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Risikosamfunnet
Risikoforskning har ført nyfødtmedisinen 
dit den er i dag. I 1989 lå antall 
krybbedødsfall på 2,5 pr. 1000 barn. De 
siste 13 årene har antallet ligget stabilt 
på 0,4 pr 1000. Risikofokuseringen har 
i denne sammenheng vært en suksess. 
Men forskning og informasjon rundt 
risikofaktorer kan også få store utilsiktede 
virkninger. Trolig slo ulik håndtering av 
risikoinformasjon etter Tsjernobyl-ulykken 
i 1986 forskjellig ut på forekomsten 
av selvbestemt abort i nabolandene 
Danmark og Norge. Risikoforskningen 
får dermed stor betydning når den 
skal tolkes, formidles og benyttes som 
bakgrunn for konkrete tiltak. Der vi 
ennå bare har sett toppen av isfjellet, 
er innen genforskningen, hvor man i 
fremtiden vil kunne avsløre stadig flere 
medfødte risikofaktorer for et ukjent antall 
sykdommer. Samfunnet bør forberede seg 
bedre på de økonomiske, etiske og politiske 
dilemma som vil oppstå, påpeker islandske 
genforskere i undersøkelser gjort av 
stipendiat Stefan Hjörleifsson. Han mener 
på sin side at det er på tide at genforskerne 
også tar steget ut i den offentlige debatten 
rundt dette. 
Mediene spiller også en stor rolle i det vi 
kaller risikosamfunnet. Mediene er med 
på å bygge opp under farer og risiko, og 
bidrar til å spre frykt. Men de serverer 
også botemiddel og løsninger til å forholde 
seg til den frykten som mer eller mindre 
velbegrunnet eksisterer, i følge forsker 
Martin Eide. Og hva med dem som 
bevisst utsetter seg for fare i risikosport, 
skal de seile sin egen sjø når noe går galt? 
Forskning innen erstatningsrett viser at 
det langt på vei finnes et sikkerhetsnett 
også for disse, selv om man skulle tro at 
samtykke til risiko skulle legge et stort 
ansvar på utøverne av risikofylte aktiviteter.
I dette nummeret kan du også få innsikt 
i en helt ny teori om plantenes hevn over 
dyrene som spiser dem. Vi byr også på siste 
del fra vår reise i Kina, hvor UiB er tungt 
inne med faglig tilbud til studenter som vil 
bli kjent med språk, forretning og kultur i 
verdens mest folkerike stat. 
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Angstens  arena

Mediene er blitt arenaer hvor man kan forholde seg til og bearbeide 
modernitetens farer og usikkerhet, i følge medieprofessor Martin Eide.

Begrepet «risikosamfunn» ble lansert 
på midten av 80-tallet av den tyske 
sosiologen Ulrich Beck. Han mener at 
det postmoderne samfunnet frembringer 
kunnskap og teknologi som kan gi 
uventede og ufortsigbare utslag som 
miljøkatastrofer, epidemier, genmanipulert 
liv og lignende. Dette er nytt for oss, og 
fyller samfunnet med frykt. Slik har risiko 
og fare blitt integrerte deler av vår hverdag. 

Gjenspeiler risikosamfunnet
– Hvis det er slik at vi lever i et 
risikosamfunn, som en del sentrale 
samfunnsteoretikere mener, så er det 
klart at mediene spiller en helt avgjørende 
rolle, sier Martin Eide. Han er professor 
ved Institutt for informasjons- og 
medievitenskap ved UiB, og forfatter 
av en rekke bøker om medier, makt 
og populærjournalistikk. I følge Eide 
utgjør konflikt, kriser og farer klassiske 
nyhetskriterier, og det er grunnleggende 
menneskelig å være opptatt av dette.

– Moderne medier, eller 
populærjournalistikken, føler ingen 
registreringsplikt. Mediene har ingen plikt 
til å tilby leserne en meny av de viktigste 
tingene som har hendt i nyhetsdøgnet. 
De kan like gjerne bringe det mest 
spektakulære, det mest pirrende, det mest 
kuriøse og mest underholdende. Det er 
helt andre kriterier ute og går enn disse 
tradisjonelle viktighetskriteriene. Samtidig 
er medienes rolle grunnleggende tvetydig. 
På den ene side er mediene med på å bygge 
opp under angsten for farer og risiko. På 
den annen side er de også med på å tilby 
botemiddel, sier Eide og utdyper:

– Innenfor de populærjournalistiske 
media er det typisk at de den ene dagen 
advarer oss mot en del ting. «Joggeskoene 
dine kan eksplodere!», «Mobiltelefonen kan 

koke hjernen din!». Altså, det er ikke måte 
på hva slags farer et moderne hverdagsliv 
kan by på. Så, neste dag kommer løsningen 
på hvordan du unngår kreft, hvordan du 
redder samlivet ditt, hvordan du klarer å 
leve med disse risikoene. Tvetydigheten 
ved å på den ene siden fortelle om farer 
og deretter tilby botemiddel, særpreger 
moderne populærjournalistikk.

