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Forord

Programmet miljø, gener og helse avsluttet i 2010 den femårige programperioden 2005-2010.
Forskningen har i all hovedsak vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Programmets
overordnede formål er å bidra med forskningsbasert kunnskap til grunnlag for politikkutforming
og helseforvaltning, og ivareta helsesektorens langsiktige behov for ny kunnskap og
kompetanseoppbygging.

Ved å organisere forskningsaktiviteten i et program, har Forskningsrådet målrettet forsknings-
innsatsen mot temaområder og forskningsfelt der kunnskapsbehovet er spesielt stort eller som har
særlig høy politisk prioritet. Programmet er dermed et strategisk viktig supplement til den
tematisk uavhengige forskningen som støttes gjennom den åpne konkurransearenaen.
Programmet Miljø, gener og helse videreføres som programmet Miljøpåvirkning og helse og med
ny revidert programplan i en ny femårsperiode fra 2011-2015.

Hilde Jerkø
Avdelingsdirektør
Divisjon for vitenskap
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Innledning

Programmet Miljø, gener og helse (MILGENHEL) har hatt som overordnete mål:
å generere ny forskningsbasert kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om sammenhengen
mellom miljø, arvelig faktorer og helse for å forebygge helseskader for så å bidra til bedre
folkehelse. Målet er å framskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere negative
helseeffekter av kjemiske og biologiske kontaminanter og fysiske miljøfaktorer.

Virkeperiode: 2006-2010

Programmet Miljø, gener og helse ble startet opp som ett av fem helseforskningsprogrammer i
Divisjon for vitenskap. Programmet var en videreføring av programmet Miljø og helse (2001-
2005). Programmet for miljø, gener og helse (2006-2010) har også ivaretatt prosjektporteføljen fra
forløperen Miljø og helse (2001-2005).

I forbindelse med den første utlysningen kom det opp en diskusjon i programstyret om tolkning av
programplanen. Dette ble tatt videre til Helse- og omsorgsdepartementet og divisjonsstyret for
Vitenskap, og en revidert programplan ble utarbeidet i 2008.

De prioriterte forskningstemaene har vært:
 Gen-miljø interaksjoner  Stråling
 Toksikologi  Helse- og miljøfarlige kjemikalier
 Inneklimaforhold  Helseeffekter av fremmedstoffer i mat og

vann
 Luftforurensninger  Mat, DNA og helse
 Støy  Antibiotikaresistens

Økonomi

Programmets finansieringskilder: - Helse og omsorgsdepartementet

- Miljøverndepartementet

- Samferdelsdepartementet

- Kunnskapsdepartementet

Totalt disponibelt budsjett: 115 mill. kroner for hele perioden

Av dette har HOD bevilget 79,5 mill. kroner, MD 18 mill. kroner, SD 10 mill. kroner og KD
7,5 mill. kroner. SD og MD har i programperioden øremerket18,4 midler til støyforskning.

Aktiviteter

Utlysninger, søknadsbehandling og tildeling av prosjektmidler

Det har i løpet av programperioden vært 4 utlysninger. Utlysningen har åpnet for søknader om enkelte
eller samtlige av prosjekttypene Forskerprosjekt, Personlig postdoktorstipend, Personlig
utenlandsstipend og Arrangementsstøtte. Programstyret har forholdt seg til prioriteringer i
programplanen i tildelingene av prosjektmidler. Prosjektsøknadene har blitt vurdert ut fra
vitenskapelig kvalitet og relevans for programmets mål og temaområder, samt utlysningens
føringer.
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Søknadene har blitt vurdert i en to-trinns prosess. Prosjektenes vitenskapelige kvalitet har først
blitt vurdert av internasjonale fageksperter. For de to første utlysningene ble søknadene vurdert av
enkelteksperter, men fra og med 2009 ble søknadsvurderingen foretatt av ekspertpaneler. For å få
en best mulig vitenskapelige vurdering av søknadenes kvalitet, har enkelteksperter og fagpaneler
blitt valgt ut på grunnlag av sammensetningen av de aktuelle søknadene. Programstyret har så
benyttet disse vurderingene som grunnlag for styrets samlede vurdering av søknadenes kvalitet og
relevans i forhold til utlysningsteksten og programplanen. Programstyrets sammensetning
reflekterer programmets bredde og tematiske fokusområder.

