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Instituttets overordnede strategi 
 
Instituttets forskningsstrategi bygger på gjeldende forskningsstrategi for Det medisinsk-
odontologiske fakultet med hovedelementer som  
- styrking av forskningsgrupper og nettverk  
- utvikling av metodologiske kjernefasiliteter 
- styrking av internt og eksternt samarbeid, internasjonalisering og forskermobilitet  
- rekruttering og videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og forskningsledere 
- sikring av bredde i forskningen 
- sikring av god tilgang til ekstern finansiering. 
 
Institutt for samfunnsmedisinske fag arbeider for bedre helse i alle deler av befolkningen 
gjennom å forske på årsaker til helseproblemer og på kvalitet i primærhelsetjenesten. 
Forskningen baserer seg i stor grad på nasjonale registre og biobanker, kliniske studier og 
relevant metodeutvikling. Instituttet ønsker å studere helse gjennom hele livsløpet og har et 
fokus på utsatte grupper. Globale perspektiver på helse vil i økende grad prege forskningen. 

Forskning ved instituttet skjer i hovedsak i regi av tematiske forskningsgrupper. 
Gruppene er instituttets viktigste forskningsstrategiske verktøy. Deres fokus og prioriteringer 
danner grunnlaget for instituttets forskningsstrategi. Gruppene forvalter driftsmidler som 
fordeles etter forskningsproduksjon og undervisningsinnsats. Det er et mål at alle instituttets 
forskere har tilknytning til en forskningsgruppe ved UiB. Gruppene skal ha evne til 
nyorientering og reorganisering når det er forskningsstrategiske grunner til dette. Hver 
forskningsgruppes tematiske prioritering fremgår av gruppens eget strategidokument.  
 
Forskningsgruppene vil i perioden ha fokus på å 
- tydeliggjøre forskningstematiske prioriteringer 
- dyrke fram høye ambisjoner og kvalitet 
- utvikle en god skrive- og publiseringskultur preget av faglig generøsitet 
- utvikle kultur for ledelse og internt samarbeid 
- utvikle samarbeidet mellom forskningsgruppene, med andre institutter og med eksterne forskere 
- knytte til seg nødvendig metodekompetanse 
- søke ekstern finansiering 
- involvere og inkludere et rimelig antall mastergrads-, forskerlinje- og PhD-studenter 
- øke antall postdoc-stipendiater 
 
Det er et mål at postdoc-stipendiater har et utenlandsopphold ved en samarbeidende 
institusjon. Instituttet vil bruke ordningen med forskningstermin aktivt for å hente inn ny 
kompetanse og knytte kontakt med gode internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeidet 
med Folkehelseinstituttet, Uni helse og andre institusjoner i vår nærhet skal styrkes og 
videreutvikles.     

Instituttet vil utvikle en kjernefasilitet for biostatistisk metodestøtte og registerforskning. 
Denne skal inngå som en av fakultetets kjernefasiliteter, men vil også inngå som en sentral del 
av den nasjonale forskningsinfrastrukturen «Health Registries for Research» som instituttet vil 
lede og som ligger på Forskningsrådets veikart for nasjonal forskningsinfrastruktur. 
Kjernefasiliteten vil knytte til seg en stab med gode og fast ansatte statistiskere og 
informatikere som skal kunne gi prosjektstøtte til prosjekter og forskningsgrupper. Instituttet vil 
satse på et fagmiljø som har evne til å utvikle relevant metodekompetanse. 

Instituttet vil videreutvikle Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved å sikre forankring 
i det primærmedisinske fagmiljøet og utvikle det tverrfaglige samarbeidet med relevante 
partnere. Instituttet arbeider for etablering av et senter for fremragende utdanning (Senter for 
tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten) og vil støtte utviklingen av relevant 
forskning på pedagogikk og læringsformer.  
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Forskningsgruppe for allmennmedisin  
 
Hva hjelper sovetabletter mot? Hvem skriver ut vanedannende tabletter? Hvordan ble Giardia-
epidemien i Bergen håndtert? Bør innvandrerpasienter gå til innvandrerfastleger? Hvordan 
skal sykehjemspersonalet oppdage når demente pasienter har smerte?  
 
Dette er eksempler på spørsmål forskningsgruppen for allmennmedisin leter etter svar på. 
Gruppen forsker på vanlige sykdommer og helseplager av stor betydning for den enkelte og 
samfunnet. Vi driver både klinisk forskning (diagnostikk og behandling av sykdommer) og 
epidemiologisk forskning (sykdomsforekomst i befolkningen og årsaksforhold knyttet til 
sykdommer). 
 
Forskningsgruppens aktivitet reflekterer bredden i faget allmennmedisin og prosjektene er 
samlet i flere tematiske områder. Tverrfaglighet er spesielt viktig på noen områder, for 
eksempel sykehjemsmedisin. Samhandlingsreformen vil være et aktuelt tema for tverrfaglig 
forskning i de kommende år. 
 
Demografiske endringer øker behovet for alders- og sykehjemsmedisin, der fastleger og 
sykehjemsleger står sentralt i den tverrfaglige kommunale helsetjenesten. Forskningsgruppen 
etablerer nasjonale og internasjonale nettverk for å utvikle kunnskap om blant annet 
medikamentbruk hos eldre, smertevurdering hos demente, depresjon og omsorg ved livets 
slutt.  
 