– De nører også opp under en hjelp-til-
selvhjelp-holdning, en «slik blir du helten 
i ditt eget liv»-type journalistikk. Hele 
den der veiledningen til hvordan du kan 
håndtere hverdagen, er sentral i de største 
norske løssalgsavisene. Vi kan godt le av 
det, synes det er platt, og fnyse av denne 
service- og forbrukerjournalistikken, men 
den er tross alt et veldig sentralt innslag i 
moderne journalistikk. Den gjenspeiler og 
nører opp under dette risikosamfunnet vi 
er en del av. Det har blitt en del av dagens 
orden, så å si. 

Undervurderer sitt publikum
Eide mener at balanse er et stikkord når det 
gjelder denne typen journalistikk. I sin bok 
Blod, Sverte og Gledestårer, hvor han tar for 
seg nyhetsjournalistikken i VG, skriver han 
nettopp om dette:

– Moderne medier er veldig opptatt av 
å finne en balanse mellom det skrekkelige 
og forferdelige på den ene siden, og kos 
og hygge på den andre siden. På den ene 
siden smører de på med store doser blod og 
gørr. På den andre siden ser de at det kan 
bli for mye kriser, for mye fare. Det kan slå 
tilbake, for det er en grense for hvor mye 
blod folk vil ha. Derfor varierer de med å 
formidle litt gledestårer innimellom, for å 
balansere.

Eide mener at medienes strategiske 
formidling og konstruksjon av krisestoff 
etter hvert også er blitt et problem.

– Faren her er at det kan sette 
troverdigheten på spill. Roper du «ulv» 
mange nok ganger og ulven aldri kommer, 
så har du et problem. Det er mangel på 
nyanser i norsk populærjournalistikk, sier 
Eide.

Hvis man tar inn over seg alt som 
står om fugleinfluensa, Sars og andre 
tilsynelatende truende virus - hvilke 
konsekvenser kan disse oppslagene få for 
helsen til folk?

– I hovedsak tror jeg folk gjennomskuer 
dette. Vi blir jo blaserte etterhvert. Den 
moderne mediebruker har sett «alt». Det 
skal noe til å bli ekte opprørt over noe 
man leser i avisen. Repertoaret er uttømt. 
Samtidig er det påfallende hvordan 
virkemidlene, disse krise-sjablongene, 
fungerer gang på gang. Man skulle tro at 
disse virkemidlene var såpass overforbrukt 
at de mistet sin kraft, men slik er det ikke. 
Det har noe med kraften og makten som 
ligger i den journalistiske logikken. 

– Pressen orienterer seg ofte etter det 
som kalles for allmenninteresse når de 
gjør redaksjonelle prioriteringer. Hvordan 
stemmer denne antatte allmenninteressen 
med det innholdet avisene serverer?

– Jeg mener at det er et problem at 
mediene ofte har et for dårlig bilde av sitt 
publikum. De har en klisjéoppfatning av 
hva folk vil ha. Ofte virker det som om de 
tror at publikum ikke er i stand til å forstå 
nyanser. De undervurderer dem rett og 
slett.

– Hvilke andre kriterier er typiske for 
mediene nå?

– Det blir mer og mer hverdagslivsstoff, 
det er en tiltakende tendens. Tidligere 
hadde det som skjedde på Stortinget en 
fremskutt plass. I dag kan et nyhetsoppslag 
like godt være hentet fra bakgatene eller 
fra vanlige folks hverdagsliv. Nå er det helt 
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andre nyhetskriterier som gjelder enn de 
tradisjonelle offentlighetsbaserte kriteriene 
som tidligere rådde grunnen.

Populærjournalistikken må tas 
alvorlig 
– Er mediene blitt mer opptatt av å 
konstruere enn å referere?

– Mediene har blitt mer opptatt av å 
være selve arenaen hvor nyhetene utspiller 
seg. De forsøker seg med en dramaturgi 
hvor de selv blir scene og åsted for 
hendelsene. På den ene dagen etablerer de 
en konflikt, så forløses denne konflikten 
dagen etter slik at du må kjøpe den 
samme avisen dagen etter for å få med deg 
fortsettelsen. Mediene må spille opp til en 
ideologi som sier at det er her det foregår, 
her må du lese fortsettelsen neste dag. Å 
skape en dramaturgi og cliffhangers er blitt 
det sentrale.

– Kan vi si at disse avisene klarer å sette 
dagsorden?

– De norske populæravisene har en 
dobbeltstrategi. Det norske markedet 
er for lite til at man kan rendyrke en 
populærjournalistisk linje. Derfor setter 
de dagsorden samtidig som de formidler 
skandalejournalistikk. Det er et typisk 
trekk ved norske aviser. De befinner 
seg innenfor en etablert offentlighet, og 
ikke på siden. De norske populæravisene 
har alltid vært preget av en schizofreni. 
På den en siden står de med beina i en 
populærideologi og på den andre siden står 
de i en tradisjonell kvalitetsjournalistisk 
ideologi. Og nettopp denne tvetydigheten 
gjør at de blir tatt alvorlig. Derfor spiller de 
faktisk en viktig rolle. Den som vil forstå 
noe om journalistikkens makt i Norge, må 
ta populærjournalistikken alvorlig. Vi kan 
ikke definere den ut og kun snakke om 
journalistikken i NRK og Aftenposten. 
Dagbladet og VG er veldig viktige 
premissgivere. 