Tre av utlysningene har vært basert på hele programmets tematiske bredde. Det ble totalt
innvilget 27 prosjekter. Av disse var 5 “Personlig postdoktorstipend” og de resterende var
“Forskerprosjekter”. I tillegg har det vært en begrenset utlysning innenfor “Personlig
postdoktorstipend” i 2006/2007. Her ble det innvilget 3 stipend.

Et av prosjektene (Importance of components and sources in particle-induced lung
inflammation: Role of PAHs and metals) har fått sin finansielle støtte fra Orkla gjennom
gaven selskapet har gitt Forskningsrådet for å støtte utvalgte forskningsformål.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de fire utlysningene:

År
Antall
søknader

Antall
innstilte

Innvilg. Søkt beløp
(mill.
kroner)

Innstilt
beløp (mill.
kroner)

Innvilg. %
av beløp% av ant

søknader

2005/06 44 12 27 41 5 12

2006/07 5 3 60 3 2 67

2007/08 32 10 31 50 8 16

2009/10 30 5 17 46 6 13

Programstyret har mottatt omtrent like mange søknader fra institutt- og universitetsektor. Tildelingen
viser imidlertid at flest bevilgninger (65 %) går til instituttsektoren. Dette skyldes hovedsakelig
relevansvurderingen. Nasjonalt folkehelseinstitutt er dominerende innenfor instituttsektoren.

Programmet Miljø, gener og helse ble videreført for en ny periode fra 2011-2015 under navnet
Miljøpåvirkning og helse (MILPAAHEL). Derfor ble det lyst ut midler i 2010, men prosjektene starter
først i 2011. Det kom inn totalt 38 søknader hvor 8 ble innstilt. Av disse var det et “Personlig
postdoktorstipend”.

Programstyremøter

Nedenfor gis en oversikt over antall programstyremøter og søknadsbehandlingsmøter:
2010 Fire programstyremøter, hvorav et var et ordinært søknadsbehandlingsmøte. På et av

møtene besøkte programstyret Karolinska institutet og FORMAS i Stockholm.
2009 To programstyremøter, hvorav ett søknadsbehandlingsmøte.
2008 To programstyremøter
2007 Tre programstyremøter, hvorav to søknadsbehandlingsmøter.
2006 Fire programstyremøter, hvorav et søknadsbehandlingsmøte. Søknader om

støyforskning ble behandlet separat og her hadde også programstyret en dialog med
de aktuelle miljøene.
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Konferanser og seminarer

Programstyret har hvert år arrangert et forskerseminar hvor prosjektledere og deres
stipendiater deltok. Prosjektene med foreløpige resultater ble presentert av stipendiatene, og
sammendragene ble lagt ut på programmets nettside. Seminaret ga muligheter for kontakt
mellom gruppene, nettverksbygging og tverrfaglighet. Programstyret kunne på denne måten
holde seg oppdatert på utviklingen av prosjektene. De tre siste årene ble det delt ut en
formidlingspris for beste presentasjon.

Programmet var medarrangør i konferansen Transport og miljø i 2008 hvor problematikken
støy knyttet til miljø og helse ble presentert. Denne konferansen var et samarbeid mellom
flere av Forskningsrådets programmer med finansiering fra Samferdselsdepartementet.

I 2009 var programmet medarrangør i den internasjonale NANOMAT-konferansen
(Nanoteknologi og nye materialer) som ble avholdt på Lillehammer. Av de syv
hovedforedragsholderne, hadde programmet engasjert professor Günter Oberdörster fra
University of Rochester, New York, som rettet søkelyset mot nanopartiklers effekt på menneskers
helse. Professor Oberdörster er verdensledende på dette området. I tillegg hadde programmet
ansvaret for en av sesjonene under konferansen med temaet: “Helse og nanoteknologi”. Her ble
forskningsprosjekter fra programmet innenfor dette temaet presentert i tillegg til at flere
utenlandske foredragsholder holdt innlegg.

