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Jobb & karriere

Anders Gaasland er ny avdelingssjef ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor
han har vært avdelingsoverlege
siden 2009. Han deltar i Fagrådet
for psykisk helsevern i Helse SørØst og i Fagrådet for den nasjonale
koordineringsenheten for dømte til
behandling.

har solid erfaring og innsikt i norsk
arbeidsliv og vært sentral i Spekters utvikling de siste årene.
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Oddbjørn Øien

Jan Håvard Frøyland er ny
økonomidirektør i Helse Fonna
etter Kjetil Lunde, som har vært
konstituert økonomidirektør.
Tidligere har Frøyland vært ansatt
i KLP Forsikring, Gildre/Nortura og
Deepwell.
Kristin Viste er ansatt som lege
i spesialisering ved Hormonlaboratoriet på Haukeland Universitetssykehus. Hun har gjennomført
legestudium og ph.d.-grad ved UiB
og har jobbet som assisterende
medisinsk redaktør i Tidsskrift for
Den norske legeforening.
Bjørn Guldvog, som har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet i mer enn syv år, er av Kongen
i statsråd utnevnt til ny direktør
etter Bjørn-Inge Larsen. Guldvog
er lege med en Ph.D, er professor
og har bakgrunn fra forskning og
kunnskapsinnhenting. Han har
vært forsker ved Folkehelseinstituttet og instituttsjef ved Heltef.
Gunnar Bovim (52), adm. direktør
for Helse Midt-Norge, overtar som
ny rektor ved NTNU etter Torbjørn
Digernes fra 1. august 2013. Han
har vært både prodekanus og dekanus ved Det medisinske fakultet
ved NTNU samt viseadm. og adm.
direktør ved St. Olavs Hospital.
Gro Ramsten Wesenberg fratrer
formelt som direktør i Legemiddelverket 1. august. Hun har over
20 års fartstid i Legemiddelverket,
som hun har ledet siden 1999, i en
periode preget av store og vedvarende endringer. HOD ansetter
etterfølgeren, som skal være klar
til å overta stillingen den 3. mai.
Lars Haukaas fyller 65 år i år og
slutter som adm. direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter etter 18 år
i stillingen. Juristen har blant annet
arbeidet ved Norsk Medisinaldepot og vært styreleder ved Ullevål
universitetssykehus. Herfra trakk
han seg i år 2000, i protest mot et
innsparingsforslag for sykehusets
underskudd.
Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter de
siste fem årene, overtar som adm.
direktør etter Lars Haukaas. Hun
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Oddbjørn Øien har sagt opp som
divisjonsdirektør ved SI Tynset og
fortsetter som prosjektsjef for
omstillingen innen de somatiske
tjenestene i Sykehuset Innlandet.
Stein Tronsmoen, som har vært
konst. divisjonsdirektør på Tynset
siden Øien gikk ut i permisjon i juni,
fortsetter inntil stillingen er fast
besatt.
Rolf Gunnar Jørstad startet 1.
desember som direktør i Norsk
pasientskadeerstatning (NPE), hvor
han har jobbet i mange år og kommer fra stillingen som ass. direktør.
Dan Olweus, professor ved HEMIL-senteret ved UiB og verdensledende ekspert på mobbing, har
mottatt prisen Award for Distinguished Contributions to Research
in Public Policy. Ifølge American
Psychological Associations tidsskrift, American Psychologist,
hedres han for iherdig forskning
på mobbing mellom barn og unge.
Han regnes som grunnleggeren av
mobbing som eget forskningsområde.
Lene Jeanette Bjøntegaard
(40), overbioingeniør ved Sykehuset
Innlandet, Avdeling for medisinsk
biokjemi – seksjon Elverum, ble 5.
november godkjent som bioingeniørspesialist med «Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring» som fordypingsområde.
Aksel Wikant og Hanne Mjøsund, tannlegestudenter ved Det
helsevitenskapelige fakultet ved
UiT, er tildelt studentforskerprisen «Årets masteroppgave» fra
Den norske tannlegeforening. De
har forsket på hvor mye opptak
av vann en komposittfylling har,
og sett på tap av vekt etter at
fyllingen har vært i vann. Målet er
at komposittfyllinger skal ta opp
så lite vann som mulig og ikke avgi
kjemikalier.
Knut Fjæstad, seksjonsoverlege
ved Sykehuset på Hamar, er av
Norsk onkologisk forening kåret til
Årets onkolog. I vel 20 år har han
vært den mest sentrale aktøren
i utviklingen av de onkologiske
og palliative tjenestene i Sykehuset Innlandet. Han startet også
den første spesialistpoliklinikken
for kreftpasienter i Hedmark på
Hamar.
Marit Lind er konstituert som
administrerende direktør ved
Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) frem til sommeren mens Tor
Ingebrigtsen har utdanningspermisjon. Hun har vært viseadministrerende direktør siden 2008.
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gh@dagensmedisin.no
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Hilde Nordgarden, dr.odont.
og spesialist i pedodonti, er
ny avdelingssjef ved Nasjonalt
kompetansesenter for oral Helse
ved sjeldne medisinske tilstander
(TAKO-senteret) på Lovisenberg
Diakonale Sykehus. Hun har erfaring fra TAKO-senteret, Tannhelsetjenestens kompetansetjeneste for
Nord-Norge og Helsedirektoratet.