Tilbyr fortolkning
Medienes prioriteringer innebærer også 
bortprioriteringer. En solid dekning av 
en hendelse vil nødvendigvis ta plass i 
nyhetsbildet og overskygge eventuelle 
andre kriser som finner sted samtidig.

– Når en krise først er proklamert, så 
fortrenger den ofte alt annet. Spesielt så vi 
dette i forbindelse med tsunamien i Asia i 
romjulen. Den fylte hele nyhetssendinger, 
og det kan være problematisk. Mediene 
evner dårlig å ha oppmerksomheten på 
mange steder samtidig.

– Har mediene større påvirkningskraft 
i krisesituasjoner?

– I alle situasjoner hvor det hersker 
usikkerhet og hvor det er i ferd med å 

skje noe som er uforutsigbart. I slike 
situasjoner blir fortolkninger og forståelse 
veldig viktig, og de som først og fremst 
tilbyr forståelse i disse sammenhengene 
er mediene. Journalistikken er en 
rammesettende makt – mediene 
bedriver såkalt framing, de presenterer 
en fortolkningsramme. «Hva er dette for 
noe?», «hvordan skal vi forstå dette?», 
«er det en krig?», «er det en invasjon?» I 
krisesituasjoner har mediene mer makt 
enn ellers. Men denne makten er også 
uforutsigbar fordi journalistene også 
vil famle i sånne situasjoner, de kan 
lett bli ofre de også. Det kommer an 
på hvilke kilder de bruker, og her lurer 
det en del farer. Det kan ofte være lett 
å ta for gitt at mektige aktører har stor 
troverdighet. Et eksempel på det var 
når Colin Powell la fram bevis i FN for 
at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, 
hvilket viste seg i etterkant å være uriktig. 
Noen kilder er mektigere enn andre og 
har større innflytelse, de er det vi kaller 
sjefsdefinitører. I krisesituasjoner stilles 
journalistene overfor store utfordringer når 
de skal velge kilder.

– Hvordan takler mediene konflikt-
situasjoner i Norge?

– Mediene er eksperter på 
konfliktorientering og skildring av 
motsetninger. De er dyktige på å 
forenkle med dikotomier som «oss» 
mot «dem», «godt» mot «ondt» og så 
videre. Jeg vil likevel nødig henfalle 
til klisjébetraktninger når det gjelder 
medienes dekning. Det er mange som 
hevder at mediene har vært med på å 
sette religiøse og etniske grupper opp 
mot hverandre, men dette slår nok begge 
veier. Det har vært så mye debatt rundt 
innvandring og kriminalitet i Norge 
at nyansene er kommet frem, noe som 
har ført til at det har skjedd endringer i 
dekningen av dette feltet. Jeg vil si at du 
like gjerne kan finne vinklinger som går i 
motsatt retning – som toner ned og demper 
motsetninger.

Han viser også til artikler om helse 
som har virket dempende, eksempler på at 
mediene har advart mot ytterligheter enten 
innenfor felt som bioteknologilovgivning 
eller i forhold til katastrofevinklinger 
fra helsepersonell sitt ståsted. Mediene 
er blitt flinkere til å se at kildene kan 
ha egeninteresser i å krisemaksimere 
situasjoner.

«Alle» bruker journalistisk logikk
Eide peker på en annen problematikk ved 
det moderne samfunnets informasjonsflyt. 
Siden den journalistiske logikk er effektiv 
og mektig, er det ikke bare journalister 

som ønsker å tilegne seg dens virkemidler.
– Det er mange aktører i samfunnet 

som prøver å lære seg denne logikken og 
spiller opp til mediene. Det er ikke bare 
journalister som tenker journalistisk, også 
mange andre aktører gjør det. De vil vite 
å tilpasse seg den rådende medielogikk 
for å få maksimal uttelling. Mange av 
dem overgår ofte journalistene i å tenke 
journalistisk i sin måte å skreddersy 
budskapet sitt.

– Hvilke aktører er det?
– Alle som vil ha medieoppmerksomhet 

i dag må kjenne til medienes 
konvensjoner, medienes rådende logikk. 
Næringslivsaktørene, politikere, enhver 
organisasjon. Det finnes nesten ingen som 
uttaler seg til mediene i dag som ikke har 
vært på mediekurs. Den journalistiske 
logikk er overalt, og det stiller enda høyere 
krav til journalistene.

Mediekritikk er viktig
Eide tror at det vil være rom for 
dyptpløyende og nyanserende journalistikk 
i fremtiden, og viser til de synkende 
opplagstallene for de største løssalgsavisene. 
Samtidig øker opplaget for de mindre 
avisene som ikke baserer seg så mye på 
populærjournalistikk 

– Vi må passe oss for å komme med 
forfallsdiagnoser. Vi ser tendenser til at 
kvalitet også verdsettes. Jeg tror at det i 
framtiden vil være behov for journalistikk 
som kan skille mellom skitt og kanel. Med 
internett har vi fått økte muligheter til å 
se journalistene i kortene, og til en viss 
grad sjekke kildene deres, og dette kan 
føre til en skjerping av journalistikken. 
Vi ser jo også at mediekritikk har blitt en 
viktig del av samfunnsdebatten. Det har 
også kommet inn i Vær Varsom-plakaten 
hvor det står at det påhviler mediene å 
ha et kritisk blikk på sin egen rolle. Det 
gjenstår å se om dette blir tatt alvorlig i 
redaksjonene. Det er uansett en erkjennelse 
av at mediekritikk er viktig, sier Martin 
Eide. 