Kommunikasjons- og formidlingstiltak

Artikler
For å ha økt fokus på formidling ansatte programmet i 2007 en forskningskoordinator i 20 %
stilling. I tillegg engasjerte programmet sammen med andre programmer innenfor helse og
biomedisin en journalist som jevnlig laget artikler til programmets hjemmeside. Dette har ført til
ni artikler på forskning.no. Nedenfor vises en oversikt over disse artiklene:
2010

 Støyreduksjon kan redde liv
 Klimaendringer og miljøgifter i farlig miks
 Folat kan øke risikoen for astma
 Katter kan øke astmarisiko

2009:
 Først ute med barns mobilbruk og hjernesvulst

 Advarer mot nanoskremsel

 Helsefarlige miljøgifter i lakseolje
2008:

 Miljøgifter kan gjøre det vanskeligere å få barn

Fakta-ark
Et av delmålene i programplanen er å skape arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
Programstyret har i den forbindelse valgt ut ulike temaer som dekkes av programplanen, og belyst
disse temaene i egne faktaark. Temaene på faktaarkene har vært:
2010

 Støyreduksjon kan redde liv
 Klimaendringer og miljøgifter i farlig miks
 Inneklima, astma, allergi og anna sjukdom

2009
 Nye stoffer i mat og deres helseeffekter
 Epigenetikk og kreftutvikling
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 Kjemikalier og kjønnsforskjeller
2008

 Nye eksponeringer

Programmets formidling i løpet av programperioden finnes på programmets nettside:
www.forskningsradet.no/milgenhel. Miljø, gener og helses nettside har vært sentral i programmets
generelle informasjonsarbeid. Hjemmesidene har inneholdt informasjon som oversikt over
programstyret og programplan, samt vært jevnlig oppdatert med informasjon om og med relevans
for programmets aktiviteter.

De seks helsefaglige programmene Folkehelse, Helse- og omsorgstjenester, Klinisk forskning,
Miljø, gener og helse, Psykisk helse og Rusmiddelforskning har i samarbeid utarbeidet en
brosjyre med eksempler på forskningsprosjekter fra programmene. Alle seks programmene
avrunder en 5-årig programperiode i 2010 eller 2011, og ønsket med dette å gi en smakebit av
forskningen som har blitt finansiert og dens resultater.

Internasjonalt samarbeid

Svært mange av prosjektene har samarbeid med andre utenlandske forskningsmiljøer. Miljø
og helse er et viktig tema innenfor EUs 7. rammeprogram, spesielt under temaet Environment
hvor det er et undertema, Environment and Health.

Det har vært vurdert om Forskningsrådet skulle delta i et ERA-nett Environment and Health.
ERA-ENVHEALTH var meget opptatt av å få til en felles utlysning for de deltagende
landene. Det ble besluttet ikke å ikke delta fordi programstyret mente at de tilgjengelige
ressurser var for små til at man kunne bidra med budsjettmidler til en felles utlysning.

Andre aktiviteter

Som forberedelse på programperioden 2011-2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet
en foreløpig programplan. Gruppen besto av Jon Øyvind Odland, Marie Vahter, Kari Holden og
Ole Trygve Stigen fra programstyret, Jan Alexander fra FHI, Trine Haugen fra HiO, og Arne
Marius Fosse fra HOD. Forskningsrådet inviterte deretter forskningsmiljøene og andre
interessenter til å gi innspill til det tematiske grunnlaget i denne foreløpige programplanen.
Arbeidet med ny programplan ble så videreført av det nye styret fra januar 2011. I forbindelse
med arbeidet med foreløpig programplan ble programmets navn endret til Miljøpåvirkning og
helse.

Nøkkeltall, aktiviteter

Antall prosjekter: 54

Antall årsverk dr.grads.stipendiater:36,9, herav 27,8 kvinner

Antall dr.grads.stipendiater for hele prosjektperioden: 23, herav 15 kvinner

Antall årsverk postdoktorstipendiater: 57,6, herav 43,9 kvinner

Antall postdoktorstipendiater for hele prosjektperioden: 27, herav 21 kvinner
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Administrasjon

Administrative kostnader: 2,8 mill. kroner

Kostnader i forbindelse med søknadsbehandling har utgjort en stor del av de administrative
kostnadene i programmet.