Kliniske data fra allmennmedisin er nødvendige for å kunne drive med pasient- og 
samfunnsrelevant forskning. Forskningsgruppen vil arbeide strategisk gjennom utvikling av et 
forskningsnettverk blant allmennpraktikerne, samt innhente opplysninger fra legepraksisene 
gjennom uttrekk fra elektroniske journaler. På denne måten skal datatilfanget for den 
allmennmedisinske forskningen styrkes. 
 
Utvikling av felles prosjekter er en måte å styrke forskningen vår. Regelmessige interne 
utlysninger av midler som prioriterer samarbeidsprosjekter er et tiltak som vil stimulere slike 
prosjekter. 
 
Refleksjon om vitenskapsfilosofiske og -etiske tema med relevans for allmennmedisinen 
prioriteres i forskningsgruppens vitenskapelige satsing og gjenspeiles i gruppens omfattende 
deltakelse i samfunnsdebatt og fagpolitisk debatt. 
 
Forskningsgruppe for allmennmedisin har 40 stipendiater. Gruppen vil utvikle en egen strategi 
for å rekruttere nye postdoktorer. 
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Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin  
 
Forskningsgruppe i arbeids- og miljømedisin har som sitt mål å arbeide for sunne arbeidsplasser 
og et sunt ytre miljø nasjonalt og globalt. Vi har en særlig oppgave knyttet til å stille spørsmål om 
vår eksisterende kunnskap er rett. 
 
Prioriterte problemstillinger 
Det er mange aspekter ved arbeidslivet som er viktige og interessante. Vi har valgt følgende 
problemstillinger som vi vil arbeide mest med i denne tidsperioden: 
a) I hvilken grad og hvordan forurensning i luft (støv, partikler, aerosoler mm.) på arbeidsplasser 
og i vårt ytre miljø for øvrig påvirker luftveiene for eksponerte, deres barn og barnebarn 
Samfunnsnytte: Både innen industri, landbruk og i trafikkerte strøk kan forurensning forekomme. 
Vi har ufullstendig kunnskap om hvordan forskjellig forurensning påvirker helsen. 
Problemstillingen angår svært mange, både nasjonalt og internasjonalt; i u-land og i-land. Mer 
kunnskap vil være nyttig for å kunne iverksette korrekte tiltak for forbedring.  
b) I hvilken grad og hvordan støy i vårt miljø påvirker helsen; både hørselen og nervesystemet 
Samfunnsnytte: Støyskader er den yrkessykdom som rapporteres oftest i Norge. Nedsatt hørsel 
gir økt risiko for ulykker og feilhandlinger på arbeidsplassen pga. manglende kommunikasjon, i 
tillegg til at det er svært plagsomt for den enkelte. Vi vet lite om hvordan støy påvirker generell 
helse og dødelighet. Det foreligger et forebyggende potensiale knyttet til støy; støy kan 
reduseres og helseproblemer fjernes ved riktige tiltak. 
c) Vi vil også undersøke i hvilken grad kombinasjonen støy/forurensning er av betydning for 
helsen. 
Dette er spesielt relevant i forbindelse med eksponering for nanopartikler. Få har studert  
effekten av denne kombinasjonseksponeringen, selv om den ofte forekommer. Mer kunnskap er 
nyttig for å finne ut hva som har størst effekt på helsen. 
d) Om skiftarbeid/nattarbeid påvirker helse, spesielt reproduksjonshelse 
Samfunnsnytte: Skiftarbeid er økende i forekomst Norge og andre europeiske land, og utføres 
av både menn og kvinner. Vi har ufullstendig kunnskap om hvordan arbeid om natten kan 
påvirke helsen. Vi har spesielt lite informasjon om hvordan mor og barn påvirkes av denne type 
arbeid. Mer kunnskap vil kunne gi oss mulighet til å forebygge helseproblemer av denne typen 
på en korrekt måte. 
 
Hvordan vi vil arbeide med problemstillingene  
Studenter 
a) Vi vil utdanne fem doktorgradskandidater i perioden, knyttet til de prioriterte tema. Dette skal 
være kandidater både fra U-land og Norge. 
b) Vi vil ha en forskerlinjestudent. 
c) Vi vil utdanne fire mastergradskandidater, knyttet til de prioriterte tema. 
Faglig samarbeid 
a) Vi vil utvikle vårt samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. 
b) Vi vil utvikle prosjektplanene våre slik at de inkluderer bruk av data fra registere; 
Hjertekarregisteret (støy, forurensing), Medisinsk fødselsregister (skiftarbeid) 
c) Vi vil utvikle et samarbeid med Centre for Research in Environmental Epidemiology in 
Barcelona, Spain (CREAL)/Universitetet i Alicante. 
Metodeutvikling 
Vi har ambisjoner om å utvikle kompetanse og metodikk spesielt for å evaluere påvirkning av det 
autonome nervesystem. Dette vil kreve samarbeid med nevrologiske/nevropsykologiske miljø i 
inn- og utland. 
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Forskningsgruppe i fysioterapi  
 
Gruppen vil drive forskning innen relevante og samfunnsviktige områder som 
smerteproblematikk, slagbehandling og aldringsrelaterte funksjonsproblemer. Viktige 
forskningstema vil være knyttet til akutte og langvarige muskel-skjelettsmerter, bevegelse og 
fysisk aktivitet. Vi tar utgangspunkt i både vevspatologi og funksjonsproblemer på organ-, 
aktivitets- og deltakelsesnivå. Et overordnet spørsmål er: Hva er god fysioterapi, for hvem? 
Gruppens kontinuerlige mål er å utvikle kunnskap av god vitenskapelig kvalitet med relevans 
for fysioterapeuters fagutøvelse. Nyere behandlingsmetoder og tilnærminger innen 
forebyggende og rehabiliterende arbeid vil bli utforsket. Pasientperspektivet, individets egne 
ressurser, tverrfaglig samarbeid og samhandling i helsetjenesten og i arbeidslivet vektlegges. 
Vi vil gjennomføre større intervensjonsstudier og arbeide for utvidet nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid. Vi knytter vår strategi til fire tematiske områder:                      
 
