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1. INNLEDNING MED OVERORDNET MÅLSETTING 
 
Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved 
Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, med tre vitenskapelige 
stillinger, består vi også en «oppdragsavdeling» som er eksternt finansiert og administrert i 
UNIFOB. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for begge typer arbeid ved seksjonen. 
 
Dette året har til dels stått i omorganiseringens tegn, da UNIFOB er i endring. Dette har 
medført at seksjonen har hatt behov for større grad av strategisk tenkning enn tidligere, og vi 
har hatt to planleggingsdager om vårt fremtidige arbeid. Vi har formulert følgende 
overordnede målsetting for seksjonen: 
 

 
"Seksjon for arbeidsmedisin har som sitt mål å bidra til en fredelig og 
harmonisk verden, ved å arbeide for sunne arbeidsplasser nasjonalt og globalt. 
Vi har som en særlig oppgave å søke ny kunnskap og å stille spørsmål ved den 
eksisterende." 
 
  
 

2. ADMINISTRATIVE FORHOLD 
 
PERSONALE 
 
Følgende stillinger har vært besatt i 2001: 
 

Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, bistilling i UNIFOB) 
 Professor Trond Riise  (med forskningspermisjon fra UiB 1.halvår 2001; hovedstilling i UiB, bistilling i  

UNIFOB) 
 Yrkeshygieniker/førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, bistilling i UNIFOB) 
 Yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund  
 1.konsulent/fysioterapeut/cand.polit. i psykologi Steffen Torp (50%) 
 Lege Nils Bull  
 1.konsulent/fysioterapeut Tone Morken 

1.konsulent/fysioterapeut Inger Haukenes (fra 14/5) 
 1.konsulent/sykepleier Kristin Bondevik (80% fra 1/10) 

Kontorfullmektig Berit Larsen  
 Kontorfullmektig Lena Bartz (50%) 
 Forsker Grace Egeland (15% fram til 31/5, gikk da i svangerskapspermisjon) 
 Lege Åse Vatshelle (10%) 8/6-1/9. 

Assosiert: Forsker Knut R. Kyvik (50%), lønnet av HMS-avdelingen, UiB 
Yrkeshygieniker Inger Margrethe Haaland (timelønnet) 

 
 
 
INTERNE MØTER 
Seksjon for arbeidsmedisin har et uformelt morgenmøte fra kl. 0830-0900. Hver tirsdag morgen har vi hatt et 
felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har hatt to hele dager til 
strategidiskusjon for seksjonen, og har utarbeidet et "Bjørnefjordsnotat" og et "Skjoldnesnotat" til bruk i videre 
drøftinger internt. 
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SOSIALE TILTAK - VERNEOMBUD – ETIKK 
Universitetets juletrefest med barna i januar. 
St.Hans feiring hos Bjørg Eli (etter Bentes bryllup) 
Rekefest hos Nils (med Kokkelimonke, bading og båttur) 
Spaghetti-aften hos Inger 
Juleheksefest med instituttet. 
Tradisjonell julemiddag i år avholdt hos Bente 
 
Nye verneombud: Bjørg Eli og Tone (vara). Etisk komité: Trond og Knut Rasmus har hatt støtte av Bjørg Eli i 
årets første halvdel.  
 
X-LAB AS 
X-lab AS er et yrkeshygienisk laboratorium som har UNIFOB som medeier. X-lab AS er en verdifull 
samarbeidspartner for Seksjon for arbeidsmedisin. Det er en stor faglig styrke for oss med nærhet til et 
yrkeshygienisk laboratorium, og vi har hatt mye godt samarbeid med laboratoriet dette året. 
Laboratoriet har ved årets slutt fire ansatte: Inger Margrethe Haaland (daglig leder), Torill Sage, Mette 
Lorentzen og  Torill Standal. Bente E. Moen var styreleder til juni 2001. Deretter ble Bjørg Eli Hollund 
seksjonens styrerepresentant. 
 