Resultater

Høydepunkter og funn

Se vedlegg 1 for en samling av artikler fra programmets prosjektportefølje.

Resultatindikatorer

Avlagte doktorgrader: 10, herav 6 kvinner

Artikler i vitenskapelig tidsskrifter med referee: 109

Artikler i andre vitenskapelige tidsskrifter og bøker: 9 og 5

Annen publisering/formidling: 231 (rapporter, foredrag o.l.)

Oppslag i massemedia: 55

Samlet vurdering og utfordringer framover

Samlet vurdering av framdrift, måloppnåelse og nytte

Samfunnet har et økende behov for kunnskap om nye miljøeksponeringer. Derfor dekker
programmet Miljø, gener og helse veldig viktige områder. Programmet er det eneste i
Forskningsrådet som dekker forskning innenfor toksikologi mot human helse. Det bidrar til å
forstå mekanismene bak utviklingen av miljørelaterte sykdommer og helseplager, både på gen- og
molekylnivå og opp til individ og populasjonsnivå. Programmet bidrar sterkt til
kompetansebygging og forskerrekruttering innenfor feltet.

I forhold til behovet samfunnet har om kunnskap på miljørelaterte sykdommer, matvaresikkerhet
og helse- og miljøfarlige stoffer, er forskningen innenfor dette området ikke spesielt sterkt i
Norge.

Miljø, gener og helse har finansiert mange stipendiater og postdoktorer. Disse finansieres
hovedsakelig som en del av forskerprosjekter, men også fem Personlig postdoktorstipender er blitt
innvilget. Totalt har det vært 27 postdoktorstipendiater i programperioden og 23
doktorgradsstipendiater.

For alle pågående prosjekter i prosjektperioden var kun 27 % kvinnelige prosjektledere.
Programstyret har hatt fokus på å øke antallet kvinnelige prosjektledere, men det er bare oppnådd
en beskjeden økning i programperioden (økt til 31 %). Blant stipendiatene er det en overvekt av
kvinnelige doktorgradsstipendiater (65 %)og postdoktorstipendiater (78 %).
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I tillegg til programmets overordnede mål, inneholder programplanen også delmål. I avsnittene
nedenfor gis det en gjennomgåelse av programstyrets arbeid med delmålene. Det gis kun en kort
gjennomgåelse, i det de fleste punktene allerede er omtalt ovenfor.

Tematiske satsinger og rekruttering
Nedenfor er oppnåelse innenfor hvert delmål (kursiv) fra programplanen beskrevet:

Det skal være gjennomført forskning og kompetanseutvikling innenfor de prioriterte
forskningstemaene og rekruttering til toksikologi skal være styrket:
Programmet har hatt prosjekter innenfor alle de prioriterte forskningstemaene:

De fleste forskningsprosjektene dekker flere forskningstemaer.

Programstyret har vektlagt å styrke rekrutteringen innenfor toksikologi mot human helse. Totalt
har 11 doktorgradsstipendiater arbeidet på prosjekter innenfor dette området og dette er flere enn i
den forrige programperioden.

Tverrfaglighet og samarbeid
I løpet av programperioden skal det etableres minst et nytt tverrfaglig
forskernettverkt/samarbeidsmiljø:
Miljø, gener og helse dekker en stor tematisk bredde, og programstyret har finansiert prosjekter
fra mange fagdisipliner. Det er likevel mangel på tverrfaglige prosjekter. Noe av årsaken kan være
at etablering av tverrfaglige samarbeid tar tid og er en krevende arbeidsform. En annen årsak kan
være at finansieringsmulighetene ikke muliggjør samarbeid fullt ut. Prosjektenes budsjettrammer
er for små til det.

Minst to prosjekter har etablert et formelt samarbeid mellom institusjoner; et mellom Folkehelsa
og Universitetet i Oslo (prosjekt 196122 og 196105), og et mellom Stami og Folkehelsa (prosjekt
196130), jf. vedlegg 1: Oversikt over prosjektene i programperioden (2006-2010).