Gange og balanse: Gruppen har en internasjonal posisjon i utforsking av balansekontroll og 
gangfunksjon og har utviklet nye analysemetoder basert på kroppsbårne kinematiske 
sensorer. Det er spesielt behov for mer kunnskap om balansekontroll under gange. Gruppen 
vil fokusere på fortsatt teori- og metodeutvikling og bruk av etablert kunnskap om gange og 
balanse i kliniske studier. Aktuelle forskningstema er aldring, nevrologi og muskel-
skjelettplager. Gruppen har som mål å skape et robust nettverk av forskere og klinikere ved 
universitet, høgskole og helseinstitusjoner som jobber koordinert innen bevegelsesanalyse. 
Fortsatt samarbeid med NTNU og SINTEF vil være sentralt.  
 
Muskel- og skjelettplager: Kunnskapsgrunnlaget for å forstå, forebygge og behandle muskel- 
og skjelettplager er fortsatt beskjedent. Effekt av manuellterapi og psykomotorisk behandling 
vil stå sentralt, og spesielt utforskes betydning av sub-klassifisering ved langvarige ryggplager. 
Vi vil fortsette å utvikle kunnskap om kropps- og helseerfaringer, kroppslig basert læring og 
langvarige endringsprosesser hos ulike pasientgrupper, eksempelvis arbeidstakere med 
muskel- og skjelettplager og pasienter med sykelig overvekt. Samhandling, forebygging, effekt 
av tilpasset behandling på sykefravær, samt helseerfaringer ved ulike tiltak vil belyses 
gjennom et samarbeidsprosjekt med Bergen kommune, Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA). 
Det vil også bli forsket på evaluerings- og behandlingsformer rettet mot organnivå som 
ultralydsavbildning og microdialyse, samt kartlegging av dose-respons effekter av 
manuellterapi og fysikalske behandlingsformer på ledd, muskler og sener.  
 
Nevrorehabilitering: Behandlingsmetoder og behandlingsstrategier ved hjerneslag og multippel 
sklerose er for lite utforsket, og gruppen er opptatt av å prøve ut nyere metoder for å fremme 
motorisk kontroll og læring. Det gjennomføres for tiden effektstudier av ulike 
rehabiliteringsforløp og treningsmetoder ved slag, og studiene danner grunnlag for 
langtidsoppfølging av pasientenes aktivitetsnivå. Fortsatt forskningssamarbeid med Haukeland 
universitetssjukehus (HUS) vektlegges. Det arbeides for å etablere et nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid med flere rehabiliteringssentra for å gjennomføre en 
multisenterstudie av nyere teknologibaserte treningsmetoder.    
 
Målemetoder og evalueringsformer: En rekke metoder er utviklet av forskningsgruppen for 
måling av smerte og funksjon. Det arbeides med videreutvikling av metodene. Gruppen vil 
opprettholde internasjonalt forskningssamarbeid vedrørende måling av smerte ved kognitiv 
svikt gjennom EU nettverket Cost Action. Vi vil bidra med PhD kurs innen emnet.  
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Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi  
 
Forskningsgruppen arbeider spesielt med å finne biologiske årsaksmekanismer for kreft, 
medfødte misdannelser og cerebral parese. Gruppen driver også oppfølgingsstudier av barn 
født med spesielle helseproblemer for å beskrive langtidskonsekvenser av deres sykdom. I 
tillegg arbeides det med statistisk metodeutvikling. Gruppen baserer seg på registre, 
helseundersøkelser og biobanker. Forskningen kan avdekke muligheter for å forebygge 
sykdom og uheldige langtidskonsekvenser av sykdom. 
 
Eksempler på forskningstema:  

Er det en sammenheng mellom metabolsk syndrom og kreft? 
Metabolsk syndrom er en betegnelse for en samling risikofaktorer (blant annet overvekt) som 
kan gi hjerte-karsykdom og diabetes type 2. Data fra helseundersøkelser i Norge, Østerrike og 
Sverige inngår i det såkalte Me-Can prosjektet (Metabolic syndrome and cancer project). 
Disse dataene er koblet opp mot kreft- og dødsårsaksregistre i de respektive landene. 
Prosjektet har vist at det kan være en sammenheng mellom metabolske risikofaktorer og 
risikoen for en rekke kreftsykdommer. Forståelse av årsaksmekanismene kan gi muligheter for 
forebygging. 

Hvilke helsemessige konsekvenser har det å bli født for tidlig? 
Barn som er født prematurt kan ha en økt risiko for sykdommer og kognitive problemer. Ved å 
koble ulike nasjonale helseregistre kan vi følge opp barn med spesielle helseproblemer over 
lang tid. Det er en økt risiko for en rekke sykdommer etter for tidlig fødsel, som for eksempel 
cerebral parese og astma, mens det er en redusert risiko for atopisk dermatitt. 