TEKST: Sindre Holme
FOTO: Paul Sigve Amundsen
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– På den ene side er mediene med på å bygge opp under angsten for farer og risiko. På den annen side er 
de også med på å tilby botemiddel, sier forsker Martin Eide
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Decode genetics
Selskapet Decode genetics er børsnotert i USA, men driver genetisk 
forskning på Island på omlag 50 av de sykdommene som er vanligst 
blant befolkningen i den vestlige verden. Basert på funn av gener som 
medvirker til at folk kan utvikle alvorlige sykdommer, forsøker Decode 
med sine 400 ansatte å utvikle nye og effektive medikamenter som kan 
brukes til å forebygge eller behandle disse sykdommene. Utvikling av 
genetiske tester for å forutsi risiko for sykdom, og farmakogenetiske 
tester for å forutsi effekt av medikamenter inngår også i Decode sin 
virksomhet.

Overfor stipendiat Stefan Hjörleifsson 
har genforskerne tatt bladet fra 

munnen og uttrykt bekymring over 
samfunnets manglende bevissthet 

rundt hvilke dilemmaer 
genforskningen vil føre til

Om ti-tyve år vil forskningen kanskje 
være kommet så langt at alle kan få sin 
genetiske risikoprofil stemplet og vedlagt 
fødselsattesten. Stipendiat ved Institutt for 
samfunnsmedisin, Stefán Hjörleifsson, har 
intervjuet forskere hos Decode genetics på 
Island. Forskerne uttrykker et sterkt ønske 
om at samfunnet skal forberede seg på 
moralske dilemmaer, blant annet knyttet 
til ressursfordeling innen helsevesenet, 
som vil melde seg i kjølvannet av dette. 
De vil også at samfunnet skal ta ansvar for 
kunnskapen som er utviklet.

Uante kostnader i fremtiden
Hjörleifssons forskning er ledd i en 
kartlegging av de kulturelle og etiske 
ringvirkningene av forskningen som 
Decode driver. I intervjuene forteller 
forskerne om en rekke utfordringer knyttet 
til teknologien som Decode og andre er 
med på å utvikle. De påpeker at debatten 
om disse utfordringene bør løftes opp 
på et samfunnsmessig nivå i større grad 
enn tilfellet er i dag, og at det i fremtiden 
vil kreve store ressurser å forvalte den 
kunnskap forskningen leder frem til.

– På Island er genforskningen veldig 
synlig for befolkningen. Dessuten kan man 
si at forskningen «går på skinner» i forhold 
til noe mer famlende forsøk andre steder. 
Men selv om mine undersøkelser foregår 
på Island, vil vi kunne trekke paralleller 
til fremtiden i Norge om ti–tyve år. 
Genforskerne er selvsagt entusiastiske over 
det de forsker på, og mener det vil være 
nyttig på mange plan, men det hindrer 
dem ikke i å reflektere kritisk over bruken 
av genteknologi. De mener at samfunnet 
allerede nå bør utvikle mekanismer 
for å håndtere det som kommer, sier 
Hjörleifsson.

Finnes det en smertegrense for 
forebygging?
Det handler om mer enn frykten for 
sorteringssamfunnet og respekten for 
naturlig liv, misdannelser og skavanker, 
som debatten hittil mye har dreid seg om. 
Hva gjør vi dersom titusenvis av mennesker 
med påvist mulighet for hjerteinfarkt, 
Alzheimers sykdom, hjerneslag, 
beinskjørhet eller ulike former for kreft 
50–70 år frem i tid forventer forebyggende 
medisiner på blå resept? Dersom vi skal 
forebygge stadig mer over stadig lengre tid, 
hvilken fordeling av helsegodene skal vi da 
legge opp til? Og hvordan velger vi hvilke 
sykdommer som skal prioriteres av det 
offentlige? 

Slike spørsmål må tas alvorlig, i 
følge Hjörleifsson, fordi det har med 
helsevesenets fremtid å gjøre. Skreddersydd 
forebyggende behandling fra tidlig alder 
basert på genetisk risikoprofil vil være 
kostbar, og kan føre til at helseforskjellene 
mellom fattig og rik øker. De fattigste vil 
ikke ha råd til å verne seg mot sykdommer 
de vet de er disponert for. 

– Globale hensyn er også en dimensjon 
i denne debatten, sier Hjörleifsson. 

– Både islandske genetikerne og 
lekfolk på Island er betenkte over at nye 
muligheter for forebygging og behandling 
i første rekke vil komme den privilegerte 
delen av jordens befolkning til gode. Det 
ville være naivt å tro at ressursene som 
brukes på genetisk forskning i dag vil gi 
like stor avkastning i form av bedre helse i 
Vesten som om de var blitt brukt til enkle 
tiltak i den underprivilegerte delen av 
verden – tiltak som vi allerede i dag vet at 
er meget effektive.