Internasjonalisering
Minst tre av programmets finansierte prosjekter skal inngå i EU-samarbeid:
Flere av prosjektlederne, finansiert av Milgenhel, er knyttet til EU prosjekter innenfor temaer
relatert til programmet. Tre eksempler er

 Helle Margrete Meltzer, Nasjonalt folkehelseinstitutt, deltager i EU prosjektet Total
Diet Study under programmet Bio

 Cathrine Thomsen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, deltager i EU prosjektet Indoor
Contamination with Flame Retardant Chemicals: Causes and Impacts under
programmet People

 Jon Øyvind Odland, Universitetet i Tromsø, Arctic Health Risks: Impacts on health in
the Arctic and Europe owing to climate-induced changes in contaminant cycling under
programmet Environment

I programperioden er det ikke blitt laget konkrete systemer for å få oversikter over om noen av
prosjektene i porteføljen har inngått i EU-samarbeid. Dette vil bli gjort i den nye
programperioden.

Gen-miljø Inneklima

Luftforu-

rensing Støy Stråling

Kjemi-

kalier/

metaller

Mat og

vann

Mat og

DNA

Anti-

biotika-

resistens

Toksi-

kologi

Epi-

demiologi

14 8 15 3 4 24 7 2 2 24 14
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De fleste prosjektene har internasjonale kontakter og samarbeid. Dette er bl.a. et viktig kriterium i
bedømmelsen av søknadene.

Et konkret eksempel på internasjonalisering er at Folkehelsa ved prosjektleder Wenche Nystad har
etablert et forskningssamarbeid med dr. Stephanie London ved NIEHS/USA (prosjekt 185643).
Blant annet har de fått tilleggsmidler via BILATGRUNN slik at en av stipendiatene har fått et
utenlandsopphold ved NIEHS og dr. London er gjesteforsker i 20 % stilling ved Folkehelsa i tre
år.

Formidling
Publisering i velrenommerte vitenskapelige tidsskrift skal vektlegges:
Aktiviteten i prosjektene har vært god og på noen områder er det oppnådd betydelige resultater og
god produktivitet med hensyn på vitenskapelig produksjon. Imidlertid har en ved gjennomgang av
sluttrapporter registrert at publiseringen i enkelte av prosjektene har vært for svak, noe de aktuelle
fagmiljøer er blitt gjort oppmerksom på.
Antall artikler i vitenskapelige tidsskrifter i programperioden 2006-2010:

2006 2007 2008 2009 2010

34 13 16 26 20
Det endelige antallet for 2010 foreligger ikke ennå.

Det skal arrangeres minst en internasjonal konferanse om sentrale temaer innenfor programmet:
Miljø, gener og helse var medarrangør i den internasjonale konferansen NANOMAT 2009. En
nærmere beskrivelse av konferanser er gitt ovenfor.

Populærvitenskapelige sammendrag av alle programmets prosjekter utarbeides for publisering på
programmets nettside:
Det er årlig blitt arrangert forskerseminarer for prosjektledere og deres stipendiater, jf. beskrivelse
ovenfor.

Minst to av programmets prosjekter presenteres i populærvitenskapelig gjennom media og det
skal utarbeides faglige statusrapporter for minst tre temaområder:
Det har vært lagt vekt på å formidle programmets betydning og målsetninger og profilere
programmet bl.a. overfor beslutningstakere og brukere av forskningsresultater.
Formidlingsvirksomheten er beskrevet under flere av avsnittene ovenfor.

Utfordringer framover

Samfunnet har et økende behov for kunnskap om nye miljøeksponeringer, og Miljø, gener og
helse dekker viktige områder. Det er behov for å videreføre de faglige prioriteringene, men de
ulike miljøpåvirkningene bør i større grad bli sett i sammenheng med sykdommer og helseskader
som følsomme livsstadier, sykdommer som øker i forekomst og miljøpåvirkninger som
årsaksfaktorer. For å øke kompetansen og kvaliteten innenfor dette viktige forskningsfeltet er det
behov for å øke bevilgningsrammen.

