Henriksen. 
Avdelingen har lokaler i østfløya i 2. etg i 1902-bygget på sykehuset.  Her disponerer vi et 
kontorlandskap med 16 plasser, og sammen med Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs hospital tre 
undersøkelsesrom, spiserom og møterom. Avdelingen er også tilknyttet Institutt for 
samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultetet ved NTNU (se v. nedenfor). 
 
Helse Midt-Norge fikk fra 2008 fra AID/HOD en årlig tilleggsbevilgning på 3,6 mill for styrking 
av utrednings- og spesialistutdanningskapasiteten ved Arbeidsmedisinsk avdeling. Disse midlene 
ble brukt til fast ansettelse av to overleger, en Lege i spesialisering, en kombinert lege i 
spesialisering og prosjektstilling og en 20% stilling som fagkonsulent i statistikk/epidemiologi,  
 
Milepæler 
Håkon Lasse Leira utga i 2011 på Gyldendal akademisk en revidert og utvidet utgave av sin 
lærebok i arbeidsmedisin. 
I oktober 2011 leverte Morten Buhagen rapporten fra Freifjordprosjektet til Statens vegvesen 
I november 2011 leverte Oddfrid Aas rapporten fra prosjektet om en 0-visjon for skader i 
landbruket. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen. 
I juni 2011 ble Bjørn Hilt kåret til årets underviser av undervisningsseksjonen ved DMF på NTNU. 
Bjørn Lyngen forsvarte i jan 2011 sin forskerlinjeoppgave Bønder og luftveishelse.  
Grete Øyvor Nielsen og Tom Holte fullførte sine spesialistutdanninger i arbeidsmedisin. 
 
Samarbeid om landbrukshelse 
Avdelingen har fra 2008 en faglig samarbeidsavtale med Landbrukets HMS-tjeneste på Kongsberg. 
Avtalen innebærer utveksling av informasjon og faglig bistand innen arbeidsmedisin og 
yrkeshygiene. En av hensiktene med avtalen er at avdelingen på litt sikt skal forsøke å styrke 
kompetansen og prosjektvirksomhet innen landbruk og helse. 
 
Samarbeid med bedriftshelsetjenester og bedrifter 
Avdelingen inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med HMStjenesten Orkladal om at vi bistår dem 
med arbeidsmedisinske tjenester. Avtalen ble avsluttet i 2011. 
 
Fra 2010 har vi også opprettet samarbeidsavtaler av litt ulikt omfang om arbeidsmedisinsk bistand 
med Bedriftshelsa Fron A/S og Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste. 
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I 2011 har vi hatt avtale med Bedico bedriftshelsetjeneste på Heimdal om yrkeshygienisk bistand. 
 
Avtalen som avdelingen har hatt med Elkem Tana om arbeidsmedisinske tjenester fra oss fortsetter. 
 
Besøk i avdelingen 

 24.10. 2011AT Østfold Kjemikaliegruppa. Einar Vik, Rita Lindmann, Magne Lingås, 
Aleksander Ribe, Tove Åkvik, Vigdis Tingelstad, Vinni Borgund, Lisbeth Buruvik 

 14.11. 2011 Hjelp 24,  Lise Sørbø, Torill Nilsen, Jorunn Korsfur. 
 17.11. Sør-Fron BHT, Solveig Oddlo Røn, Kristin Pettersen Stubberud og Åse Birgit Berge. 

 
Brukergruppe 
Avdelingen fikk i 2008 opprettet en brukergruppe med representanter for Arbeidsmiljøskaddes 
landsforening, Landslaget for hjerte- og lungesyke og Norges astma- og allergiforbund.  Leder for 
gruppa er fra 2009 Rolf Broholm fra Hørselshemmedes forening. 
 
”Status presens” 
Ved utgangen av året var alle stillinger ved avdelingen besatt, vi klarer å opprettholde korte 
ventetider for utredning ved poliklinikken og undervisning og prosjektarbeid går sin gang ved at 
alle bidrar. 
 

OPPGAVER OG MÅLSETTINGER 
 
Hovedmålsetting 
 
Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og 
arbeidslivet i Midt-Norge et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske 
tjenester for gjennom det å bidra til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. 
 