 
SAMARBEID MED YRKESMEDISINSK AVDELING 
Vi har i året som gikk hatt forskjellige møter med yrkesmedisinsk avdeling, og temaet er stadig å øke 
samarbeidet mellom våre to enheter. Planer om et sjøfartsmedisinsk senter er en sak som også binder enhetene 
sammen, og vi har håp om at dette senteret skal bli realisert som et samarbeid mellom våre to enheter. 
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3. UNDERVISNING 
 
 
A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER 
Også dette året har vi gjennomført «arbeidsmedisinsk uke, men kun i april. Hjelpelærere som har tatt imot 
studentene ute i bedriftshelsetjenesten har vært: 
 
*Khoa Duong (Bergen bht) 
*Arnhild Hjelmen (Den norske bank) 
*Rønnaug Omdahl (Arnsana) 
*Erling Aaserud (Bergen arbeidsmedisinske senter) 
*M-M Rosvold/A. Nevdal (Frank Mohn) 
*Trond Skaflestad (Statoil, Mongstad) 
*Monika Holm Wiik (Rolls Royce) 
 
Det har vært vanskelig å få nok leger til å ta imot studentgrupper i år, og vi er svært takknemlige for hjelpen til 
de som er nevnt over - noen har til og med tatt imot to grupper!! 
 
Annen undervisning vi har hatt for medisinerstudentene i år har bestått av veiledning til studenter som skriver 
særoppgave, undervisning i epidemiologi og forebyggende medisin 
 
ETABLERING AV NETTVERK 
Siden det var har vært vanskelig å få leger med i undervisningen i det siste, hadde vi et møte med de som deltok 
i år, og drøftet saken i en middag på Bryggeloftet. Resultatet ble at vi har etablert følgende: 
 
 

"Nettverk for pedagogikk og formidling i næringslivet" 
Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og bedriftshelsetjenestene i Bergen og Omegn. 

 
Bakgrunnen for dette tilbudet, er at vi i ti år har samarbeidet med en gruppe bedriftsleger om 
legestudentundervisningen i arbeidsmedisin. Studentene har blitt utplassert i små grupper ute i 
bedriftshelsetjenestene, og dette har studentene og vi sett som en særlig viktig del av undervisningen.  

Vi ønsker nå å styrke og fornye samarbeidet ved å knytte studentundervisningen opp mot et kurs i 
pedagogikk og formidling. Disse planene har tatt form i dialog med deltagerne i studentundervisningen i vår. 
Vårt primære mål med dette kurset er å stimulere gode medarbeidere til fortsatt innsats og rekruttere nye 
bedriftsleger til studentundervisningen. Kursopplegget skal imidlertid samtidig utfordre og dyktiggjøre 
deltagerne i forhold til faglig formidling i videste forstand.  

Dette er et kursopplegg som går over to år. Første kursdag var 5.desember 2001, og vi har 15 deltagere 
i dette nettverket! Dette synes vi er spennende! 

 
 
B. HELSEFAG- UNDERVISNING 
Helsefag hovedfag: Kvantitative forskningsmetoder, 20 timer (Riise). 
 
C. MASTERGRADSSTUDIUM 
Seksjonen har utarbeidet et internasjonalt mastergradsstudium i tilslutning til det som eksisterer allerede på 
Senter for internasjonal helse - i «Occupational Hygiene». Studiet har i år ikke tatt opp nye studenter. Vi 
uteksaminerte fem; og har tre fra forrige opptak (en fra Nepal, en fra Botswana og en fra Tanzania). 
 De fleste av seksjonens ansatte har bidratt til at studiet har blitt etablert og gjennomført, enten ved 
praktisk hjelp eller som undervisere. Undervisningen har i hovedsak blitt utført av Bråtveit, Hollund og Moen, 
med Bråtveit og Moen som veiledere på oppgavene. 
 
Mastergradsoppgaver som ble fullført: 
 
-Katrin Lepisk: Occupational health risk assessment among brewery workers 
-Marina Kempinen: Occupational risk assessment in the surgical department in a hospital in  
Estonia. 
-Morgan Odirile Segoko: Noise exposure in the textile industry in Botswana 
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-Kwele K. Puso: Magnitude of work related injuries at Botswana meat commission 
-Jerome W. Materu: Occupational health problems among workers exposed to inhaled  
irritants in Tanzania. 
 
En av de opptatte mastergradsstudenter fra 2000 har gått over til et doktorgradsstudium: 
-Julius Mwaisenlage: Ventilatory lung function and occupational dust concentration in 
 Tanzania Portland cement factory. 
 
De to gjenværende mastergradsstudenter har disse oppgavene: 
-Sunil Kumar Joshi: Analysis of the possible occupational related causes of lung 
 cancer among the patients attending BP Koirala Memorial Cancer Hospital, Nepal. 
-Oukame Moses Kelaeng: Safety performance in building construction industry. 
 