– På mange måter er genetikerne de 
fremste til å se hva som kommer. Jeg tror 

debatten får en spesiell tyngde den dagen 
de selv trer ut i offentligheten for å delta. 
Dette synes jeg forskerne hos Decode 
bør gjøre, ikke minst når de selv påpeker 
hvor utfordrende det vil være å håndtere 
genetikken i framtiden. Og på samme måte 
burde forskere i Norge etter min mening 
være med på å reise debatt om hvordan 
genetikken skal brukes.

Må justere forventningene
Hjörleifsson arbeider selv også som 
allmennpraktiker. Han forteller om stadig 
nye utfordringer for legene, som skal 
forholde seg til ny teknologi og medisiner, 
og til pasientenes forventninger som er 
basert på mange ulike informasjonskilder.

– Informasjonsstrømmen er stor, 
og noen ganger er folk forvirret. I min 
forskning prøver jeg å se inn i fremtiden 
og på de scenarier vi kan få når gentester, 
nye medisiner og andre muligheter 
for behandling kommer for fullt. Det 
blir en utfordring å justere og nyansere 
forventningene i befolkningen, sier han. 

– Det vil være vanskelig å stå i mot krav 
om utgiftsøkninger i helsesektoren, og det 
må jobbes nøye med å vurdere kvaliteten 
på ny teknologi, hvilke nyvinninger som 
skal tas i bruk, og hvor man skal legge 
listen for behandling. Krav fra pasienter, 
befolkning, utstyrsprodusenter og 
legemiddelbransjen vil presse på. 

TEKST: Elin F. Styve
FOTO: VG og Magnus Vabø

Risikokunnskapens dilemma

Samfunnet er ikke forberedt på å håndtere den medisinske genetikken når den får sitt endelige 
gjennombrudd. Det bør vi snart bli, mener genforskerne selv.
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Angstforstyrrelse
ADHD

Tykktarmskreft
Alkoholisme
Osteoporose

Overvekt
Magekreft

KOLS
Perifer karsykdom

Depresjon
Lungekreft

Hjerteinfarkt
Parkinson

Slitasjegikt
Schizofreni

Astma

Relativ risiko
4x redusert 2x redusert 2x økt 4x økt

En av forskerne i firmaet Decode på Island, som utvikler genetiske tester for å forutsi risiko for alvorlig sykdom

Store krav til 
individene
Genetikken stiller store krav 
til individene i et samfunn, 
i følge Hjörleifsson. Det er 
enkeltmenneskene som til 
syvende og sist skal forholde 
seg til valgmulighetene 
genetikken gir dem.
Det er ikke alltid lett for enkeltmennesker 
å ta stilling til informasjonen som 
genetikken byr på. 8 av 10 personer som 
har Huntingtons sykdom i familien avstår 
fra å bli testet for å forutsi et framtidig 
sykdomsutbrudd. Dette er kanskje ikke 
så oppsiktsvekkende, i og med at det 
er en svært alvorlig hjernesykdom uten 

muligheter for behandling, og mange 
vegrer naturlig nok for å ta belastningen 
med å vite at de skal bli rammet. Det 
er lett å forestille seg at folk synes det 
er mer attraktivt å finne ut om man er 
disponert for sykdommer som det finnes 
behandlings- eller forebyggingsmuligheter 
mot. Men også her kan det være 
forvirrende for pasienten å kjenne til 
fremtidsutsiktene. Hva om man ikke 
klarer å endre livsstil, selv om man vet man 
burde? Hva gjør det med livskvaliteten? 
Og sett at noen gir opp fordi de tror at 
risikoøkningen er veldig stor, mens den i 
virkeligheten er liten.

– Folk kan også komme til å sette sin 
lit til nye medikamenter, selv om vi vet 
at samfunnsmessige forhold og livsstil 
i høyeste grad påvirker risikoen for å 
utvikle mange av de sykdommene som 
rammer befolkningen i vår del av verden, 
sier Hjörleifsson. Han påpeker også at det 
kan være uheldig å fokusere på individene 
uavhengig av den kontekst de lever i, når 

det er snakk om å drive forebyggende 
virksomhet.

– Med mer risikokunnskap er det 
fristende å rette en pekefinger mot 
pasientene og fortelle dem hva de bør 
og ikke bør gjøre. Men det er viktig å 
ta folks livssituasjon og verdisyn med i 
betraktningen. Dersom det er urealistisk 
å forandre livsstil, kan formaningene bli 
en stor belastning. I verste fall kan det for 
eksempel være en bjørnetjeneste å forsøke 
å få folk til å slutte å røyke, for det er ikke 
sikkert det bare handler om individets 
valg. Det kan være sosiale forhold, fortid, 
omgivelser eller andre årsaker til at folk 
røyker.

– Det er når vi kommer til valg 
angående forebyggende behandling at vi 
ser risikokunnskapens dilemma komme 
tydeligst frem, og jeg tror vi bør følge 
genetikernes råd om å diskutere disse 
dilemmaene allerede nå. 

