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Charlotte Rabben (28) fra Frøya 
overtar 1. september i år som ny 
fastlege ved Hitra legekontor etter 
Leif Langdahl, som skal ha ulike 
kommunale oppgaver frem til han 
går av med pensjon til sommeren. 
Inntil videre skal stillingen dek-
kes av et vikarbyrå.

Johan Hustad har sluttet som 
prorektor for nyskaping ved 
NTNU og blir direktør for NT-
NUs tematiske satsingsområde, 
Energi.

Gunn-Evy Håkaby (53) blir råd-
giver for organisasjonsutvikling i 
byggeprosjekt (OU bygg). Oppga-
vene omfatter driften av ny A-fløy 
og det nye PET-senteret ved UNN 
fra første halvår i 2018 samt plan-
arbeidet med det nye sykehuset i 
Narvik og et fremtidig nybygg for 
psykisk helse i Tromsø.

Ingvild Eide Graff begynner 
i jobb som forskningsdirektør i 
Uni Research Helse 1. mars. Hun 
kommer fra NIFES, der hun har 
hatt ansvar for forskning på sjø-
mattrygghet og helseeffekter av 
sjømat. Hun har doktorgrad i 
ernæring og fikk professorkompe-
tanse i 2016. 

Maja Ranveig Skoghøy (28), 
tidligere fagingeniør i vikariat 
ved mikrobiologen ved UNN, er 
nå fast ansatt som kontorkon-
sulent ved sykehuset i Breivika, 
en jobb hun kombinerer med en 
ny bachelor, denne gang innen 
økonomi. Hun har tidligere gjen-
nomført bachelor i bioteknologi 
ved UiT.

Dagrun Slettebø er ansatt som 
overingeniør ved Senter for al-
ders- og sykehjemsmedisin (Se-
fas). Hun er statistiker og bistår 
Sefas-forskerne med biostatistisk 
prosjektstøtte; som å gi analyse-
hjelp, statistisk støtte til søknads-
arbeid i tillegg til å anbefale bruk 
av metoder og programvare. 

Sondre Finjord Jensen (29) ble 
i høst ansatt som ny brann- og 
sikkerhetsrådgiver ved Universi-
tetssykehuset Nord-Norge (UNN). 
Arbeidsoppgavene inkluderer all 
bygningsmasse og personell til-
knyttet sykehusene ved UNN.

Eric Cornut, sveitsisk rådgiver 
med bakgrunn i Novartis, er kon-
stituert som sjef i den europeiske 
legemiddelindustriforeningen 
EFPIA inntil foreningen finner 
ny permanent generalsekretær 
etter svenske Richard Bergström. 
Cornut har hatt en rekke sentrale 
stillinger i den sveitsiske legemid-
delgiganten Novartis.

Trude Vollheim Webb, regi-
ondirektør for Skatt Midt-Nor-
ge siden 2007, er oppnevnt som 
direktør i Arbeidstilsynet, som 
hun kjenner fra før gjennom 
samarbeidet om å bekjempe ar-
beidslivskriminalitet. Hun har 
vært ligningssjef og hatt ulike 

lederjobber i Arbeidsmarkedseta-
ten. Inntil hun tiltrer i mars, er 
regiondirektør Borghild Lekve 
ved Arbeidstilsynet Vestlandet 
konstituert som direktør for Ar-
beidstilsynet. Jan Petter Sæbø 
fungerer som regiondirektør i Le-
kves fravær.

Tor Arne Gangsø (56), råd-
mann i Ullensaker og leder av det 
sentrale rådmannsutvalget i KS, 
overtar som arbeidslivsdirektør 
i KS etter Per Kristian Sundnes, 
som pensjonerer seg. Gangsø har 
blant annet vært rådmann i Vågå 
kommune.

Eddy Kjær (37) tiltrådte 2. januar 
som generalsekretær i Stoffskifte-
forbundet. Han kommer fra NHO 
Reiseliv – Norwegian Hospitality 
Association, der han var fagsjef 
for kompetanse og rekruttering. 
Jobben omfatter teamutvikling, 
strategi samt politisk arbeid med 
fokus på å øke forbundets med-
lemsmasse.

Atle Hamar (53) har overtatt som 
nestleder i styret for Helse Førde 
etter Agnes Landstad, som nå er 
konstituert styreleder i RHF-et. 
Før Hamar ble direktør i Lotteri- 
og stiftelsestilsynet i år 2000, var 
han blant annet politisk rådgiver 
i to departementer, statssekre-
tær og distriktsarbeidssjef i Indre 
Sunnfjord.

Charalampos Tzoulis, over-
lege i nevrologi og hjerneforsker 
i Bergen, er tildelt rekrutterings-
stipend på til sammen om lag 
20 millioner kroner fra Bergens 
forskningsstiftelse og UiB. Nylig 
publiserte han, sammen med kol-
leger, en studie som kan gi svar 
på hvorfor noen får Parkinsons 
sykdom, og andre ikke. De har 
oppdaget en vesentlig biologisk 
mekaniske som ser ut til å svikte 
hos personer med Parkinson slik 
at hjernen eksponeres for aldrin-
gens skadelige effekter.