D. ETTERUTDANNINGSKURS  
Vi har hatt følgende etterutdanningskurs for leger i år: 
- Arbeidslivets nevrologiske sykdommer (obligatorisk kurs i arbeidsmedisin) 
- Kurs for bedriftsleger i bilbransjen - 4 ettermiddags-seminarer 
- Treffpunkt for bedriftsleger - 4 seminarer 
 
 
E. DOKTORGRADSVEILEDNING 
 
Doktorgradskandidater: 
- Nils Bull (Moen/Riise veileder)- leverte arbeidet høsten 2001 
- Bjørg Eli Hollund (Moen) 
- Tone Morken (Moen/Riise veileder) 
- Siri Nome (Riise veileder) 
- Steffen Torp (Moen/Riise veileder) - leverte arbeidet høsten 2001 
- Åse Vatshelle (Moen veileder) 
- Julius Mwaiselage (Bråtveit/Moen) 
- Bjarte Sanne (Moen biveileder) 
 
Disputaser: 
- Monica W. Nortvedt (Riise veileder) disputerte i år med avhandlingen: Livskvalitet og multippel sklerose. 
(dr.polit.. avhandling). 



Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 7 

F. FOREDRAG 
 
Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva: 
 
Bråtveit M: 
-Bedriftshelsetjenesten. Instituttets dag, Bergen 9. mai 
-Støy og støyskader. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen, 19.-23. november 
-Inneklima. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen 
-Kjemisk helsefare. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen 
 
Bull N: 
-"Yrke, fertilitet og fosterskade".  Undervisning for medisinerstudenter ved Seksjon for arbeidsmedisin, 25. 
januar 2002 
-"Panoramaet yrkesskader og yrkessykdommer". For selgere i Vesta, Suitellet i Bergen,  
-"Forplantningsskader hos oljeeksponerte." Undervisning på verneombudskurs i regi av Bilbransjens bht,  
 
 
Hollund BE: 
-Hvorfor slutter frisørene?. Huskestue, Universitetet i Bergen. 
-Forekomst av luftveisplager og total serum IgE hos frisører i Bergen. Et fire års oppfølgingsstudie. 
Nordisk arbeidsmiljømøte i Trondheim 
-Forbygging av luftveisplager. Lunge-kurs, etterutdanningskurs for leger, Universitetet i Bergen 
-Toksikologi og risikovurdering. UiB-senter for miljøressurser 
-Skader og ulykker i bilbransjen.  Bilbransjens BHT. 
 
Moen BE: 
-Løsemiddelskader. Kurs: Arbeidsbetingede nevrologiske skader (B-1352). Seksjon for arbeidsmedisin, UiB 
-Kjemisk helsefare på tankskip. Etterutdanningskurs for leger i maritim medisin, Haakonsvern 
-Trivsel på arbeidsplassen, Bilbransjens 40-timers kurs, Bergen. 
-Arbeidplass gruver i Afrike. Internundervisning på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus 
 
Morken T: 
-Presentasjon av resultater fra prosjekt Belastningslidelser. Yrkesmedisinsk avdeling. 
-Presentasjon av resultater fra prosjekt Belastningslidelser. Hydro Aluminium Sunndal. 
-Effekt av et intervensjonsprogram mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. 
Seminar ved jubileum fysioterpeututdanningen. 
-Effekt av et intervensjonsprogram mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien 
Konferanse i Montreal, Canada. 
-Effekt av et intervensjonsprogram mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. 
Konferanse i Amsterdam, Nederland. 
-HMS-arbeid i bilbransjen. Foredrag ved Grunnkurs i verne- og miljøarbeid for bilbransjen. 
-Presentasjon av prosjekt belastningslidelser. Foredrag ved 10-årsjubileeum for Seksjon for fysioterapivitenskap. 
-Effekt av et intervensjonsprogram mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. Tverrfaglig møte 
fysiologisk psykologi. 
-Hjelper det vi gjør? Resultater fra prosjektet i aluminiumindustrien. Foredrag i Ergonomigruppen Vest. 
 
Riise T: 
-Qualità della vita nella sclerosi multipla. Inivitert foredrag (på italiensk) ved italiensk nasjonal konferanse 
“Sclerosi Multipla Oggi: la malattia, la persona”, Forlì, Italia, April 7, 2001. 
-Quality of life and multiple sclerosis. Invitert foredrag ved Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta, Milano, 
June 14, 2001. 
-Qualità della vita nella sclerosi multipla. Inivitert foredrag (på italiensk) ved italiensk nasjonal konferanse 
Sassary, Sardinia, June 29, 2001.  
-Use of quality of life in MS trials. Invitert foredrag på The 17th Congress of the European Committee for 
Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Dublin, 12. september 2001. 
-Publisering av vitenskapelige data – når, hvor og hvordan? Invitert foredrag for stipendiater innen diabetes 
forskning arrangert av Norges Diabetesforbund. Bergen, 17. november. 
 
