
Foredrag etter henvendelse 
Dette er foredrag/seminar som er holdt av ansatte på Arbeids- og Miljømedisinsk avdeling og 

som kan etterspørres. Ta kontakt for nærmere informasjon. 

Arbeidsmiljø og helse 

Arbeidsmiljø og helse i fiskeindustrien (Lisbeth.Aasmoe@unn.no  ) 

Eksponering for bioaerosoler (Lisbeth.Aasmoe@unn.no  ) 

Eksoseksponering på hurtigbåter (Marit.Nost.Hegseth@unn.no  ) 

Arbeidsrelaterte lungesykdommer 

Arbeidsrelaterte lungesykdommer (Asbest, allergisk alveolitt, ODTS, berylliose, 

silikose, antrakose) ( Christin.Orbeck.Sorheim@unn.no ) 

Fenomenet KOLS (COPD)” (I et tverrvitenskapelig perspektiv) 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no  ) 

Arbeidstakeromsorg 

HGD-metoden - arbeidstakeromsorg i hverdagspraksis (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no  ) 

Eksponering og risiko 

Eksponering for narkosegasser (Lisbeth.Aasmoe@unn.no  ) 

Risikohåndtering (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Risikovurdering (Ann-Helen.Olsen@unn.no ) 

Helsefremme 

Fra forebygging til helsefremme - kun en språklig nyvinning 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no  ,  Marit.Nost.Hegseth@unn.no  , 

Martin.oien.jenssen@unn.no ) 

Helsefremme og yrkeshygiene (Marit.Nost.Hegseth@unn.no  ) 

Behovet for et åpent sinn: Psyke og Soma i medisin og arbeidsmedisin 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Positiv psykologi og jobbengasjement (Martin.oien.jenssen@unn.no  

Hudsykdommer  og psykososiale forhold og i yrkessammenheng 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Inneklima 

Inneklimafaktorer (Jan.vilis.haanes@unn.no, Ann-Helen.Olsen@unn.no  ) 

Inneklima: tiltak ved problemer og forebygging (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Fuktskader og helse (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Inneklima og helse (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Inneklima - en innføring (Ann-Helen.Olsen@unn.no  ) 
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Kognitiv atferdsterapi 

Når tankemåter skaper trøbbel – et tema for arbeid-helse praksis? En kort innføring i 

Kognitiv (Atferds)terapi (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no  ) 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon og konflikthåndtering (Martin.oien.jenssen@unn.no ) 

Non-violent comunication (NVC) as vitalization of non-violent philosophy 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no  ) 

Risikokommunikasjon (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Risikokommunikasjon ved gravide arbeidstakere (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Kultur og samfunn 

Kulturelt skapte sykdommer? (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Medisinsk antropologi (Anna.Aminoff@unn.no ) 

Miljømedisin 

Eksponeringer i miljøet - farlig eller ufarlig (Jan.vilis.haanes@unn.no  

Miljømedisinske utfordringer  i Norge (Jan.vilis.haanes@unn.no  

Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

Miljømedisin i et globalt perspektiv (Anna.Aminoff@unn.no ) 

             Miljøgifter og human helse (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

Arbeide i varmt klima (Anna.Aminoff@unn.no ) 

Helseplager tilskrevet miljøfaktorer ("el-overfølsomhet", "amalgam-overfølsomhet", 

""kjemisk intoleranse", "MCS" mv) (Jan.vilis.haanes@unn.no  

Muskel og skjelettplager 

Om temaet muskel og skjelettplager med utgangspunkt i human vitenskapelig 

sykdomsforståelse (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Nervesystemets sykdommer 

Arbeids-/omgivelsesmiljø og nervesystemets sykdommer - En innføring i 

nevrotoksikologi for nevrologer (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

Presentasjonsteknikk og media 

Presentasjonsteknikk (Anna.Aminoff@unn.no ) 

Mediekontakt  (Anna.Aminoff@unn.no ) 
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Psykososialt arbeidsmiljø 

Psykososialt arbeidsmiljø og (psykosomatisk) helse (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Kartlegging (av psykososialt arbeidsmiljø) - fra tendens til eksistens 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Psykososialt arbeidsmiljø og helseeffekter (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Psykososialt arbeidsmiljø og spesialiteten arbeidsmedisin 

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Roller i Arbeidsmedisin 

Hva er arbeids-og miljømedisin? En innføring  (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Hva kan arbeids-og miljømedisinske avdelinger bistå med i forhold til miljømedisin? 

(Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

Hvem gjør hva innom miljømedisin, i Norge og internasjonalt, Anna.Aminoff@unn.no  

 Stråling 

Om fenomenet "stråling” (I et tverrfaglig perspektiv) (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Helseeffekter av ikke-ioniserende stråling (Anna.Aminoff@unn.no ) 

Elektromagnetiske felter og helse (Jan.vilis.haanes@unn.no  

Eksponering fra mobiltelefoner og elektriske installasjoner, Ann-Helen.Olsen@unn.no  

Radioaktivitet (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

Stress. Problem og - eller mysterium? (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Støy 

Miljøstøy ( Magnar.Johnsen@unn.no ) 

Støy i arbeidsmiljø (Magnar.Johnsen@unn.no , Ann-Helen.Olsen@unn.no ) 

Støyskader og andre helseeffekter av støyeksponering (Magnar.Johnsen@unn.no ) 

Måling av støy, måleteknikk og målestrategi (Magnar.Johnsen@unn.no , Ann-

Helen.Olsen@unn.no ) 

Toksikologi 

              Toksikologi (Lisbeth.Aasmoe@unn.no ) 

              Generell toksikologi (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

              Nevrotoksikologi (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

              Parabener (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

              Kvikksølv (Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

              Risikovurdering (Jan.vilis.haanes@unn.no ) 

              Yrkestoksikologi (Lisbeth.Aasmoe@unn.no ) 

 

mailto:Thor.Eirik.Eriksen@unn.no
mailto:Thor.Eirik.Eriksen@unn.no
mailto:Thor.Eirik.Eriksen@unn.no
mailto:Thor.Eirik.Eriksen@unn.no
mailto:Jan.vilis.haanes@unn.no
mailto:Jan.vilis.haanes@unn.no
mailto:Anna.Aminoff@unn.no
mailto:Thor.Eirik.Eriksen@unn.no
mailto:Anna.Aminoff@unn.no
mailto:Jan.vilis.haanes@unn.no
mailto:Ann-Helen.Olsen@unn.no
mailto:Marit.Nost.Hegseth@unn.no
mailto:Thor.Eirik.Eriksen@unn.no
mailto:Magnar.Johnsen@unn.no
mailto:Magnar.Johnsen@unn.no
mailto:Ann-Helen.Olsen@unn.no
mailto:Magnar.Johnsen@unn.no
mailto:Magnar.Johnsen@unn.no
mailto:Ann-Helen.Olsen@unn.no
mailto:Ann-Helen.Olsen@unn.no
mailto:Lisbeth.Aasmoe@unn.no
mailto:Marit.Nost.Hegseth@unn.no
mailto:Marit.Nost.Hegseth@unn.no
mailto:Marit.Nost.Hegseth@unn.no
mailto:Marit.Nost.Hegseth@unn.no
mailto:Jan.vilis.haanes@unn.no
mailto:Lisbeth.Aasmoe@unn.no


Trøtthet 

Fra trøtthet til kronisk utmattelsessyndrom (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Introduksjon til tematikken "Fra tretthet til kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)  

(Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Tretthet/fatigue som arbeidsmedisinsk utfordring (Thor.Eirik.Eriksen@unn.no ) 

Verneutstyr 

             Generelt om bruk av verneutstyr (Ann-Helen.Olsen@unn.no ) 

             Bruk av vernehansker (Ann-Helen.Olsen@unn.no ) 

Vibrasjoner 

Vibrasjoner i arbeidsmiljø (Magnar.Johnsen@unn.no ) 

Kartlegging og måling av vibrasjonseksponering i arbeidsmiljø 

(Magnar.Johnsen@unn.no ) 

Yrkeshygiene 

            Yrkeshygienisk kartlegging, utfordringer (Ann-Helen.Olsen@unn.no , 

Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

            Yrkeshygiene og systematisk HMS-arbeid (Ann-Helen.Olsen@unn.no , 

Marit.Nost.Hegseth@unn.no ) 

            Prøvetakingsstrategi, Ann-Helen.Olsen@unn.no , Marit.Nost.Hegseth@unn.no 

            Målinger av forurensinger i arbeidsmiljø (Ann-Helen.Olsen@unn.no ) 

            Yrkeshygiene og ingeniørfag (Ann-Helen.Olsen@unn.no ) 
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