Delmålsettinger/oppgaver 
   1)  Utrede pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. 

Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at 
pasientens rettigheter i forhold til NAV og andre blir ivaretatt og at personer med 
arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i 
arbeidslivet. Ventetiden for henviste pasienter skal ikke overstige 2-3 måneder. 

2)  Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter 
der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra 
bedriftshelsetjenester eller andre. 

   3)  Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og 
oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig 
påvirkning i arbeidsammenheng. 

   4)  Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, 
biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette 
skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, 
og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av 
bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner. 

   5)  Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, 
bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom 
arbeid og helse. 

   6)  Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene.  
 



Personalet ved avdelingen har i 2011 bestått av: 
  

Avdelingssjef / overlege Bjørn Hilt 
Overlege Oddfrid Aas (nestleder og fast stedfortreder for avdelingssjef) 
Yrkeshygieniker Morten Buhagen  
Administrasjonskonsulent Inger Fredriksen 
Yrkeshygieniker Solveig Føreland 
Lege i spesialisering Tom Holthe (50 %) til sept.11. 
Lege i spesialisering Fredrik Jervell 
Overlege Håkon Lasse Leira (60 % m/ AFP) 
Lege i spesialisering Grete Ø Nielsen (50 %) til sept.11 

 Sykepleier, klinisk spesialist Torgunn Qvenild (75 %) 
Forsker Pål Romundstad (20 %) 
Overlege Siri Slåstad  
Lege i spesialisering/prosjektlege Tonje Strømholm 
 

 Eksternt finansierte prosjektmedarbeidere 
Forsker Unni Bratt (50 %) til desember 11 

 Doktorgradsstipendiat Sindre Svedahl 
Forskerlinjestudent Bjørn Lyngen, til januar 2011. 
Mastergradsstudent Siri Fenstad Ragde  

 
Bjørn Hilt og Solveig Føreland har 20 % bistillinger og Håkon Lasse Leira 10 % bistilling ved 
Institutt for samfunnsmedisin ved DMF ved NTNU som h.h.v. professor II i arbeidsmedisin, 
universitetslektor II i yrkeshygiene og førsteamanuensis II i arbeidsmedisin.  
 
Bjørn Hilt var lokaltillitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening til august 2011 og Fredrik 
Jervell har vært foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på St. Olav Hospital med 20 % 
frikjøp. 
 

Poliklinikk  
 
I 2011 ble ca 280 personer utredet ved Arbeidsmedisinsk poliklinikk. Antallet utredninger varierer 
lite fra år til år. De fleste henvisningene til poliklinikken kommer fra fastlege/allmennlege, men vi 
får også henvisninger fra andre sykehusavdelinger, først og fremst fra lungeavdelingen, samt 
privatpraktiserende spesialister og bedriftsleger. Ca 1/3 av utredningene i 2011 ble gjennomført 
som ledd i sakkyndigoppdrag for NAV i forbindelse med spørsmål om yrkessykdom. De fleste som 
blir henvist til vår poliklinikk, kommer naturligvis fra vår egen helseregion, men vi har også noen 
fra andre deler av landet, heriblant noen ”second opinion”-saker. Vi har også dette året greid å 
holde korte ventelister ved poliklinikken. De fleste får time innen 2 måneder etter at vi har mottatt 
henvisningen. 
 
Lungesykdommer er fortsatt den dominerende sykdomsgruppen blant de som utredes ved 
poliklinikken. Det dreier seg hovedsakelig om astma og KOLS, men også andre lungesykdommer 
og øvre luftveislidelser er blant de tilstander vi ofte får til utredning. Kreftsykdommer er en annen 
sykdomsgruppe vi ser relativt mange tilfeller av. Her er det særlig lungekrefttilfeller det dreier seg 
om, men også noen med annen type kreft blir henvist til vurdering med spørsmål om 
arbeidsmiljøfaktorer kan ha vært årsak eller medvirkende til sykdomsutviklingen. Hudsykdommer og 
hånd-arm-vibrasjonssyndrom er andre tilstander som blir utredet ved poliklinikken. I tillegg får vi 
henvist til vurdering en del tilfeller med mer uspesifikke symptomer og uklare tilstander.  