Torp S: 
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-The impact of systematic health and safety activities on work environment and musculoskeletal health: A prospective 
study. PREMUS 2001, 4th Int. Sci. Conf. on Prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders, Amsterdam  
 -Rammebetingelsers betydning for endring av helserelatert atferd. Videreutdanning i forebyggende og 
helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo  
-Psykososiale faktorers betydning for forebygging av muskel-skjelettlidelser. Axess-kurs for fysioterapeuter, Oslo 
-Helseatferd og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Treffpunkt for bedriftsleger, Universitetet i Bergen  
-Ergonomi for industriarbeidere. Jotun as, Sandefjord 
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4. FORSKNING 
 
A. Publikasjonsliste 
 
Bråtveit, M., McCormack, D. & Moen, B.E. (2001) Activity profiles of the occupational services in a multinational  
company. Occupational Medicine, 51; 168-173. 
 
Bråtveit, M. & Moen, B.E. (2001) Exposure to organic solvents during cosmetic finishing of cars.  
Occupational Medicine, 51; 396-400. 
 
Bråtveit, M, Hollund, BE. & Moen, B.E. (2001) Den eldre arbeidstaker – høyere risiko for  
løsemiddeleksponering. Report nr. 3/2001 (34 pages) from Section for Occupational  
Medicine, University of Bergen. 
 
Bråtveit, M, Hollund, BE. & Moen, B.E. (2001) Yrkeshygiene over kontinentgrensene.  
Yrkeshygienikeren, 3: 10-13. 
 
Bull N, Riise T, Moen BE. Mechanisms of occupational injury reporting to insurance compensations in Norway 
1991 to 1996. Americal Journal of Industrial Medicine 2001;39:312-319. 
 
Bull N, Riise T, Moen BE. Occupational injuries to fisheries workers in Norway reported to insurance 
companies from 1991 to 1996. Occupational Medicine 2001;51:299-304. 
 
Hollund, BE. En oppfølgingsstudie blant frisører i Bergen. Rapport nr. 2/2001 (25 sider) Seksjon for arbeidsmedisin, 
Universitetet i Bergen/UNIFOB. 
 
Moen BE. Bilselgere og stress i jobben. Rapport 4/2001. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen/UNIFOB. 
 
Morken, T. og Torp, S (2001). Forebygging av muskel- og skjelettplager I: Sudmann T, Stokkenes G, Sæbøe G (red.): 
Fysioterapi på terskelen Kristiansand: Høyskoleforlaget.  

Morken T. Muskel- og skjelettplager og vernesko i bilbransjen. Rapport 1/2001. Seksjon for arbeidsmedisin, 
Universitetet i Bergen/UNIFOB. 

Myhr KM, Riise T, Vedeler C, Nortvedt MW, Grønning M, Midgard R, Nyland HI. Disability and prognosis in 
multiple sclerosis; demographic and clinical variables important for the ability to walk and awarding of 
disability pension. Multiple Sclerosis 2001;7:59-65. 
 
Nortvedt MW, Riise T, Myhr KM, Landtblom A-M, Bakke A, Nyland HI. The effect of bladder and sexual 
dysfunction on the quality of life of MS patients. Multiple Sclerosis 2001;7:231-235. 
 
Nortvedt MW, Riise T, Myhr KM, Nyland HI. Quality of life as a predictor for change in disability in MS – 
reply (letter). Neurology 2001;56:1250. 
 
Nortvedt MW, Riise T. Quality of life as an outcome measure in MS. Review. Journal of Drug Assessment 
2001;4.  
 
Riise T, Lund A. Prognostic factors in major depression: A long-term follow-up study of 323 patients. Journal of 
Affective Disorders 2001;65:297-306. 
 
Torp S, Riise T, Moen BE. The impact of social and organizational factors on how workers cope with musculoskeletal 
symptoms. Physical Therapy 2001;81:1328-1338. 
 