Hva er årsakene til at noen barn fødes med hjertemisdannelse? 
Medfødte hjertemisdannelser er relativt vanlige. Årsakene er stort sett ukjente og belastning 
på pasientene, deres familie og samfunnet er betydelige. Ved hjelp av nasjonale helseregistre 
vil vi undersøke risikofaktorer for medfødte hjertemisdannelser i Norge. Prosjektet vil også 
drive oppfølgingsstudier av hjertebarn da de har betydelig økt risiko for følgetilstander og 
komplikasjoner. I et relatert norsk-dansk prosjekt undersøker vi om folsyre kan redusere 
risikoen for hjertefeil hos barnet. 

Kan miljøpåvirkninger forårsake leppe- og ganespalte? 
Gruppen arbeider med et prosjekt som har vist at røking, høyt alkoholinntak, høyt kaffeinntak 
og lavt vitamininntak er risikofaktorer for leppe- og ganespalte. Prosjektet arbeider med 
moderne gen-miljø interaksjoner og såkalte genetiske instrumentanalyser for å kunne påvise 
biologisk effekt av disse risikofaktorene. Dette forutsetter både omfattende laboratorieanalyser 
og statistisk metodearbeid.  

Er folsyretilskudd i svangerskapet gunstig for den nyfødte, men farlig for mor? 
Det er kjent at folsyretilskudd til gravide kvinner har redusert forekomsten av ryggmargsbrokk, 
men det er uklart om dette også gjelder for andre misdannelser. Imidlertid kan folsyretilskudd 
til gravide kvinner øke deres egen kreftrisiko. I en register-basert studie vil vi undersøke 
hvordan folsyretilskudd påvirker risikoen for medfødte misdannelser, risikoen for senere kreft 
hos barnet, samt risikoen for kreft hos mødrene. Studien kan få betydning for hvordan folsyre 
brukes til å forebygge misdannelser. 

Hvorfor blir noen barn født med cerebral parese? 
Vi har lite kunnskap om hvorfor noen barn rammes av CP. Data fra både den norske og den 
danske mor- og barnundersøkelsen vil bli koblet mot nasjonale CP-registre for å undersøke 
forskjellige risikofaktorer for CP. Resultatene vil kunne avklare om noen tilfeller kan 
forebygges.   
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Forskningsgruppe for genetisk veiledning og kreftre habilitering 
 
Den raske utviklingen i menneskets genetikk og den økende tilgangen til genetisk informasjon 
for enkeltpersoner representerer store og ukjente utfordringer. Gruppen ønsker å øke 
kunnskapen om hvordan informasjon om sykdomsrisiko påvirker mennesker og øke 
kunnskapen om hvordan slik risikoinformasjon bør formidles. 
 
Gruppen vil prioritere pågående studier om  
- hvordan man bør informere før genetisk testing og hvordan man bør håndtere testresultater  
- hvordan det er å leve med høy risiko for alvorlig sykdom  
- hvordan det er å være foreldre for et barn med en kromosomal lidelse  
- hvordan man bør kommunisere risikoinformasjon og psykososiale aspekter ved genetiske 

undersøkelser  
 
Genetisk veiledning handler om å håndtere de muligheter og usikkerheter som oppstår som 
følge av genomforskningen. Et pågående prosjekt utforsker kliniske og samfunnsmessige 
utfordringer knyttet til dette. Støttegrupper og utdanningsopplegg for pasienter med påviste 
mutasjoner er etablert og vil bli utvidet 
 
Vi vil også prioritere forskningsprosjektet "Et fungerende liv under og etter en kreftsykdom" 
(kreftrehabilitering) som omfatter en pågående multisenterstudie og tverrfaglige randomiserte 
studier med intervensjoner. Studiene har fokus på stressmestring og fysisk trening for å 
opprettholde livskvalitet og praktiske ferdigheter under og etter kreftbehandling. 
Forskningssamarbeid med grupper i Sverige og Nederland er igangsatt og vil bli utviklet i årene 
fremover. Utveksling av stipendiater og post docs er planlagt. 
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Forskningsgruppen Global helse: etikk, økonomi og k ultur  
 
Forskningsgruppen arbeider med global helseforskning med vektlegging av to hovedområder:  
1) Etikk og rettferdig prioritering   
2) Møter mellom globale helserelaterte føringer og nasjonal / lokal erfaring med empirisk fokus 
på reproduktiv helse  
 
Begge områdene berører sentrale men samtidig sammensatte spørsmål innen global helse. 
Metode- og teoriutvikling utgjør viktige deler av arbeidet. Gruppen arbeider gjennom brede 
nasjonale og internasjonale forskernettverk. Et eksempel er Dabat Incontinence and Prolapse 
Study (DABINCOP) – et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Gondar, 
Etiopia. Hensikten med denne epidemiologiske studien er å kartlegge risikofaktorer og 
forekomst av urininkontinens og vaginal prolaps som er vanlige komplikasjoner ved mangelfull 
fødselsomsorg. I tillegg til å generere ny empirisk kunnskap, arbeider gruppen tverrfaglig med 
utvikling av teori og tett integrerte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Prosjektets 
deltagere har bakgrunn i medisin, epidemiologi, antropologi og helsefag.  
 
Forskningsgruppen Global helse har to undergrupper med hver sine delmål:   
 
Prioriteringsgruppen  
Mål: Bidra med normative analyser for effektiv og rettferdig fordeling av helse og 
helsetjenester globalt og nasjonalt.  
Plan for måloppnåelse (2012-2015): Bygge et sterkt fagmiljø for forskning rundt helseøkonomi, 
etikk og prioritering gjennom å utvikle verktøy, metoder og retningslinjer for å inkorporere 
rettferdighetshensyn i global og nasjonal prioritering. 
 