I forhold til oppmerksomheten samfunnet nå har på miljørelaterte sykdommer, matvaresikkerhet
og helse- og miljøfarlige stoffer, mener programstyret at forskning innenfor dette området ikke er
spesielt sterkt i Norge. Det største forskningsmiljøet er i dag Folkehelseinstituttet, men
programmet har bidratt til at flere prosjekter innenfor toksikologisk forskning mot human helse
også er lagt til universitetene.
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Mat må i økende grad ses i et folkehelseperspektiv der matvaresalg og kosthold vil kunne
forhindre eller forsinke utviklingen av alvorlige sykdommer. En av utfordringene er knyttet til
hvordan komponenter i maten i samspill med miljøkomponenter kan ha uheldige helseeffekter.
Programplanen har omfattet forskning om miljømessige helseeffekter av mat og vann og
forbrukernes reaksjoner på genmodifiserte produkter. Programmet har ivaretatt viktige
problemstillinger for en rekke departementer, også departementer som i dag ikke bidrar med
finansiering som LMD og FKD.

Programmet stimulerer til tverrfaglighet, og det er en utfordring framover å etablere flere
møteplasser og stimulere forskningsmiljøene til å søke prosjekter innenfor EUs rammeprogram.

Vedlegg

Vedlegg 1: programstyrets sammensetning
Vedlegg 2: Oversikt over prosjektene i programperioden (2006-2010).
Vedlegg 3: Publiserte artikler.
Vedlegg 4: Fakta-ark
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Vedlegg 1:

Programstyrets sammensetning

Programstyre høsten 2010
Odland Jon Øyvind, professor, leder Universitetet i Tromsø
Hilt Bjørn, professor Medisinsk Teknisk Forskningssenter, NTNU
Holden Kari, seksjonssjef Klima og forurensningsdirektoratet
Husgavfel-Pursianen Kirsti, prof. Det finske arbeidsmiljøinstitutt, Finland
Jägerstad Margaretha, professor Sveriges landbruksuniversitet, Sverige
Ropstad Erik, professor Norges veterinærhøgskole
Vahter Marie, professor Karolinska institutt, Sverige
Stigen Ole Trygve, avd.direktør Helsedirektoratet

Tidligere medlemmer:
Haugen, Aage, professor Statens arbeidsmiljøinstitutt, leder (2006-2008)
Sundell, Jan, professor Danmarks Tekniske Universitet (2006-2008)
Noodt, Barbara, seniorrådgiver Sosial- og helsedirektoratet (2006-2007)

Forskningskoordinator: Informasjonsrådgiver Ketil Rønning

Programkoordinator: Seniorrådgiver Sonja Prehn, Norges forskningsråd



Vedlegg 2

Oversikt over porteføljen (2006-2010)

Prosjekt Prosjekttittel Prosjektleder Ansvarlig institusjon

1 129591

Virkning av PCB, DDT og dioksin (TCDD)

på genekspr., replikasjonen og

onkogenisiteten til det humane

polyomavirus BKV

Traavik, Terje

Ingemar

Forskningssjef

Institutt for medisinsk

biologi Universitetet i

Tromsø

2 134720

Samspill av genetiske og epigenetiske

mekanismer ved miljøgiftindusert

kreftutvikling

Huitfeldt, Henrik S.

Professor

Laboratoriemedisin

RH/DNR, Instituttgruppe

for, Universitetet i Oslo

3 135087

Kadmium fra kosten - er kvinner med

lave jernlagre en risikogruppe for økt

kadmiumopptak og

osteporoseutvikling?

Meltzer, Helle

Margrete

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

4 142564

Forebyggende vaksinasjon mot

allergier: grunnleggende arbeid i

musemodell

Løvik, Martinus

Professor

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

5 148695

Genomisk ustabilitet i utvikling av

hudkreft: Hvordan induserer UV-

stråling genomisk ustabilitet i

hudceller?

Dahle, Jostein

Forsker

Laboratoriemedisin

RH/DNR, Instituttgruppe

for, Universitetet i Oslo

6 148703

Miljøeffekter på testikkelceller -

betydning av DNA-reparasjon

Brunborg, Gunnar

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

7 146523

Electromagnetic fields and biological

effects

Johnsson, Anders

Professor

Institutt for fysikk, Norges

teknisk-

8 153992

Astma og allergi hos voksne i relasjon

til miljøforhold i barneårene.

Svanes, Cecilie

Førsteamanuensis

Institutt for indremedisin,

Universitetet i Bergen

9 153853

Plantevernmidler og kreftrisiko.