Torp S, Riise T, Moen BE. The impact of psychosocial work environment on the occurrence of musculoskeletal pain: 
A prospective study. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2001; 43: 120-126. 
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Abstracts, postere 
Morken T. Effects of an intervention programme to reduce musculoskeletal disorders in the aluminum industry. 
PREMUS 2001, 4th Int. Sci. Conf. on Prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders, Amsterdam, The 
Netherlands, 2001 
 
Nortvedt MW, Riise T, Moen BE. The influence of life-style factors on health-related quality of life. Abstract. 
The 8th Annual Conference of the ISOQOL, November 7-10, Amsterdam, Netherlands. Quality of Life 
Research 2001;10:243. 
 
Riise T, Moen BE, Nortvedt MW. Health-related quality of life and occupation. Abstract. The 8th Annual 
Conference of the ISOQOL, November 7-10, Amsterdam, Netherlands. Quality of Life Research 2001;10:243. 
 
Riise T, Moen BE, Kyvik KR. Multiple sclerosis and occupational exposure to organic solvents - a 
historical cohort study. Abstract. 1st Dubrovnik International Conference on Multiple Sclerosis, May 9-
12, Dubrovnik, Croatia. Neurologia Croatia 2001;50 (suppl 1):43 
 
Riise T, Granieri E, Casetta I, Moen B. Multiple sclerosis and organic solvents: indication of etiological 
involvement. Abstract. The 32nd Congress of the Italian Neurological Society, Sept 29 – Oct 3, Rimini, Italy. 
Neurological Sciences 2001;22:s25. 
 
Riise T, Nortvedt MW. The use of quality of life in multiple sclerosis trials.  Abstract. The 17th Congress of the 
European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Sept 12-15, 2001, Dublin, Ireland. 
Multiple Sclerosis 2001;7 (suppl 1):s1. 
 
Torp S, Riise T, Moen BE. The impact of systematic health and safety activities on work environment and 
musculoskeletal health: A prospective study. PREMUS 2001, 4th Int. Sci. Conf. on Prevention of Work-related 
Musculoskeletal Disorders, Amsterdam, The Netherlands, 2001. 
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B. Prosjekter 
 
Pågående prosjekter: 
  
 Prosjekttittel: Allergi og luftveisplager blant frisører  
 Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund 
 Medarbeidere: Bente E. Moen, Erik Florvaag, Stein Håkon Lygre, Ernst Omenaas, Grace Egeland. 
 
 Prosjekttittel: Helse- miljø og -sikkerhet i Norske bilverksteder 

 (støttet av NHOs arbeidsmiljøfond) 
 Prosjektleder: Steffen Torp 
 Medarbeidere: Bente E. Moen, Trond Riise 
 
 Prosjekttittel: HUSK - Arbeidsrelaterte plager, med 6 delprosjekter 
 Prosjektleder. Bente E. Moen (støttet av Dep., NFR og NHOs arbeidsmiljøfond) 
 Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Knut Rasmus Kyvik, Magne Bråtveit, 
   Steffen Torp, Trond Riise, Nils Bull, Grete S. Tell 
   Berit Larsen, Stein Inge Århus. 
  
 Prosjekttittel: Yrkesskade og yrkessykdom 
 Prosjektleder: Nils Bull 
 Medarbeidere: Bente E. Moen, Trond Riise 
 

Prosjekttittel: Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumsindustrien 
   - en intervensjons-studie 

Prosjektleder: Tone Morken 
Medarbeidere: Dette er et samarbeid mellom vår seksjon og alle aluminiumsverk i Norge (Elkem 

Aluminium Mosjøen, Elkem Aluminium Lista, Hydro Aluminium Høyanger, Hydro 
Aluminium Karmøy, Hydro Aluminium Årdal, Hydro Aluminium Sunndal, Hydro 
Aluminium Holmestrand, Sør-Norge Aluminium Husnes). Ved seksjonen er Bente 
Moen, Trond Riise og Steffen Torp med. 
 

 Prosjekttittel: Eldre arbeidstakere og organiske løsemidler (NHO-støttet) 
 Prosjektleder: Magne Bråtveit 
 Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Bente E. Moen. 
 
 Prosjekttittel: Aktivering av blodplater ved eksponering for hydrofobe    
   løsemidler in vitro   
 Prosjektleder: Knut R. Kyvik 
 Medarbeider: Holm Holmsen 
 
 Prosjekttittel: Lokomotivføreres arbeidsmiljø (NSB) 
 Prosjektleder: Åse Vatshelle 
 Medarbeidere: Bente E. Moen 
    
  Prosjektittel: Oslo International Think-tank on MS-epidemiology:  
    Guidelines for future epi-studies on MS.  
    Case-control studier av MS i Moskva. 
    Case-control studier av MS i India. 
    MS i Møre og Romsdal.  
    Deskriptive studier av MS i Sverige 
  Prosjektleder: Trond Riise 
  Medarbeidere: Harald Nyland m.fl. 
  