 
I noen tilfeller har vi i forbindelse med utredningen gjennomført bedriftsbesøk, og vi har i flere 
saker hatt samarbeid med arbeidstakerens bedrift og/eller bedriftshelsetjeneste. 
  
Som tidligere år har vi hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen, og i forbindelse med 
utredningene av mulige løsemiddelskader eller annen toksisk encefalopati har vi et godt samarbeid 
med eksterne nevropsykologer.   

 

Yrkeshygiene 
 
I 2011 har avdelingens yrkeshygieniske ressurser i stor grad gått med til bearbeiding av måledata 
og skriving av rapport i forbindelse med avslutning av Freifjordprosjektet. Rapporten var ferdig og 
ble overlevert Statens vegvesen den 1. oktober. I tiden etter rapportoverleveringen ble resultatene 
også presentert i to seminarer, et arrangert av Arbeidstilsynet og et arrangert av Statens vegvesen.  
I tillegg til det omfattende Freifjordarbeidet har avdelingens to yrkeshygienikere på oppdrag 
gjennomført følgende eksponeringsmålinger: 
 
Måling av eksponering for isocyanater  (Sintef) 
Måling av lystgass på fødestue (Helse Nord-Trøndelag) 
Måling av melstøv (Mesterbakeren) 
Måling av støy (Nidar) 
Måling av sveiserøyk med grunnstoffbestemmelse (Skanska Stålfabrikken) 
Måling av diklormetan (Sintef, Materialer og kjemi) 
 
Yrkeshygienikerne deltatt på ca. 10-15 bedriftsbesøk i forbindelse med pasientutredning, utdanning 
av spesialister i arbeidsmedisin eller i forbindelse med mulige måleoppdrag, og en har også deltatt 
aktiv ved gårdsbesøkene  
 
Freifjordprosjektet medførte at det i de siste to årene er anskaffet en del nytt prøvetakingsutstyr, og 
avdelingen er av den grunn godt rustet til å påta seg nye oppdrag i form av eksponeringsmålinger. 
Noen av avdelingens eldste direktevisende instrumenter begynner imidlertid å svikte. Dette gjelder 
særlig Miran gassanalysator som i hovedsak har vært brukt til måling av lystgass på fødestuer. 
Innkjøp av nytt og bedre instrument har vært vurdert, men høy pris krever at nyinnkjøp vanskelig 
kan forsvares uten at det forankres i et prosjekt. 
 
En av yrkeshygienikerne er medlem av Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF), og 
innehar også retten til å bruke tittelen ”Sertifisert yrkeshygieniker”. 

 

Temadager: 
Avdelingen har siden starten i 1990 arrangert arbeidsmedisinske temadager stort sett to ganger 
hvert år.  Målgruppa for temadagene er bedriftshelsepersonell i Midt-Norge.  
Temadagene i 2011 var: 

 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer, 6.april 2011  
 Kommunikasjon mellom mennesker og organisasjoner, 16. november 2011 

 
 



Frokostseminarer: 
Vi inviterer andre fagfolk og interesserte til frokost og faglig påfyll 3-4 torsdager i semesteret. Det 
ble arrangert sju frokostseminar i 2011 med følgende tema:  
05.01.2011 Rus og arbeidsliv, hjelpetiltak for arbeidstakere med rusproblemer 

Robert Mulelid og Trond Nilsskog, Lade behandlingssenter 
03.02.2011 Forsinket søvnfasesyndrom, søvnmangel og arbeid 

Knut Langsrud, Østmarka 
03.03.2011 Arbeidsmiljø og forplantningsskader 

Tom Holthe, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 
12.05.2011 Spirometri – undersøkelse og tolkning 

Siri Slåstad, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 
01.09.2011 Nanopartikler, helse og yrkeshygiene 

Ann Kristin Sjaastad, HMS-seksjonen, NTNU 
06.10.2011 Godkjenningsordning av bedriftshelsetjenesten – en fordel for hvem?  