I farten

Knut Fjæstad

Nye fjes på jobben, eller noen som slutter? Send et høyoppløselig ansiktsbilde og kort tekst på maksimalt 300 tegn
inkludert mellomrom til jobb@dagensmedisin.no

REFLEKSJON: – Innovasjon består ofte i å se hva flere andre har
sett, og å forstå det ingen andre har forstått, mener professor og
kreftforsker Øyvind S. Bruland ved OUS Radiumhospitalet.

Det er over 20 år siden at professor Øyvind S. Bruland, sammen
med kjernekjemiker Roy H. Larsen, påbegynte gründerarbeidet
med kreftmedisinen Alpharadin. Da de i 1997 hadde grunnlagt
det i dag børsnoterte selskapet Algeta, hadde de jobbet i over fem
år med prøving og feiling før de kom frem til at radium-223 kunne bli et legemiddel. I dag er Algeta et av Nordens mest lovende
biotekselskaper.
Rett før jul fylte Bruland 60 år. Samtidig sendte Algeta inn
søknaden om godkjenning av kreftmedisinen til myndighetene i
både USA og EU.

Fri forskning
Kreftforskeren er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi,
som én av tre yrkesaktive innen klinisk medisin. De siste årene
har han hatt bistilling som overlege ved Oslo universitetssykehus
(OUS) Radiumhospitalet og har pasienter to dager i uken. Han
har realfagutdanning i tillegg til medisinstudiet, han ivrer for
tverrfaglig forskning og omtaler seg som en litt «lone wolf».
– Kanskje jobber vi for mye – og tenker for lite. Forskning krever timer med uforstyrret refleksjon og konsentrasjon. Grunnleggende oppdagelser kommer ofte uventet, som en gave til dem som
utforsker det ukjente og stiller avgjørende spørsmål med et åpent
sinn, sier Bruland til Dagens Medisin.
Effektivt – og kreativt
– Det er viktig med frie midler til originale og målrettede prosjekter. De små fagmiljøene kan være mer effektive og kreative
enn de store forskningsprogrammene, legger han til.
– Hvor viktig har det vært å jobbe i klinikken ved siden av forskning?
– Det har betydd nesten alt. Kjennskap til både laboratorieforskningen og klinisk medisin har vært avgjørende.
Når ikke Bruland er på Radiumhospitalet, søker han gjerne
mot fjellet for å klatre eller jakte. Han er musikalsk, spiller piano
og trekkspill, og han liker å skrive, både om fjell og forskning.
– Hvor er du om ti år?
– Da sitter jeg forhåpentligvis med nye stipendiater, og som er
flinkere enn meg. Jeg håper fortsatt å kunne bidra til å pløye ny
mark og til knoppskyting.
Mellom barken og veden
Bruland fikk i starten mer anerkjennelse fra kolleger utenlands
enn innenlands. – At de beste ute i verden støttet oss og sa at
ideen var god, ble avgjørende.
– Hva kan andre lære av prosessen du og Roy Larsen har vært i
gjennom?
– Vi har vært flinke og har hatt teft, men man må være ydmyke.
Vi har også hatt litt flaks. Et utgangspunkt var at vi grep fatt i
noe som vi allerede visste hadde en viss effekt, for så gjøre det
mye bedre. Innovasjon består ofte i å se hva flere andre har sett –
og forstå det ingen andre har forstått.
– Hvor mye mot trengs for å utvikle det dere har klart?
– Det er lettere å flyte med enn å gå mot strømmen; søke egne
veier. Vi beveger oss mellom børs og katedral, mellom eksperimentell laboratorieforskning og klinisk forskning, mellom det
kjente og det ukjente. Men det er mellom barken og veden at det
livgivende skjer: Det er der sevjen stiger, sier Bruland.
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