Prosjekttittel:  Livskvalitetsforskning på MS. 
  Prosjektleder: Trond Riise 
 

 Prosjekttittel: Arbeid og depresjoner 
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  Prosjektleder: Trond Riise 
  Medarbeidere: Anders Lund, Siri Nome. 

 
 Prosjekttittel: Skoprosjekt 
   Et samarbeid med Hydro aluminium  
 Prosjektledere: B.E. Moen (fagansvarlig) og Olav Bergum (Hydro, Høyanger) 
 Medarbeidere: Anne Langedrag, Hilde Vatslid m.fl. 
 
 Prosjekttittel: Svangerskap, arv og miljø. En pasient-kontroll studie av leppe og ganespalte 
 Prosjektleder: Rolv Terje Lie 
 Medarbeidere: Bente E. Moen - i tillegg en rekke andre fra andre enheter 
 

Prosjekttittel: Kartlegging av arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret 
 Prosjektleder: Bente E. Moen 
 Medarbeidere: Kristin Bondevik, Inger Haukenes, Inger Margrethe Haaland, Lena Bartz, Trond Riise 
   Ansatte ved Kreftregisteret (Aage Andersen) og i Sjøforsvaret (Vilhelm Koefoedt, Jan  

Sommerfeldt Pettersen) 
 

Prosjekttittel: P300 og løsemidler Norge/Estland 
 Prosjektleder: Bente E. Moen 
 Medarbeidere: Inger Margrethe Haaland, m.fl. 
 

Prosjekttittel: Eksponering for svovelsyreaerosoler ved produksjon av zink 
 Prosjektleder: Magne Bråtveit 
 Medarbeidere: Inger Margrethe Haaland, Bente E. Moen, ansatte ved Norzink-Outokumpo i Odda 
 

Prosjekttittel: Arbeid i en tanzanittgruve 
 Prosjektleder: Magne Bråtveit 
 Medarbeidere: Bente E. Moen, Yohana Mashalla, Hatua Maalim 
 
 
Prosjekter i avslutningsfase: 
 
  Prosjekttittel: MS og løsemidler 
  Prosjektleder: Trond Riise 
  Medarbeidere: Knut R. Kyvik, Bente E. Moen 
  Status:  Data analysert, publikasjon må skrives 
 
  Prosjekttittel: Postpolio og løsemidler 
  Prosjektleder: Trond Riise 
  Medarbeidere: Knut R. Kyvik, Bente E. Moen 
 Status:  Data analysert, publikasjon må skrives 
 
  Prosjekttittel: Luftveisplager blant kvartseksponerte skiferarbeidere 
  Prosjektleder: Hilde Suhr 
  Medarbeidere: Berit Bakke, Bente E. Moen 
 Status:  Publikasjon er innsendt  
 
 Prosjekttittel: Allergi og luftveisplager ved Torofabrikken -     
   eksponeringsmålinger og luftveissymptomer 
 Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund 
 Medarbeidere: Ivar Ingnes, Bente E. Moen 
 Status:  Data foreligger, publikasjon kan skrives men er utsatt pga. tidsmanger 
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5. KONSULENTVIRKSOMHET 
 
Seksjonen har hatt to hoved-oppdrags-givere vedrørende konsulentarbeid: 
 
a) Skadeforsikringsselskapet VESTA A/S 
Seksjonen har gitt arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk bistand til forsikringsselskapet. Arbeidet har bl.a. bestått 
i: 
- Å bistå ved risikovurdering av enkeltbedrifter 
- Å undervise selgere i henhold til å vurdere risiko for yrkessykdom/yrkesskade 
- Å gi risikovurdering av yrkesgrupper 
-Å bistå i utarbeidelse av tariff og risikovurderingsskjema 
 
b) Automobilbransjens forening i Hordaland 
Seksjonen har bistått bransjen i å opprettholde «Bilbransjens bedriftshelsetjeneste. Egen årsrapport utarbeides 
for denne virksomheten. 
 
Annen konsulentvirksomhet 
Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. 
Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, 
pårørende og advokater. 
 