Arve Lie, STAMI 
01.12.2011 KOLS – ikke bare for røykere.  

Håkon Lasse Leira, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 
 

Undervisning 
 
Internundervisning 
Som ledd i kravene for leger som er i spesialistutdanning gjennomføres et program med tverrfaglige 
fagmøter og litteraturmøter i til sammen to timer hver uke. Avdelingen har et utdanningsutvalg for LIS 
leger. 
 
Medisinstudenter. 
Hoveddelen av undervisningen i arbeidsmedisin skjer i studentenes semester ID og  IIIC, men  
faget undervises på flere stadier under medisinstudiet, ofte i samarbeid med andre avdelinger. 
Støyskader blir for eksempel omtalt under ØNH-avdelingens undervisning om hørselsskader. 
Samlet timetall i arbeidsmedisin for medisinstudentene er 49 timer forelesninger og 26 timer andre 
læringsformer. 
 
I stadium ID skriver og presenterer studentene i grupper en oppgave om arbeidsmiljøpåvirkninger 
og helse i valgte yrker. I stadium IIIC er en uke satt av til arbeidsmedisin. I denne uka blir det 
forelest over sentrale tema som ikke er dekket tidligere i studiet og en dag brukes til 
bedriftsekskursjoner. I år kunne studentene velge mellom Nidar sjokoladefabrikk i Trondheim og 
smelteverket Washington Mills på Orkanger. I undervisningen har vi hatt god nytte av 
bedriftslegene Bjarte Sæter, Nidar og Hilde Myren, Statoil, som har forelest om hhv 
bedriftshelsetjeneste og psykososiale arbeidsforhold. Et to timers seminar om toksikologisk 
risikoevaluering blir gjennomført i samarbeid med professor Odd G Nilsen. 
 
Ingeniørstudenter 
Fra avdelingen undervises det også i arbeidsmedisin og yrkeshygiene ved Institutt for industriell 
økonomi og tekniologiledelse på NTNU 
 
Spesialistutdanningen og legers videre- og etterutdanning 
I 2011 har avdelingen hatt til sammen fire leger spesialisering (LIS). To av dem fullførte sin 
spesialistutdanning i løpet av året. Alle LIS har veiledningsopplegg ved avdelingen og deltar i 
internundervisningen, og alle deltar i telefonundervisning sammen med LIS’er ved de andre 
arbeidsmedisinske avdelingene.  



 
Utdanningskomiteen ved avdelingen besto i 2011 av Siri Slåstad, Grete Øyvor Nielsen og Fredrik 
Jervell. 
 

Prosjekter og annet 
 
Aktuelt prosjektarbeid ved avdelingen vises stikkordmessig i tabellen nedenfor. Mer utførlige 
beskrivelser av de fleste av enkeltprosjektene finnes på hjemmesiden  
www.stolav.no/arbeidsmedisin. ¨ 
 
Prosjekt Kommentarer 
Eksponering og helseforhold i 
silisiumkarbidindustrien 

Avsluttes med doktorgrad i 2012. Samarbeid 
med STAMI 

Arbeidsmiljø og helse ved rehabilitering av 
Freifjordtunnelen  

Avsluttet og rapportert i 2011. Publisering i 
2012. 

Kokker, arbeidsmiljø og helse Prospektiv kohortundersøkelse 2010-2020. 
Obstruktive lungesykdommer i yrket Samarbeid med HUNT 
Psykososialt arbeidsmiljø og helse Oppstart 2011, samarbeid med HUNT og ISM
Skadefri bonde -.En undersøkelse om 
personskader i landbruket 

Samarbeid med ST og NT bondelag, LHMS, 
Arbeidstilsynet og NTNU. Rapport 2011 og 
videre arbeid i 2012. 

Arbeidsrelaterte årsaker til lungekreft  Samarbeid med lungeavdelingen og 
kreftavdelingen ved St.Olavs Hospital. 

Skader i landbruket Fra 2010, Samarbeid med Senter for 
bygdeforskning og IRIS. 