Korttidstester, mekanismer og

risikovurdering

Rivedal, Edgar

Seniorforsker

Laboratoriemedisin

RH/DNR, Instituttgruppe

for, Universitetet i Oslo

10 153875

Partikler i inneluft - forekomst,

karakterisering og helseeffekter.

Becher, Rune

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

11 153900

Betydning av PAH og nitro-PAH

forbindelser for helseeffekter av

dieseleksospartikler.

Holme, Jørn A.

Forskningssjef

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

12 153940

Luftforurensning og astma/allergi blant

barn i Oslo. 10 års oppfølging av 3754

Oslobarn født i 1992/93.

Nafstad, Per

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for epidemiologi



13 157880

Markører for helseeffekter og

eksponering som følge av

fuktproblemer i yrkesbygg. En

intervensjonsstudie.

Moen, Bente

Elisabeth Professor

Institutt for

samfunnsmedisinske fag,

Universitetet i Bergen

14 160874

Virkninger av radioaktivt nedfall på

kognitiv utvikling hos fostre i 8. - 15.

uke av svangerskapet

Rund, Bjørn Rishovd

Professor

Psykologisk institutt,

Universitetet i Oslo

15 160860

Inneklimaets betydning for utvikling av

astma og allergi hos barn. En delstudie

av Miljø og Barneastma (MBA) studien

del 2

Løvik, Martinus

Professor

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

16 160863

Stressresponser utløst av svevestøv i

lunge og hjerte: Betydning av ultrafine

partikler og metaller

Låg, Marit

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

17 165389

Helsemessige og bruksmessige

virkninger av utlekkingsprodukter fra

PEX-rør brukt i innendørs

drikkevannsinstallasjoner Lund, Vidar Forsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for epidemiologi

18 165027

Gene-environment interactions in

human lung cancer risk

Haugen, Aage

Forskningssjef

Statens

Arbeidsmiljøinstitutt,

Toksikologisk seksjon

19 165386

Changes in proteome activity and

chemokine expression patterns in

airway epithelial cells induced by

particulate matter

Refsnes, Magne

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

20 166001

Severe Streptococcus pyogenes

infections in Norway - Molecular

genetic analysis of antibiotic resistance

and virulence determinants

Caugant, Dominique

A. Forskningssjef

Nasjonalt

folkehelseinstitutt

21 165453

Air pollution, pregnancy outcomes and

complications in Oslo 1992-2002

Nafstad, Per

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for epidemiologi

22 165997

Genome diversity and plasticity in

Enterococcus faecium and E. faecalis

with emphasis on pathogenicity and

antibiotic resistance

Sundsfjord, Arnfinn

Professor

Institutt for medisinsk

biologi, Universitetet i

Tromsø

23 165422

Mixed air pollution: ambient particles,

acid aerosols, NO2 and ozone in

development and aggravation of the

allergic response

Løvik, Martinus

Professor

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

24 175094

Aryl hydrocarbon receptor mediated

responses to environmental toxicants

Mollerup, Steen

Seniorforsker

Statens

Arbeidsmiljøinstitutt,

Toksikologisk seksjon

25 175170 Environmental noise

Gjestland, Truls

Seniorforsker SINTEF IKT - Trondheim



26 175163

The Nordic-Swiss Childhood Brain

Tumour Study

Tynes, Tore

Professor

Kreftregisteret, Institutt

for populasjonsbasert

kreftforskning

27 175087

Human exposure pathways of

polyfluorinated compounds and

brominated flame retardants used in

consumer products as inputs to risk

assessment

Becher, Georg

Forskningssjef

Nasjonalt

folkehelseinstitutt

28 175082

Nano-sized versus larger particles:

Does extremely small size introduce

unique mechanisms for particle-

induced toxicity?

Refsnes, Magne

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

29 175096

The effect of polychlorinated biphenyls

and brominated flame retardants on

dopaminergic systems. A possible

explanation for toxic effects.

Walaas, Sven Ivar

Professor

Institutt for medisinske

basalfag, Universitetet i

Oslo

30 175167

Food from the sea - health effects of

organic pollutants and essential

nutrients from marine food. The

Norwegian Women and Cancer Study. Lund, Eiliv Professor

Institutt for

samfunnsmedisin,

Universitetet i Tromsø

31 175157

Thermolysis of carbohydrates and

intestinal cancer risk.