Reproduktiv helsegruppen  
Mål: Skape et sterkt internasjonalt tverrfaglig miljø for å generere viktig empirisk, 
metodisk/metodologisk og teoretisk kunnskap innen det globale reproduktive helsefeltet.  
Plan for måloppnåelse (2012-2015): Gruppen vil det kommende året konsolidere det lokale og 
nasjonale miljøet innen global reproduktiv helseforskning, og vil være sentral i en rekke 
søknadsprosesser (SFF, Globvac, NORHED) for å videreutvikle et tett integrert og produktivt 
fagfellesskap knyttet til global reproduktiv helse.   
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Forskningsgruppen Livskvalitet  
 
Dagens helseproblemer er komplekse og mange av dem er også relatert til den enkeltes 
subjektive helseoppfatning. Slike helseproblemer må møtes med nye kunnskaper. Her kan 
livskvalitetsforskningen bidra med viktig informasjon. Vi har forskningsprosjekt innen en lang 
rekke temaer, både kliniske og helsefremmende. Det dreier seg om livskvalitet hos barn og 
unge, sykehjemsbeboere og kronisk syke. I tillegg har vi prosjekter som omfatter både 
livsstilsbehandling og kirurgisk behandling av sykelig overvekt.  
 
Strategiske mål for 2012 – 2015 
- Videreutvikle samarbeidet med eksterne forskere 
- Opprette en felles forskergruppe innen livsfenomener og livskvalitet med 

samarbeidspartnere ved Universitetet i Stavanger 
- Fortsette samarbeidet med Høgskulen i Sogn og Fjordane, hvor man har lang erfaring  

med fedmeforskning 
- Styrke forskningsmiljøet for studentene 
- Fortsatt tilby seminarrekken som arrangeres av forskergruppen ved ISF 
- Utvide seminartilbudet i samarbeid med forskningsmiljøet ved Universitetet i Stavanger  
- Utvide de tematiske satsingsområdene vi har innen forskning 
- Fortsette de tematiske satsingsområdene som preger livskvalitetsforskningen nå 
- Utvide denne forskningen til også å omfatte temaet livsfenomener, et forskningsfelt som 

står særlig sterkt på Universitetet i Stavanger 
- Videreutvikle de forskningsmetodiske tilnærmingene 
- Fortsette arbeidet med livskvalitetsforskning, som i hovedsak er kvantitativ 
- Utvikle nye prosjekt som også gjør bruk av kvalitativ metode. Her har forskningsmiljøet i 

Stavanger den rette kompetansen 
 
- Arbeide for å få mer ekstern finansiering 
- Utarbeide en søknad i samarbeid med Universitetet i Stavanger 
- Utarbeide en søknad i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane 
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Forskningsgruppe for livsstilsepidemiologi  
 
Forskningsgruppens overordnete målsetning er å beskrive i hvilken grad livsstilsfaktorer og 
andre ytre faktorer påvirker risikoen for å utvikle kroniske sykdommer. For å oppnå dette målet 
vil vi videreutvikle våre etablerte forskningstemaer og forskningsmetoder ved å knytte til oss 
flere forskere, post.doc’er, PhD- og masterstudenter. Vi vil øke det interne samarbeidet i 
forskningsgruppen, og vi vil knytte til oss eksterne forskere for å utarbeide søknader til 
eksterne finansieringskilder på større og langsiktige forskningsprosjekter.  

Vår forskning baseres i stor grad på relativt enkle registerkoblinger. De nordiske land er 
trolig det området i verden som har det største antallet befolkningsbaserte registre som er 
tilgjengelig for medisinsk forskning. I tillegg til studier basert på norske registre, vil vi derfor 
også i noen tilfeller samarbeide med de andre nordiske landene som har tilsvarende registre. 
Dette vil gi mulighet for også å studere mer sjeldne utfall.  

En viktig del av vår forskning framover blir basert på kobling mellom 
Helseundersøkelsene i Hordaland - som er en kohort på ca. 36000 individer – og ulike 
sykdomsregistre. Studier av prognostiske faktorer for kreft, hjertekarsykdom, hoftebrudd og 
uføretrygd vil være sentrale.  Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Seksjon for 
farmakologi, Institutt for indremedisin, og BEVITAL laboratoriet for å kunne utvide vårt 
repertoar av metabolitter/biomarkører som kan relateres til kroniske sykdommer. 

Ved at vi nå har samlet inn alle sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom fra alle 
sykehus i Norge for perioden 1994-2009 (CVDNOR prosjektet), vil vi utvide våre studier til å 
omfatte andre helseundersøkelser i Norge, med og uten biologiske materiale, i samarbeid med 
forskere på Folkehelseinstituttet og andre universiteter i Norge.  

Gruppen leder også to internasjonale studier på årsaksfaktorer for multippel sklerose, 
der hovedfokus er betydningen av vitamin D, røyking og infeksjon av Epstein-Barr virus for 
risiko av sykdommen. Disse studiene, som er basert på koblinger til det nasjonale MS-register 
og Mor og Barn studien, gjøres i samarbeid med McGill University i Montreal, Harvard 
University i Boston og flere europeiske universiteter. 

I tillegg til å identifisere mulige nye risikofaktorer for sykdom er det viktig også å sette 
risikofaktorer inn i et helhetlig perspektiv. Fordi ingen risikofaktorer alene kan forklare hvorfor 
noen blir syke og andre ikke, ønsker vi også å studere om enkelte kombinasjoner av faktorer 
kan øke risikoen spesielt. Dette gjelder samspill både mellom genetiske faktorer og 
livsstilsfaktorer, og mellom ulike livsstilsfaktorer.   