Lungehelse hos bønder Samarbeid med HUNT 
Kartlegging av eksponering for 
diatermirøyk i operasjonsstuer ved St. 
Olavs hospital 

Masterprosjekt ved DMF, NTNU 

 
Våre fremste samarbeidspartnere for prosjektarbeid har i 2011 vært Arbeidstilsynet, Statens 
vegvesen, HMS-fagmiljøet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT-
fakultetet ved NTNU, STAMI, HUNT, Miljøavdelingen i Trondheim kommune, Institutt for 
Nevromedisin ved DMF, Institutt for samfunnsmedisin ved DMF, nevropsykolog Helge Sletvold 
og Kjemisk institutt ved NTNU. 
 
Avdelingen har fra 2009 hatt en intensjonsavtale om prosjektsamarbeid med Norsk 
underholdningsmedisinsk institutt i Namsos 

Bjørn Hilt er biveileder for Doktorgradsstipendiat Hanne Weggeberg ved Kjemisk institutt på 
oppgaven Metal characterization of different size fractions of airborne particulate matter and health 
effects in humans. Hovedveileder er professor Trond Peder Flaten ved Kjemisk institutt. 

 
Bjørn Hilt var medlem av sakkyndig komite og andre opponent for Cand med. Anne Kristine 
Møller Fell ved hennes doktorgradsprøve ved Universitetet i Oslo 7.9.2011 og administrator av 
komite for professorkompetansebedømming av førsteamanuensis Dr. scient. Asbjørn Magne Nilsen 
 
Solveig Føreland var sensor for en masteroppgave ved Institutt for Industriell Økonomi og 
Teknologiledelse, NTNU 
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Solveig Føreland er veileder for Mastergradsstudent Siri Fenstad Ragde ved Institutt for 
Laboratoriemedisin, barne-og kvinnesykdommer, NTNU. 
 
Siri Slåstad har i 2011 deltatt i legeforeningen  arbeidsgruppe ”Utredning av allergologi som 
kompetanseområde” og er styremedlem i Arbeidsmiljøsentret. 
 
Morten Buhagen er sensor for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS) ved sertifisering av 
yrkeshygienikere. 
 

Foredrag 
 
Hilt: 

 Bioaerosoler og helse, EVU kurs i yrkeshygiene, NTNU, 15.3.2011 
 Kvantitative metoder og prinsipper til bruk i bedriftshelsetjenesten, Grunnkurs for 

bedriftshelsepersonell, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Trondheim 17.3.2011. 
 Å lage mat, er det så farlig da? Prosjekt om kokker og arbeidsmiljø. Årskonferanse 

Namf/NFAM, Os 4.-6.5.2011 
 Kvikksølveksponerte – Synspunkter på hva en skal legge vekt på ved utredninger. Høstmøte 

for de arbeidsmedisinske avdelingene, Oscarsborg, Oslo, 29.-30.8.2011 
 Asbestrelaterte lungesykdommer og Arbeidsrelatert lungekreft – epidemiologi, Kurs i 

arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, 5.-6.9.2011 
 Arbeidsrelaterte lungesykdommer – hva bør legene tenke på. Spesialistkurs i lungemedisin, 

NTNU, 7.10.2011 
 Erfaringer fra sakkyndigarbeid, krav til spesialisterklæringer, arbeidsmedisinsk 

årsaksvurdering. Juss i arbeidsmedisinen, Grunnkurs O-25377, Namf/NFAM, Soria Moria 
Oslo, 4.11.2011. 

 Arbeid og Helse. Fagdag for verneombud ved St. Olav HF. 24.11.2011. 
 
Leira 

 Gravide arbeidstakere. Kurs for jordmødre og allmennpraktikere. St Olavs Hospital 18. 
januar, 2011 

 Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Nidaroskongressen, Trondheim, 17. oktober 2011 
 Bedriftshelsetjeneste hos fastlege, Nidaroskongressen, 19. oktober 2011 
 KOLS – ikke bare for røykere. Frokostmøte, Arb. med. avd., St Olavs Hosp. 1. desember, 

2011  
 
Buhagen 

 Støy og støydemping, EVU-kurs,16.11.2011, NTNU 
 Freifjordprosjektet, Arbeidstilsynet bergverkskonferanse, 26.10.2011, Gardermoen 
 Freifjordprosjektet, presentasjon av sluttrapport, Statens vegvesen, 25.11.2011, Gardermoen 

 
Slåstad  

 Labdyrallergi. Foredrag for inspektører i arbeidstilsynet. Oslo 26.0.11 
 KOLS og astma hos bønder. Undervisning for HMS-rådgivere i Midt-Norge LHMS. Trondheim 

01.03.11 
 KOLS og astma hos bønder. Undervisning for HMS-rådgivere i Vest-Norge LHMS. Bergen 

02.03.11. 



