
Ole Petter Fraas Clausen f. 30. September 1943. 

 

 
Clausen studerte medisin ved Universitetet i Graz  fra 1962 til 1969 og ved Universitetet i 

Oslo i 1970. 

Han var forskningsstipendiat ved Avdeling for Patologi på Rikshospitalet fra 1973 til 1977 og 

ved Rettsmedisinsk institutt, Rikshospitalet fra 1977 til 1982. 

I 1982 ble han doctor medicinae med avhandlingen: ”A multiparameter study of mouse 

epidermal cell proliferation. With special reference to regeneration and circadian rhytmicity”. 

 

To år tidligere hadde han fått Professor Kreybergs pris for eksperimentell patologi. 

 

Clausen var assistentlege og reservelege ved Avdeling for Patologi fra 1982 til han i 1988 ble 

utnevnt til professor i patologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Avdeling for Patologi, 

Rikshospitalet. 

 

Clausen er en høyt respektert underviser og foredragsholder. Han har vært en pådriver for å ta 

i bruk nye metoder i studentundervisning, bl.a. digitaliserte snitt.  

 

Forskningsmessig har Clausen vært spesielt interessert i tumorbiologi i gastrointestinale 

tumores; epidermal vekst-kinetikk inklusive karsinogenese og vekst regulering; testikulær 

vekst organisering, spermatogenese og infertilitet. 

Han var blant de første til å ta i bruk nye metoder i patologifaget, bl.a. flow-cytometri og 

genetiske analyser. 

  

Clausen har vært hovedveileder / biveileder for en rekke stipendiater, og 

han har mer enn 220 vitenskapelige publikasjoner, blant dem 12 siste tre år. 

 

Clausen er medlem av International Society for Analytical Cytology (ISAC), The European 

Association for Cancer Research (EACR), The European Study Group for Cell Proliferation 

(ESGCP) og The Nordic Association for Andrology, NAFA. 

 

Han har vært gjesteprofessor ved Laboratory of Cellular Carcinogenesis and Tumor 

Promotion, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA i 1994 og ved Institut for 

Human Genetik, Aarhus Universitet, Danmark i 1997. 

 

Clausen har vært formann i Patologforenings takstutvalg i flere perioder, desisor, medlem i 

faggruppe for endokrine svulster og faggruppe for melanomer. Siden starten i 2008 har han 

vært og er fortsatt medlem av Patologiforeningens forskningsutvalg. 

 

Ellers har han siden 1975 hatt tallrike faglige innlegg (> 40) ved Patologforeningens årsmøter, 

har de siste 20 år vært med i en rekke kurskomitéer og også bidradd som foreleser, bl.a. flere 

ganger ved flere kurs i inflammatoriske hudsykdommer og hudneoplasier, kurs i 

gastrointestinal patologi, pankreas- og leverpatologi. I tillegg har han vært invitert 

foredragsholder ved en rekke internasjonale vitenskapelige kongresser. 

 

  

 