Et viktig element i vår forskning er at mange av livsstilsfaktorene vi studerer er 
modifiserbare, dvs. at de relaterte sykdommer delvis kan forebygges ved en endring av 
livsstilsvaner. Vi ønsker å finne ut hvor mye av sykdommer som kan forebygges ved en slik 
endring av livsstil. Som et ledd i dette arbeidet vil forskningsgruppen arbeide med å 
kvantifisere viktige risikofaktorers bidrag til sykdom og dødelighet samt bidra til å beskrive 
ikke-dødelige sykdommer og skaders bidrag til våre folkehelseproblemer. Arbeidet vil skje i 
samarbeid med internasjonale grupper som har fokusert på denne type problemstillinger, 
f.eks. Global Burden of Disease prosjektet. I Norge har vi betydelige muligheter til å tilføre 
dette feltet ny kunnskap ved at tradisjonelle sykdoms byrdeanalyser kan gjøres for eksempel 
etter utdannelsesnivå i befolkningen.  
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Forskingsgruppa Praxeologi  
 
Forskingsgruppa arbeidar med human- og samfunnsvitskaplege metodologiske teoriar, 
refleksjonar, omgrep og verktøy. Ambisjonen er grunnforsking med konstruksjon av stringente 
og metodisk transparente teoriar og omgrep OM pleie -, omsorgs - og medisinske praksisar, 
som blir studert både i notidig og historisk perspektiv. Slike studiar kan danne grunnlag for 
refleksjon og teori FOR nye måtar å utforme både pasientnære praksisar, undervisings- 
leiings- og vitskaplege praksisar. 
 
Eksempel på studiespørsmål                                                                
Korleis kan det ha seg at …  kva er bakgrunnen for (genese) … og kva virkemåte (struktur) 
får det … at enkelte sjukeheimar har mange sjukehusinnleggingar medan andre sjukeheimar 
har få? … at det vert brukt mange bleier i ein sjukeheim og lite bleier i ein annan sjukeheim? 
… at arbeidsfordelinga mellom pleiegruppene i heimesjukepleie er som der er? … at 
sjukeheimsavdelingar vert omgjort til hospice einingar? … at døden vert handtert på ulike 
måtar til ulike tider i det norske samfunnet? …. at foreldre vert inkludert i pleie av barn på 
sjukehus i enkelte epokar, og ekskludert i andre periodar? … at dei sjukepleievitskaplege 
praksisane i Norden er forankra som dei er og utøvd av visse agentar som har fokus på visse 
tema og på visse metodologiske og metodiske tilnærmingar? … at vitskapsteori oppstod som 
fag i bachelorutdanningar i sjukepleie? 
 
To satsingsområder                                                       
Vitskapsteoretiske- og metodologiske analysar av pleie-, omsorgs- og medisinske praksisar:   
I vitskapsteoretiske og metodologiske studiar, undersøkjer ein den historiske oppkomsten og 
funksjonen som vitskapleg kunnskapsproduksjon har hatt og har, for å prøve forklare feltet 
sjukepleie, omsorg og medisin. Slik forsking er relevant for alle som forskar og/eller brukar 
vitskapsbasert kunnskap i sitt virke som undervisar, forskar og/eller i pasientnære 
arbeidssituasjonar. Vitskapsteoretiske og metodologiske studiar kan også, på empirisk grunn, 
avdekke korleis vitskap har vore brukt til å styra fag og samfunn i bestemte retningar.  
 
Hygieneforsking: For å forstå notida, må me kjenne til fortida. Det betyr at studiar av for 
eksempel reine-/sterile prosedyrar, handvask, kroppsvask, urin- og avføringspraksisar, 
matvarer, drikkevatn, renovasjon, førebygging av smittsame sjukdommar, sosialhygiene, 
rasehygiene, mentalhygiene, seksualhygiene, mødrehygiene osv. må undersøkjast i den 
historiske samfunnskonteksten praksisane oppstod i og står i. Hygiene har ei mangfaldig, 
spennande og til dels skremmande historie. 
 
Samarbeidspartnarar                   
Gruppa har eit nært samarbeid med Høgskolen i Bergen, Institutt for sykepleiefag og med 
Senter for omsorgsforskning Vest. Vidare har gruppa eit tett samarbeider med praxeologiske 
forskarar andre stader i Noreg, Sverige, Danmark og Island gjennom nettverket ETHOS. I åra 
som kjem vil forskargruppa arbeide for å styrke og formalisere det Nordiske praxeologisk 
forskingssamarbeidet og gruppa vil arbeide for å utvikle ein felles forskarskule med felles 
opplæring/vegleiing av ph.d.’ar. Forskargruppa vil også arbeide for meir samarbeid med 
praxeologiske forskarar utanfor Norden.  
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Forskningsgruppe for registerbaserte studier av fam iliær risiko  
 
Hovedtemaene er konsentrert om reproduktiv epidemiologi, hovedsakelig med utgangspunkt i 
data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) og Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). 
Gruppen prioriterer studier av reproduksjonsforhold over generasjoner og mellom søsken. 
Studiene kan øke forståelsen av årsaksmekanismer og gi grunnlag for bedre oppfølging og 
forebygging.  

Vi vil benytte ny kobling av MFR mot dødsårsaks- og utdannings-registrene (for mor, far 
og barn), samt mors og fars fødeland, tilrettelagt med søsken- og generasjons-relasjoner. 
Koblingen gir en unik forskningskilde for perinatal epidemiologi på verdensbasis. En 
tilsvarende kobling har vi nå også tilgjengelig med MoBa-data.  