 
 
 
 

6. E-POST - LISTE OG INTERNETTSIDER - IKT 
 
E-postliste 
På slutten av året 1996 etablerte vi en e-post-liste «HMS» for faglig diskusjon innen Helse, Miljø og Sikkerhet. 
Alle som er interessert i fagfeltet - det være seg leger, sykepleiere, fysioterapeuter, yrkeshygienikere, 
verneingeniører, psykologer eller andre - er hjertelig velkomne til å delta, på internettadressen: 
 
 http://www.uib.no/isf/hms/hms.htm 
 
Her kan man finne mer informasjon om denne listen, og hvordan man melder seg på. 
  
E-postlisten har vært en suksess, med økende antall medlemmer og økende antall diskusjonsinnlegg. Antall 
medlemmer ved utgangen av 2001 var 481. 
 
Internettsider 
Vi har en rekke internettsider, der vi presenterer seksjonens aktiviteter. Disse er godt besøkt. 
Vi har særlig fått tilbakemeldinger om at våre oversikter over aktuelle internettsider er av god nytte. 
Adressen til vår hjemmeside er: 
 
 http://www.uib.no/isf/arbeid/index.htm 
  
 
IKT-gruppe 
Den nye tids utvikling innen informasjonsteknologi gir uante muligheter for ny og annerledes 
undervisning. Seksjonen har dannet en IKT-gruppe som har til formål å drøfte og utrede de 
mulighetene som finnes innen dette feltet. Gruppen består av: Nils Bull, Knut R. Kyvik, 
Magne Bråtveit og Bente E. Moen. Gruppen har hatt  møter i år 2001. På et av møtene hadde 
vi besøk av Bjørn Oscar Hoftvedt fra Den norske lægeforeningen, og har etablert et samarbeid 
her for å utarbeide et internettkurs. Dette er spennende arbeid, men krever mye tid. 
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7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE  
 
Bull  
- International congress on work injuries, prevention, rehabilitation and compensation. Adalaide, Australia i 
mars. 
-"Treffpunkt for arbeidsmedisinere", 2 fagmøter à 2 timer 11/5, 7/12. 
 
Bondevik 
-Reiser i Sjøforsvaret: Oscarsborg, Forsvarets Overkommando i Oslo, Meløyvær Fort, Rødbergodden Fort, Grøtsund 
Fort. 
 
Bråtveit  
-Studiereise til Tanzania. 30/7-10/8. 
-Besøk på Outokumpu Norzink AS, Odda, 21/5 og 22/8. 
-Medisinsk statistikk II: regresjonsmodeller i medisinsk forskning, UiB, Bergen, 22-26/10 
 
Haukenes 
-Reiser i Sjøforsvaret: Oscarsborg, Forsvarets Overkommando i Oslo, Meløyvær Fort, Rødbergodden Fort, Grøtsund 
Fort. 
 
Hollund 
-AIHCE-konferanse i New Orleans 04.-09.06.01 
-Nordisk arbeidsmiljømøte i Trondheim 03.-05.09.01 
-NYF-konferanse i Kristiansand, 24.-26.09.01 

 
Moen 
-Styremøte i EASOM, Amsterdam 12.januar og 29.mars 
-Studiereise til Tanzania. 30/7-10/8. 
-Besøk på Outokumpu Norzink AS, Odda, 21/5 og 22/8 (kun en av ? 
-Reiser i Sjøforsvaret: Oscarsborg, Forsvarets Overkommando i Oslo, Meløyvær Fort, Rødbergodden Fort, Grøtsund 
Fort. 
-Årsmøte i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening, Bergen 14-16/11 
 
Morken 
-Prosjektmøte (2 dager) i prosjekt Belastningslidelser i Oslo, januar 
-Prosjektmøte (2 dager) i prosjekt Belastningslidelser i Bergen-juni 
-Prosjektmøte (2 dager) i prosjekt Belastningslidelser i Bergen- oktober 
-Besøk til Hydro Aluminium Sunndal, februar 
-Managing Health and Safety Issues in the Aluminium industry- Konferanse i Montreal, Canada, mai 

 - Fourth international conference on prevention of work-related usculoskeletal disorders, Amsterdam, Nederland  
oktober. 
 
Riise 
-Forskningspermisjon 1.halvår i Ferrara, Italia. 
 