Hva ville du gjøre hvis 
dette var din personlige 
risikoprofil? 
Innen 10–20 år blir det sannsynligvis 
utviklet genetiske tester for å forutsi økt 
eller redusert risiko for en lang rekke 
vanlige sykdommer og lidelser. Tabellen 
viser et tenkt resultat av genetisk testing 
av et ungt menneske eller nyfødt barn. 
Foreløpig er nytteverdien av denne 
typen risikokartlegging meget usikker.
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Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. 
Registeret er en del av Nasjonalt folkehelseinstitutt, og er tilknyttet Universitetet i Bergen.

MFR driver forskning og overvåkning av helseforhold i forbindelse med svangerskap og fødsel. 
Formålet er å overvåke medfødte misdannelser, og etablere en database for studier av helseproblemer 
relatert til tidsrommet rundt fødselen. I tillegg skal registeret utføre oppgaver knyttet til tilsyn med, og 
kvalitetssikring av, helsetjenester for gravide, fødende og nyfødte.

Registeret har vært i drift siden 1967, og har opparbeidet seg en sentral plass i norsk og internasjonal 
epidemiologisk forskning. I miljøet som er bygget opp rundt MFR drives flere store forskningsprosjekt 
og mindre helseregistere. 

Oppfordring til ryggleie har gitt resultater. 
Forekomsten av krybbedød er sterkt redusert 

de siste ti årene

Risiko fra livets begynnelse

– Grovt sett har du to typer medisinere: 
De som fokuserer på risiko, og de som ikke 
gjør det, men mener at man ikke skal ta 
det så nøye og heller nyte livet mens man 
har det. 

Ordene kommer fra professor Lorentz 
M. Irgens ved Medisinsk fødselsregister 
(MFR), som etter eget utsagn hører 
til den første typen. Men så er det 
også risikofokuseringen som har ført 
nyfødtmedisinen dit den er i dag. Satsing 
på epidemiologisk forskning og på 
forebygging har gitt resultater.

Sammenheng først oversett
– For femten år siden døde om lag 
180 barn i året, helt unødvendig, fordi 
foreldrene ble rådet til å legge dem på 
magen, forteller han som et eksempel.

Tidlig på 80-tallet startet MFR en 
epidemiologisk overvåkning av krybbedød. 
I 1989 lå antallet krybbedødsfall på 2,5 
per 1000 barn. Etter 1992 har tallet ligget 
stabilt på 0,4 per 1000.

– Grunnen til at man tidligere 
oppfordret til mageleie, var at man ville 
forhindre at barnet fikk skjev rygg. 
Dette med liggestilling og krybbedød 
illustrerer hvor problematisk det kan være 
å markedsføre medisinske nyvinninger. 
Først må forskeren være sikker på at 
sammenhengen han har funnet, er riktig. 
Så skal han eller hun forsøke å overbevise 
andre etterpå. Mageleie ble tilrådd av 
helsetjenesten på 70-tallet, og det skapte 
nok en del aggresjon – med god grunn – da 
man senere forandret rådene og anbefalte 
ryggleie.

Første gang det ble funnet en 
sammenheng mellom mageleie og 
krybbedød, var i en engelsk studie som ble 
utført på 70-tallet. Men sammenhengene 
var ikke entydige, og ble derfor oversett av 
forskerne.

– Så kan man spørre hvordan de kunne 
gå glipp av det? I våre studier har vi funnet 
en 15 ganger økt risiko for krybbedød om 
barnet legges på magen. Antakelig var det 

andre faktorer som spilte inn. Det er alltid 
vanskelig å skille mellom virkningen av 
forskjellige faktorer. Er de uavhengige, 
eller forsterker de hverandre? Mors røyking 
og det at barnet sover i samme seng som 
foreldrene, er for eksempel hver for seg 
risikofaktorer for krybbedød. Men opptrer 
de sammen, øker risikoen mer enn om man 
bare legger sammen de to enkeltrisikoene.

Informasjonen må ut
All denne risikofokuseringen er ikke 
uproblematisk. Et barns død skaper lett 
sterk skyldfølelse hos foreldrene. Skal man 
da forsterke den ved å fokusere på hva de 
har gjort galt?

– Det har vært mye diskusjon rundt 
dette, men den har dempet seg litt nå. 
Det er allmenn enighet om at budskapet 
om risikofaktorer ved krybbedød, må 
ut. Det er naturligvis fordi dette er 
risikofaktorer man kan gjøre noe med. 
Det er meningsløst å gå bredt ut med 
risikofaktorer som ikke er påvirkbare, 

Tiden omkring fødselen er en av de mest risikofylte 
periodene i et menneskeliv.
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– Forebyggende medisin henvender seg til hele befolkningen. Da blir konsekvensene store, og kravene til kvalitet i forskningen ekstra viktig, 
sier professor Lorentz M. Irgens

mener Irgens.
Han hevder at det er slike utfordringer 

som gjør forebyggende medisin så 
fascinerende.

– Man henvender seg til befolkningen 
som helhet, og dermed blir konsekvensene 
av de rådene man gir, store. Men så blir 
også kravene til kvalitet i forskningen 
ekstra viktig.