Alexander, Jan

Assisterende direktør

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

32 175098

The mechanisms behind toxic effects

of POPs

Skåre, Janneche Utne

Forskningsdirektør Veterinærinstituttet Oslo

33 175172

Persistent toxic substances (PTS),

reproductive health and pregnancy

outcome in Northern Norway

Odland, Jon Øyvind

Professor

Institutt for

samfunnsmedisin,

Universitetet i Tromsø

34 175083

Health Effects of Dietary DNA from

Novel foods

Berdal, Knut Gunnar

Seniorforsker Veterinærinstituttet Oslo

35 175101

Cardiovascular morbidity and

mortality: Effects of noise or air

pollution or both?

Schwarze, Per E.

Forskningssjef

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

36 182048

Germ cell DNA damage and its impact

on early embryo development

Brevik, Asgeir

Forsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

37 181997

Dioxin-like Organohalogen

Carcinogenesis Rosseland, Carola

Institutt for klinisk

medisin, Universitetet i

Oslo



38 175091

Preventive vaccination against allergy:

the effect in offspring of maternal

allergen exposure and immune

response

Løvik, Martinus

Professor

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

39 181998

Population exposure and health impact

associated with indoor air pollution

from household solid fuel burning in

developing countries

Mestl, Heidi

Elizabeth Staff

CICERO Senter for

klimaforskning

40 185565

Hearing loss and tinnitus: genetic and

environmental effects

Kvestad, Ellen

Forsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for psykisk helse

41 185628

Health effects related to

environmental exposure in an

industrial community

Bråtveit, Magne

Førsteamanuensis

Institutt for

samfunnsmedisinske fag,

Universitetet i Bergen

42 185639

Environmental mercury and human

health in Arctic Norway

Larssen, Thorjørn

Seniorforsker

Norsk institutt for

vannforskning

43 185625

Environmental exposure to phthalates

and Bisphenol A and the development

of diabetes and asthma - an in vivo and

in vitro study

Løvik, Martinus

Professor

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

44 185622

Toxicological characterization of

selected secondary fungal metabolites

in Norwegian grain

Eriksen, Gunnar

Sundstøl Forsker Veterinærinstituttet Oslo

45 185594 Oil induced autoimmune disease

Fossum, Sigbjørn

Professor

Det medisinske fakultet,

Universitetet i Oslo

46 185567

Salmon and contaminants: impacts on

insulin sensitivity and metabolic

diseases

Ruzzin, Jérôme

Forsker

Nasjonalt institutt for

ernærings- og,

sjømatforskning (NIFES)

47 185610

Type 1 Diabetes and the Hygiene

Hypothesis (helminths and parasites,

and symptomatic virus infections)

Rønningen, Kjersti

Skjold

Forsker/Magnus, Per

Divisjonsdirektør

Nasjonalt

folkehelseinstitutt

Divisjon for epidemiologi

48 185620

Importance of components and

sources in particle-induced lung

inflammation: Role of PAHs and metals

Låg, Marit

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

49 185643

Nutrients, genes and epigenetic

modification of DNA in relation to

asthma and atopy.

Nystad, Wenche

Avdelingsdirektør

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for epidemiologi



50 196112

Researcher project: Interplay between

environmental contaminants, genes

and diet in obesity and intestinal

cancer

Steffensen, Inger-

Lise Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

51 196122

Neurodevelopmental toxicity caused

by environmental exposure to

phthalates and Bisphenol A

Paulsen, Ragnhild E.

Professor

Farmasøytisk institutt,

Universitetet i Oslo

52 196102

Air pollution, birth outcomes and early

respiratory health - taking gene

environmental interactions into

account

Nafstad, Per

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for epidemiologi

53 196105

Internal exposure to bisphenol A and

phthalates - Sources, pathways and

relationship to effects

Thomsen, Cathrine

Seniorforsker

Nasjonalt

folkehelseinstitutt,

Divisjon for miljømedisin

54 196130

Fungal particles in indoor air:

occurrence and toxic properties of

viable and non-viable spores, hyphae

and fragments

Eduard, Wijnand

Forsker

Statens

arbeidsmiljøinstitutt
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