
Onsdag 16/8 

12:00– 13:15 

 Egget, 

 Studentsenteret        

PROGRAMPROGRAM  

 

12:15-12:25  Louise Bjerrum—Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 
Du har kanskje hørt at det ikke er bra å utsette seg for det blå lyset fra mobiltelefonen din når du skal sove? Lys er essensielt for at vi skal 

kunne se, men også for at hjernen vår  skal få informasjon om når det er dag og når det er natt. På netthinnen er det unike lys-sensitive 

celler som sender lysinformasjon i en direkte bane til hjernen. På denne måten er  lyset i stand til å utøve en sterk påvirkning på hjernens 

funksjoner; både i våken tilstand og under søvn. Louise er studentstipendiat i gruppen Bergen Stress and Sleep Group som blant 

mye annet forsker på årsaker til forstyrret søvn (spesielt skiftarbeid og lyseksponering), måling av søvnkvalitet og forholdet mellom 

stress, søvn og psykisk helse . 

 12:00   Innledning ved Visedekan for utdanning -  Helge Molde 

12:25-12:35  Omid Ebrahimi—Institutt for klinisk psykologi 

«Virtual Reality ved sosial angst» heter innlegget til neste mann ut, Omid Ebarhimi, som ble tildelt et såkalt studentstipend 

for å ta permisjon fra masterstudiene og forske på  effekten av å bruke virtual reality og maskinlæring i behandling av blant 

annet angst og depresjon. Han er tilknyttet et kjempespennende prosjekt som undesøker hvordan man kan behandle psy-

kiske lidelser ved bruk av nye metoder – og moderne digital teknologi – som for eksempel internettbehandling for depre-

sjon, panikklidelse og sosial angst.  

 

 
12:45-12:55 Anette Harris-Institutt for samfunnspsykologi 

Anette Harris er førsteamanuensis ved ISP og er tilknyttet forskningsgruppen «Sosial innflytelse på ungdoms atferd og hel-

se» (SIPA). Anette har forsket på flere tema – som stress, skriftarbeid, sykefravær og sammenheng mellom søvn og ytelse.  

I innlegget i dag skal hun snakke om søvn og prestasjon i idrett, og om hva som regulerer søvnen vår. 

12:35-12:45 Victor Chimhutu—HEMIL - Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil 

«You pay for oranges to get lemons: Pay for performance in the health sector» heter neste innlegg. Victor er førsteamanuen-

sis ved HEMIL-senteret og tilknyttet forkningsgruppen Global health Antropology. Han forsker på bruken av resultatbasert 

finansiering for å forbedre helsearbeidernes motivasjon, ytelse og serviceutnyttelse i lavinntektsland i Afrika. Få et interes-

sant innblikk i forskning på folkehelse og helsefremmende arbeid, fra et helse- og samfunnsvitenskapelig perspektiv. 

12:55-13:05  Juhar Yasin Abamosa—Institutt for pedagogikk 

«Stå på-vilje» har Juhar kalt innlegget sitt, og skal snakke om flyktningers vei mot høyere utdanning i Norge – noe han selv 

har førstehånds erfaring med. Da han selv kom til Norge fra Etiopia i 2011 ble han anbefalt å finne seg en jobb innen ren-

holdsbransjen. I dag er han doktorgradsstipendiat ved IPED og skriver doktorgrad om Flyktningers vei inn i høyere utdan-

ningsinstitusjoner og hvilken rolle ulike institusjoner spiller i sosial inkludering av flyktninger i høyere utdanning i Norge. 