I det siste har vi kunnet lese i avisene 
om «fedmeepidemien» som en økende 
risikofaktor, også i forbindelse med 
fødsler. Stadig tyngre mødre føder stadig 
tyngre barn, som igjen er mer utsatt for 
helseproblemer senere i livet, får vi høre.

– Fram til 1990 var forekomsten 
av barn som veide over 4500 gram ved 
fødselen, helt stabil. Siden er den nesten 
fordoblet. Det er klare sammenhenger 
mellom fødselsvekt og skader i forbindelse 
med fødselen. Men det er viktig å huske 
at totalt har risikoen knyttet til fødsel 
gått ned for barn. Vi har opplevd store 
forbedringer, og det gjelder særlig for tidlig 
fødte barn.

Folk forventer ufarlige fødsler 
Ved MFR går det nå et stort prosjekt som 
skal se på hvordan det går med barn som 
veide under 1000 gram da de ble født. Mye 
tyder på at de ofte er utsatt for problemer 
som atferdsvansker og problemer med 
konsentrasjon senere i livet. I denne 
sammenhengen må man spørre seg: Hvilke 
prioriteringer skal gjøres for å få ekstremt 
fortidligfødte barn til å overleve? Finnes 
det en grense? I dag gjøres det ingen 
livreddende innsats for barn som blir født 
før 22 uker.

– Det er mye diskusjon rundt dette. 
Men det vi har en tendens til å glemme, 

er at den kompetansen som er bygget 
opp rundt ekstremt fortidligfødte 
barn, har vært relevant for mer modne, 
premature barn: Barn som er født fra 
30. svangerskapsuke og oppover. Disse 
barna er det mange flere av, og de befant 
seg tidligere i en høyrisikogruppe, men nå 
er risikoen sterkt redusert.

I dag har mange en tendens til å overse 
risikoen knyttet til å føde, tror Irgens.

– Det å føde oppfattes som risikofritt, 
og hvis det skjer noe galt er man ikke 
mentalt forberedt. Man får sjokk, og så 
saksøker man sykehuset i neste omgang. 
Det kan gi et perspektiv å tenke på at 
spedbarnsdødeligheten i Norge tilsvarer 
den risikoen en 65-åring har for å dø. Den 
første leveuken har barnet en hundreårings 
risiko for å dø.

Forsker på genetiske faktorer
Den siste tiden har MFR åpnet for 
forskning på genetisk epidemiologi, det vil 
si genetiske faktorer som har betydning for 
svangerskaps- og fødselskomplikasjoner.

– Det er for eksempel relevant 
ved svangerskapsforgiftning. I dag 
vet vi at en kvinne som har hatt 
svangerskapsforgiftning, har betydelig økt 
risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer 
senere i livet. Etter hvert kan vi koble 
genetiske risikofaktorer mot sykdommer 
vi ikke tidligere har tenkt på, og dermed 
peke ut høyrisikogrupper i befolkningen 
hvor vi kan gå inn med skreddersydde, 
forebyggende tiltak etter en genetisk 
betinget risikoprofil. Men her er det mye 
forskning som gjenstår. 

TEKST: Kjerstin Gjengedal
FOTO: Paul Sigve Amundsen og Scanpix

Flere aborter etter 
Tsjernobyl
Irgens nevner Tsjernobyl-ulykken som 
et eksempel på hvor vanskelig det kan 
være å vite hva slags informasjon man 
skal gå ut med. I april 1986 eksploderte 
kjernekraftverket i Tsjernobyl i Ukraina, 
og store mengder radioaktive stoffer 
ble spredd med vind og vær over store 
deler av Europa. Ulykken skapte en akutt 
risikosituasjon, og det var usikkert hvilke 
helseeffekter ulykken ville få.

– Vi skjønte at nyfødtomsorgen, i 
tillegg til kreftrisiko, raskt ville komme 
i fokus. Derfor kom vi fort i gang med 
overvåkning av faktorer innen vårt felt. 
Det er interessant å se på forskjellene 
mellom håndteringen av denne saken i 
Norge og Danmark. I Norge vil noen si at 
man bagatelliserte problemet. I Danmark 
gikk derimot Sundhedsstyrelsen ut med 
advarsler som etterlot sterk usikkerhet i 
befolkningen. Der økte også forekomsten 
av selvbestemt abort dramatisk. I Norge 
økte den langt fra så mye. I ettertid tror 
jeg den norske fremgangsmåten var den 
riktige. I vår overvåkning fant vi bare to 
fenomen som kunne knyttes til Tsjernobyl. 
Det ene var redusert fertilitet en periode 
etter ulykken. Vi vet ikke om det var 
selvvalgt eller om det var et biologisk 
fenomen. Det andre var et økt antall 
tidlige spontanaborter. Heller ikke her 
kan vi si årsaken sikkert. Det kan skyldes 
stråling, eller det kan skyldes mødrenes 
kosthold. Mange ble for eksempel rådet til 
å ikke spise grønnsaker, fordi de inneholdt 
radioaktivt materiale.
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Dagfinn Winje var sjefspsykolog på 
Haukeland Sjukehus i 1988 og vart 
tilkalla då beskjeden kom om at det 
hadde skjedd ei frykteleg ulykke. Ein buss 
med ein svensk skuleklasse på tur hadde 
mista bremsene og rasa inn i fjellveggen 
i den bratte Måbødalen. Tolv 12-åringar 
døydde, fire foreldre mista livet. Elleve 
barn og sju vaksne overlevde. Alle kom 
frå middelklasseforstaden Kista utanfor 
Stockholm.