Vi har omfattende samarbeid med forskere i Durham, North Carolina (NIH), Boston 
(Harvard University) og New York (Columbia University) i tillegg til sentrale 
reproduksjonsepidemiologer fra Norden (IVF-prosjektet). Dette vil bli videreutviklet de neste 
årene. 

 
Våre viktigste forskningsområder for de kommende år er:                                                                    
 
Betydningen av antall svangerskap og svangerskapsut fall på langtidsdødeligheten for 
mor og far.  Å få barn øker livskvaliteten, og mye tyder på at barn også øker livslengden til mor 
og far. På den andre siden vanskeliggjøres naturlig reproduksjon av samfunnsutviklingen, 
ønske om høyere utdannelse og karriere. Vi vil studere langtidseffekten på mors dødelighet av 
å få barn (i seg selv), av å få barn med svangerskaps-komplikasjoner, for tidlig fødsel, lav 
fødselsvekt, perinatal død – først og fremst første fødsel, men også senere fødsler. I 
foreløpige analyser finner vi, i motsetning til tidligere studier, at mødre (og fedre) med mange 
barn lever lenger enn de med bare et barn.  
 
Gjentagelser av uønsket svangerskapsutfall over gen erasjoner og mellom søsken. Vi 
har i mange år gjennomført banebrytende studier i reproduktiv epidemiologi med basis i 
familiedata for fødsel/ reproduksjon. Disse studiene er gjort i erkjennelse av at der er sterke 
avhengighetsrelasjoner i svangerskapsutfall innen familier, og studier av disse relasjoner har 
betydning for å forstå samspillet mellom gener fra mor, far og barn under svangerskapet . Et 
stort antall artikler er publisert i tidsskrift med høy impact. For eksempel har vi vist at 
misdannelser «arves» i større grad fra far enn fra mor og at seteleie arves i like stor grad fra 
far som fra mor. Vi har vist at arv fra far til barnet kan utløse preeklampsi hos mor. Vi vil 
fortsatt, med basis i det nye og utvidede materialet (beskrevet over), ha sterkt fokus på å 
beskrive slike årsaksmekanismer for uønskede svangerskapsutfall.  
 
IVF-svangerskap.  Mors alder ved første fødsel har steget jevnt gjennom de siste 10-år, fra 22 
år i gjennomsnitt for perioden 1967-71 til 28 år for de siste årene. Denne utviklingen alene gjør 
at kunstig befruktning (ART og IVF) blir mer og mer nødvendig for stadig flere kvinner (og 
menn) - i dag ca. 4% av samtlige svangerskap, og 15% for kvinner som er 35 år eller eldre. Vi 
studerer betydningen av IVF-behandling på svangerskapet og fødselsutfallet, igjen med fokus 
på generasjoner og søsken. Fremdeles blir der født mange tvillinger etter ART-svangerskap, 
og tvillingsvangerskap er generelt forbundet med høy risiko. Ved hjelp av generasjonsdata har 
vi nylig vist at kvinner som selv er født prematurt selv bør unngå flerfødsler på grunn av særs 
høy perinatal død. Vi er nå i gang med en nordisk studie (data fra Norge, Sverige, Finland og 
Danmark) der vi har tatt initiativ til søskenrelaterte studier. Dette vil bli en svært unik 
forskningskilde til forståelse av effekten av ART på svangerskap og fødsel.  
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Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi  
 
Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi har som mål å utvikle valide metoder for å studere 
legemiddelbruk og pasientsikkerhet i forskjellige områder i helsetjenesten. Vi fokuserer på 
pasientsikkerhet for eldre, gravide, og andre sårbare pasientgrupper, i alle ledd av 
legemiddelbehandlingen - fra det er bestemt hvilket legemiddel pasienten skal få, til 
vedkommende faktisk har fått det. Vi ønsker at forskningen vår skal bidra til å fremme 
tverrfaglig samarbeid med formålet å bedre legemiddelbruk i befolkningen/ helsetjenesten. 
 
Fokusområde: Gravide og urter 
Forskning på bruk av urter blant gravide er et av hovedsatsningsområdene for 
forskningsgruppen. Gravide bruker mange forskjellige urter selv om det vites lite om sikkerhet 
og effekt, og dermed heller ikke mulighet for å gjøre en god risiko/nytte-vurdering. De fleste 
urteprodukter har ikke markedsføringstillatelse, men selges som kosttilskudd. Det er således 
heller ikke krav om at produsenter skal gjennomføre bivirkningsovervåking. Ved å bruke data 
ifra bl.a. den norske Mor-Barn-studien vil gruppen bidra med mer forskningsbasert kunnskap 
innen feltet. Gruppen arbeider for tiden med problemstillinger som: Sikkerhet ved bruk av 
ingefær under svangerskapet og holdninger til og erfaringer med kvalme og kvalmebehandling 
i svangerskapet. 
 
Fokusområde: Legemidler og eldre 
Forskning på legemiddelbruk hos eldre er et annet av hovedsatsningsområdene til 
forskningsgruppen. Denne pasientgruppen bruker mye legemidler, men har samtidig lavere 
fysisk toleranse for legemidlene og høy komorbiditet. Det gjør at de er spesielt utsatt for 
legemiddelrelaterte problemer. Gruppen ønsker å drive med forskning som kan bidra til færre 
legemiddelrelaterte problemer hos eldre, og samarbeider med allmennleger, sykehjemsleger 
og NOKLUS om dette. Problemstillinger det arbeides med nå er: Hva er omfanget av diabetes 
i sykehjem? Hvilken blodsukkerregulerende behandling får pasienter med diabetes i sykehjem, 
både i form av legemidler og blodsukkermåling? Hva er effektene av blodsukkerbehandling av 
sykehjemspasienter med diabetes, og hvordan kan vi optimalisere behandlingen slik at vi kan 
redusere forekomsten av hyper- og hypoglykemier? 
 