Eva Gerdts, professor i kardiolo-
gi ved UiB, hedres med Kvinne-
helseprisen på 100.000 kroner fra 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
for sin forskning på kvinnehjer-
ter. Hun har ledet og vært delak-
tig i store forskningsprosjekter og 
publisert 166 forskningsartikler. 
Hun jobbet som distriktslege og 
allmennlege før hun spesialiserte 
seg innen indremedisin og hjerte-
sykdommer.

Per Fugelli, lege, professor 
i sosialmedisin, forfatter og 
samfunnsdebattant, er tildelt 
Menneskeverds Livsvernpris 2017 
for sin evne til å snakke naturlig 
og ærlig om døden. Han fikk på-
vist kreft for over syv år siden og 
har gitt døende og alvorlig syke 
en stemme i offentligheten. I egen 
sykdomsprosess og nærstående 
død har han fokusert på livsglede 
og løftet frem verdien av de nære 
ting.

I farten

Prestisjetung 
utredningsjobb

Direktør Bernadette N. Kumar i Nasjonal kompe-
tanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse 
(Nakmi) er oppnevnt som medlem i The Lancets 
nyoppnevnte kommisjon for migrasjon og helse. 
Den overordnede målsettingen for den presti-
sjetunge kommisjonen – med 19 deltakere fra alle 

kontinenter – er å undersøke og dokumentere hvordan migrasjon 
påvirker helsen til individet og befolkninger.

– Jeg er utrolig glad for å ha blitt bedt om å være med i kom-
misjonen. Med mer enn én milliard mennesker i bevegelse i eget 
land, eller mellom land, er migrasjon et av vår tids viktigste fol-
kehelsespørsmål i dag, og ikke minst i fremtiden, sier Bernadette 
Kumar til Nakmi på nett.

«Bro mellom forskning og politikk»
UCL-Lancet Commission on Migration and Health» ble i fjor opp-
nevnt av redaksjonen i det verdensledende medisinske tidsskrif-
tet, og Lancet-redaktøren Richard Horton deltar i kommisjonens 
arbeid. I november møttes kommisjonsmedlemmene for første 
gang, og utpå ettersommeren i 2018 ventes komiteens rapport og 
anbefalinger sluttført.

– The Lancet skal ha stor honnør for å sette i gang dette ar-
beidet. Kommisjonen er et viktig bidrag for å bygge bro mel-
lom forskningen på området og praktisk politikkutforming, sier 
Nakmi-direktøren, som også er førsteamanuensis ved Institutt for 
helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tverrfaglig tilnærming
Kommisjonens sekretariat er lagt til University College London 
(UCL), med briten Ibrahim Abubakar som kommisjonsleder. Han 
er professor i epidemiologi og direktør ved Institute of Global 
Health ved University College London. Instituttet er et ledende 
forsknings- og undervisningsmiljø på feltet global helse. Kommi-
sjonen mottar finansiell støtte fra den britiske stiftelsen The Well-
come Trust.

På dagsordenen står blant annet oppbygging av dokumenta-
sjon innen aktuelle spørsmål på feltet, og å identifisere temaer for 
videre forskning. En tverrfaglig tilnærming skal legges til grunn, 
og inkluderer humanistiske, samfunnsvitenskapelige og medisin-
ske perspektiver, skriver nakmi.no.

Aktuelle utredninger
The Lancet har i løpet av de siste fem–seks årene oppnevnt et 
tyvetalls tilsvarende kommisjoner viet tidsaktuelle temaer innen 
helse og medisin. I 2011 ble «The Lancet–University of Oslo Com-
mission on Global Governance for Health» oppnevnt, med sekre-
tariatsfunksjonen lagt til UiO under ledelse av rektor Ole Petter 
Ottersen.

Kommisjonens anbefalinger, som ble fremlagt i 2014, mun-
net blant annet ut i opprettelsen av et fast rådgivningsorgan for 
global helseadministrasjon, The Independent Panel on Global Go-
vernance for Health. Dette panelet administreres ved Senter for 
utvikling og miljø ved UiO.
Geir Åge Heggelund 412 17 157 
gh@dagensmedisin.no!

Helsefolk

VIKTIG OPPDRAG: – Med mer enn én milliard mennesker i beve-
gelse er migrasjon et av vår tids viktigste folkehelsespørsmål, sier 
Bernadette N. Kumar.
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Nye fjes på jobben, eller noen som slutter? En kollega som har 
tatt doktorgraden, fått et styreverv, pris eller stipend? Send 
høyoppløselig ansiktsbilde og kort tekst på inntil 300 tegn 
inkl. mellomrom til jobb@dagensmedisin.no
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