Torp 
-PREMUS 2001, 4th Int. Sci. Conf. on Prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders, Amsterdam, The 
Netherlands 
-”Kart og terreng – får vi det til å stemme?” NFF’s faggruppe for Ergonomi, årsmøte, Oslo 
 
 
 
 

8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER 
 
Bråtveit 
-Medlem i fagrådet for Norsk Yrkeshygienisk forening 
-Medlem i komite for ”Nettverk for pedagogikk og formidling i næringslivet” Et samarbeid  
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 mellom UiB og bedriftshelsetjenestene i Bergen og omegn. 
 
Bull 
-Kursleder og koordinator for "Treffpunkt for arbeidsmedisinere" 
-Kasserer for “Fond for HMS-Forum Vest” 
-"Listowner", koordinator for e-postlisten HMS. 
 
 
Hollund 
-Medlem i styret i IOHA (Int Occ Hyg Ass) 
-Leder av den "The 5th IOHA International Scientific Conference" komiteen i år 2002 
-Vararepresentant i styret for X-lab AS/Styrerepresentant fra juni. 
-Medlem av valgstyret i NYF 
 
Kyvik 
-Medlem av kurskomité «Arbeidsbetingede nevrologiske skader», Universitetet i Bergen 
 
Moen 
- Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening 
- Leder for kurskomite; Bilbransjen, kurs for leger 
- Medlem av kurskomitéene; Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer, yrkesrelaterte lungesykdommer. 
- Leder av styringsgruppe for «Formidlingssenter for geriatri». 
- Medlem av Arbeidstilsynets FOU-utvalg. 
-Leder av styret for X-lab AS fram til juni. 
-Medlem av arbeidsgruppe for ”Sjøfartsmedisinsk senter” 
-Referee for Scandinavian Journal of Work Environment & Health 
-Styremedlem i EASOM 
-3.opponent i disputas for Øydis Ueland ved Universitetet i Oslo 
 
Morken 
-Medlem i komite for Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen 
 
Riise 
-Referee for Multiple Sclerosis. 
 
Torp 
-Kursleder for NFFs kurs ”Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter, del 2” 
-Arbeidslivslovutvalgets kontaktutvalg oppnevnt av Arbeids- og Administrasjonsdepartementet.  
-Referee for Journal of Occupational and Environmental Medicine 
 
 
 
 

9. INTERNASJONALT NETTVERKS-SAMARBEID 
Siden seksjonen har utviklet et internasjonalt studium i «Occupational Hygiene», har det blitt meget viktig å ha 
kontakt med fagmiljøer i andre land. Dette har vi fått til på flere måter dette året: 
 
a) Samarbeid med Estland 
Seksjonen har hatt noe midler fra Norges forskningsråd til apparatur i forbindelse med prosjektet "P300 og 
organiske løsemidler", men har ikke hatt ressurser nok til å gjøre annet enn planlegging i forhold til prosjektet i 
Estland. 
 
 
 
 
b) Samarbeid med Tanzania og Uganda 
Seksjonen har etablert et samarbeid Muhimbili University College  i Tanzania og Makerere University i Uganda 
og leverte en søknad til NUFU. Skuffelsen var stor da vi ikke ble tildelt midler. Samarbeidet fortsetter på 
sparebluss mht. Uganda. i Tanzania har vi to prosjekter gående: 
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 Støveksponering i Mererani tanzanittgruver, der Bråtveit/Moen deltok i feltarbeid i august 
 Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, ved mastergradssstudenten J. Mwaiselage. 
 
I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse 
dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. 

 
10. HÅNDBOK FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN 
 
I løpet  av dette året har Håndbok for bedriftshelsetjenesten blitt revidert, alle tre bind. 
Boken leveres forlaget i sin helhet rett over nyttår, vi vil denne gangen utgi bøkene i Arbeidsmiljøforlagets regi, 
og har et samarbeid med forlagssjef Gunnar Totland om dette. 
 
I redaksjonskomitéen har vi følgende personer: 
 
Bente E. Moen 
Bjørg Eli Hollund 
Magne Bråtveit 
Morten Berntsen 
Åse Vatshelle 
Tone Morken 
Inger Haukenes 
Berit Larsen 
 
Vi takker alle som har hjulpet oss i arbeidet - det har ikke vært få! En rekke forfattere har gitt sine bidrag. Vi 
håper at alle blir fornøyd med bøkene når de kommer ut. Vi har ingen eksakt dato fra forlaget, men antar at 
bøkene er i handelen i løpet av sommeren/høsten 2002. 

 
 
 
 

11.04.2008/B.E. Moen 


