
CV - Anne Margrethe Hausken Nordberg (f. 1976) 
 
2023- : Legemiddelindustrien (LMI)  

• Fagrådgiver i tverrfaglig stilling: Miljø, kliniske studier, Tall og fakta.  
 
2019-2022: Antidoping Norge (ADNO) 

• Ansvar for sertifisering og oppfølging av de 55 særforbundene i Norges Idrettsforbund.  

• Diskusjonspartner og vikar for ADNOs medisinske fagrådgiver.  

• Undervisning for og kommunikasjon med utøvere, trenere, ledere og medisinsk støtteapparat 

• Bidro til ny versjon av e-læringen Ren Utøver (renutover.no)  

 
21-22: Deltidsstudier Norges idrettshøgskole 

• To emner innenfor organisasjon og ledelse, 20 studiepoeng.  

 
2003-19: Landslagsløper i orientering og stipendutøver Olympiatoppen  

  
2003-dd: Holdt ca. 70 foredrag for næringsliv og idrett  

• Noen tema og oppdragsgivere her: Gull og grønne skoger | hauskennordberg  

 
04-11: PhD Medisinsk fakultet, UiO 

• Arbeidssted: FHI, Avd.  for legemiddelepidemiologi 

• «Epidemiology of anxiolytic and hypnotic drug use in the general population in Norway” 

• Sammendrag: Disputas: Anne Margrethe Hausken - Institutt for helse og samfunn (uio.no) 

 
2002-04: Statens rettstoksikologiske institutt 
 
95-02: Cand.pharm. Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

• Hovedfag ved Statens rettstoksikologiske institutt: «Gjentatt kjøring i ruspåvirket tilstand» 

• Full fart i narkorus - Oslo forbikjøres - Nyheter - Dagens Medisin 

 
Apotekerfaring i studietiden 
Ørneapoteket i Haugesund, filialapoteket Havfruen på Karmøy, Tåsen Apotek (Ullevål Stadion) og 
Diakonhjemmets sykehusapotek (6 måneders praksis).  

 
Sporadisk skribent – noen eksempler 
• Om doping, signert som farmasøyt og utøver: Flau over å være toppidrettsutøver – Ytring (nrk.no) 

• Aftenposten («Idrettsrøsten»), Haugesunds Avis («På fredag»), Magasinet Veivalg (egen spalte) 

 
Medieerfaring 
• Mesternes Mester sesong 12  

• Gitt en rekke intervjuer til riks- og lokalmedia 

• Frontet saker i media som leder av Olympiatoppens Utøverkomité  

• Debattant (i for eksempel Dagsnytt 18), ekspertkommentator og prisutdeler 

 
Utvalgte frivillige verv og mindre jobber 
2020-dd: Farmasøytenes Idrettsforening: Styremedlem 
2016-17: Olympiatoppens arbeidsgruppe («Johaug-utvalget») - forskrivning av legemidler til 
toppidrettsutøvere  
2005-11: Olympiatoppens Utøverkomité: Leder 
2000-01: Farmasøytenes Idrettsforening: Hyttesjef for Farmasihytta  
2000:      Husfestkomitéen, Farmasøytisk Institutt: Leder 
99-2000: Veneficus: Skribent 

https://renutover.no/
https://hauskennordberg.com/gull-og-gronne-skoger/
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2011/hausken-anne-margrethe.html
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2001/11/22/full-fart-i-narkorus---oslo-forbikjores/
https://www.nrk.no/ytring/flau-over-a-vaere-toppidrettsutover-1.12847786