Fokusområde: Pasienter med akutte porfyrisykdommer 
Porfyrier er en fellesbetegnelse for en gruppe arvelige, sjeldne sykdommer som skyldes 
forstyrrelser i danningen av hem. Hos pasienter med akutte porfyrier kan bruken av noen 
legemidler utløse anfall med akutte nevroviscerale symptomer: intense magesmerter, oppkast, 
takykardi, hypertensjon, rygg- og muskelsmerter, mentale forstyrrelser, pareser og i verste fall 
respirasjonsparalyse. Gruppen arbeider sammen med nasjonalt kompetansesenter for 
porfyrisykdommer (NAPOS) som holder til på Haukeland universitetssykehus om å få svar på 
problemstillinger som: Hvilke legemidler kan trygt brukes av pasienter med akutte porfyrier, og 
hvilke kan medføre anfall? Hvordan nå ut til pasienter og helsepersonellet som behandler dem 
med denne informasjonen? 
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Forskningsgruppe for sosial epidemiologi 
 
Gruppen arbeider i kjerneområdet for fagfeltet samfunnsmedisin. Sosiale faktorer er et sentralt 
aspekt ved all epidemiologisk forskning. Gruppen har hatt som mål å videreføre 
forskningsdelen av det sosialmedisinske fagmiljøet som har eksistert ved det medisinske 
fakultetet siden 1960-tallet. Sosialmedisin og sosial epidemiologi er opptatt av hvordan sosiale 
forhold fører til sykdom, hvordan sosiale ulikheter fører til ulikhet i helse, og om 
helsetjenestene gir et likt og godt tilbud til ulike sosiale grupper. Sosial epidemiologi fokuserer 
på sosiale faktorer og sosiale mekanismer for å forklare og forstå helsesvikt. Sosiale faktorer 
spenner nivåmessig fra sosiale nettverk, via lokalsamfunn og levekår til generelle 
samfunnsmessige karakteristika av økonomisk, kulturell og politisk natur. Flernivåanalyser er 
derfor ofte aktuelt. Sosialepidemiologien anvender også livsløpsmodeller, hvor helsepåvirkning 
spores innenfor individuelle livsløp og eventuelt over generasjoner. Koblete kohortstudier er en 
sentral metodiske tilnærming som instituttet har spesiell kompetanse på. Mange av 
forskningsgruppene ved ISF jobber i dag med prosjekter som tangerer eller inneholder 
elementer av sosial epidemiologi.   

Trygdeepidemiologi står i fokus for forskningsgruppen. Her studeres bl.a. prediktorer for 
trygdeutfall basert på befolkningsstudier eller registerkohorter. Instituttet har en tradisjon fra 
midten av 1990-tallet innen forskning og undervisning på trygdefeltet, med særlig vekt på 
prediktorer for uførhet og uførepensjonistenes helsetilstand, hvor vi har pågående prosjekter. 
Vi har også studier om sykefravær/sykmelding. Her deltar vi i tverrfaglig samarbeid både 
nasjonalt og internasjonalt, og i sykefraværsprosjektet ”Health, Work and Society” ved UiB. Vi 
samarbeider med Seksjonen for trygd og helse ved Karolinska Instituttet, og med Enhet for 
Sosialmedisin ved Gøteborgs Universitet.    

Det andre hovedområdet for forskningsgruppen er register-basert forskning på aktivitet 
og ulikheter innen fastlegeordningen. Her har vi innledet et større samarbeid med 
Forskningsgruppe for allmennmedisin, AFE og Senter for legevaktmedisin. 

Mange andre forskningsgrupper og enkeltforskere ved instituttet er engasjert i 
prosjekter med sosialepidemiologiske og sosialmedisinske problemstillinger. 
Forskningsgruppen har derfor samarbeid med andre forskningsgrupper. På uførefeltet 
samarbeider vi med gruppe for livsstilsepidemiologi, og med Forskningsgruppe for 
allmennmedisin og Uni Helse når det gjelder forskning på fastlegeordningen. Vi deltar også i 
samarbeid med Forskningsgruppe for fysioterapi i relasjon til rehabilitering og trygd. 

Forskningsrådets evalueringspanel uttalte at våre målsettinger innen sosial 
epidemiologi var ambisiøse, men at vi p.g.a. gruppens manglende ressurser ikke var kommet 
særlig langt. Forskningsgruppens hovedstrategi blir derfor å bidra til å videreutvikle 
tversgående samarbeid på instituttnivå innen sosial epidemiologi og trygdeforskning. Primært 
vil dette dreie seg om enkeltprosjekter men det bør også vurdere andre samarbeidsformer 
mellom forskere ved instituttet med interesse for sosial epidemiologi, trygd og sosiale ulikheter 
i helse. Videreutvikling av registerforskning på fastlegeordningen blir et sentralt prosjekt ved 
instituttet i årene framover. I tillegg kommer videreutvikling av samarbeidsrelasjoner ved UiB, 
samt nasjonalt og internasjonalt. Gruppen vil arbeide for rekruttering av en forsker med 
interesse og kompetanse innen sosialepidemiologi. 

 