 Arbeidsrelaterte lungesykdommer. Undervisning for lungesykepleiere v/ St. Olav.  Trondheim 
09.03.11. 

 Spirometri. Foredrag på frokostseminar ved Arbeidsmedisinsk avdeling. 12.03.11. 
 Gasseksponering i landbruket. Undervisning på landssamling for LHMS. Randsvangen 

07.06.11. 
 Risikobasert helseovervåkning.  Undervisning for samarbeidende bedriftshelsetjenester i 

LHMS.  Oslo 21.11.11. 
 
Føreland: 

 Fra totalstøv til nanopartikler. På jobb for et godt arbeidsmiljø - Æresseminar for Bjørn 
Erikson, STAMI, Oslo 18.01.2011 

 Informasjonsmøter om resultatene av Silisiumkarbidprosjektet:  
o Saint-Gobain Ceramic Materials, Eydehavn 14.06.2011 
o Saint-Gobain Ceramic Materials, Lillesand 14.06.2011 
o Washington Mills AS 15.06.2011 

 
Aas:  

 Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Div. autorisasjonskurs, Skjetlein ressurssenter og 
Øya Vgs. 

 Luftveisplager blant bønder. Distriktssamlinger for LHMS –rådgivere.  Saltdal 14.9.2011 og 
Gardermoen 25.10.2012 

 Helse og arbeidsmiljø i landbruket. Landssamling for bedriftshelsetjenester tilknyttet 
LHMS. Oslo 21.11.2011 

 
Jervell 

 Hørsel og Støyskader, NTNU, EVU-kurs for yrkeshygienikere, 27.03.2011. 
 Dataspillavhengighet, Midt-Norsk Forum for arbeidsmedisinsere, Trondheim, 9.6.2011 

 
 

Deltakelse på kurs / konferanser / faglige møter 
 
Fredriksen: 

 Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Oscarsborg, Oslo, 29.-30.8.2011 
 
Hilt: 

 Faglig konferanse Namf, Losby gods, Oslo, 10.-11.2.2011 
 Helsepolitisk Seminar, Regionutvalget Helse Midt-Norge, Stjørdal 11.3.2011. 
 Årskonferanse Namf/NFAM, Os, 4.-6.5.2011, m/ foredrag 
 Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Oscarsborg, Oslo, 29.-30.8.2011 

m/foredrag 
 

Leira:  
 Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Oscarsborg, Oslo, 29.-30.8.2011 

 
Jervell:  

 Arbeidsbetingede lungesykdommer, UiB, Bergen, 05.-07.09.2011 
 Jus i arbeidsmedisinen, Namf, Oslo, 31.10.-04.11.2011 
 CBRN kurs for leger og helsepersonell, Oslo 05.-07.03.2011 

 



Føreland: 
 American Industrial Hygiene Association, AIHce, 16-20.05.2011, Portland, USA (m/ 

presentasjon) 
 Airmon 2011, 7th international symposium on moderen principles for air monitoring and 

biomonitoring. 19-23.06.2011, Loen, Norge (m/ presentasjon) 
 PDC 101- Anticipation, Recognition, Evaluation, and Control of Welding Health Hazards, 

AIHce, 14.05.2011 

 SYM 010. Symposium: Conquering Industrial Hygiene Problems with the Use of Real-
Time Monitors, AIHce, 15.11.2011 

 
Buhagen: 

 NYF Vårkonferanse,  Mai 2011, Oslo 
 American Industrial Hygiene Association, AIHce, Mai 2011, Portland, USA (med 

presentasjon) 
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