Dei overlevande kom til ulike sjukehus 
i regionen etter ulykka. Winje leia kriseinte
rvensjonsarbeidet ved Haukeland Sjukehus 
der alle dei ramma til slutt vart samla. 
Både dei overlevande og foreldre og søsken 
som kom reisande frå Sverige. Det vart lagt 
stor vekt på fellesskapet, og ein oppmoda 
dei til å støtte kvarandre i den fryktelege 
situasjonen dei var hamna i. Nokre av dei 
som var råka av ulykka i Måbødalen fekk 
også behandling i Sverige etterpå, men dei 
fleste avslutta relativt raskt.

Langvarig studie
Eitt år etter ulukka byrja psykologen 
saman med barnepsykiater Anniken Ulvik 
ei langvarig studie av dei pårørande og 
overlevande etter ulykka.

– Då eg begynte studiet i 1988 hadde 
eg ikkje trudd at dei var så merka som dei 
var. Eg vart overraska over det, at heile 
tilværet deira var rokka, fortel Winje.

Blant dei som deltok i undersøkjinga 
hadde 25 prosent av foreldra såkalla 
posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) 
så seint som 10 år etter ulykka, og dei 
fleste av desse hadde i tillegg andre 
psykiske lidingar som til dømes angst og 
depresjon. Av dei unge over 18 år fylte 18 
prosent krava til både PTSD og depresjon. 
I følgje Winje er PTSD kjenneteikna av 
påtrengande bilete, minne eller fantasiar, 
at ein freistar å unngå ting som påminnar 

om hendinga, og at man går med mykje 
spenning i kroppen som gjev seg utslag 
som søvnvanskar, konsentrasjonsvanskar 
eller ein blir lett redd, irritabel eller sint.

Ingen kjønnsskilnader
Mykje av traumeforskinga fokuserer 
førebels på det næraste året etter ei 
traumatisk hending. Det som skil 
Måbødalsprosjektet frå anna forsking på 
feltet er at den har gått over svært lang 
tid. Forskarane hadde samtaler med dei 
som vart ramma av ulukka i Måbødalen 
i ein tiårsperiode, i 1989, 1991, 1993 og 
1998. I tillegg til intervju er det også nytta 
sjølvrapporteringsinstrument.

I dei fleste traumestudiar er det store 
skilnader på plagene som blir rapportert hjå 
menn og kvinner. I følgje Winje finst det 
få slike skilnader i hans materiale. Det trur 
han skuldast at her er det mødrer og fedrar 
som vart råka. Begge foreldra var der frå 
starten og delte opplevinga. Nokre av dei 
mista eitt barn, nokre av dei fekk barnet 
sitt att.

– Media er alltid tidleg ute, og 
familiane venta gjennomsnittleg i fem 
timar frå dei fekk første varslet om ulukka 
til dei fekk sikker beskjed. Vi kan tenke 
oss korleis den ventetida har vore, seier 
Dagfinn Winje.

Blant dei som hadde omfattande 
psykiske plager ti år etter var det naturleg 
nok ei overopphoping blant dei som mista 
barn. Svært få samliv hadde gått over ende. 

Når det gjeld foreldra er eit viktig funn 
at mange av dei som har dei tyngste og 
tøffaste plagene viser ei veldig veksling i 
intensiteten i symptom over tid. Dette er 
eit ganske nytt funn og det ser ut til at det 
er eitt av dei symptoma som varar lengst: 
At kjenslene knytt til ulykka kjem i bølgjer. 
Desse foreldra er mykje plaga av indre 
bilete, har til dels store plager med søvnen 

og store spenningar i kroppen. Men dei 
fungerer, understrekar psykologen, på den 
måten at dei er i arbeid.

Han seier vidare at psykologane er blitt 
meir og meir opptekne av slik kroppsleg 
spenning og søvnplager. Dette kan vere 
ein ny og viktig inngang til behandling av 
PTSD, seier Winje.

Jobben viktig for foreldra
Winje går også systematisk gjennom 
sjukemeldingsdata frå før- og etter ulykka. 
Mellom anna er det interessant å sjå om 
dei som var mest sjuke før ulykka er dei 
som har fått mest utslag etterpå. Han har 
imidlertid funne at foreldra eitt år etter 
ulykka hadde mykje meir sjukefråver 
enn ei kontrollgruppe, medan dei to 
år etter ulykka var meir på jobb enn ei 
kontrollgruppe. Jobben vart viktig for å 
meistre livet.

No skal han snart tilbake til Kista for 
å undersøke korleis det går no 16 år etter 
ulykka.

– Barna som overlevde har klart seg 
veldig bra. Men det kan vere interessant å 
sjå om ulykka kjem opp att når dei no er 
i ferd med å etablere seg og stifte familie. 
Det kan vere at dei er blitt sterkare av det 
dei har vore gjennom, eller det kan vere at 
dei er meir sårbare. Kanskje begge deler, 
spekulerer han.

60 prosent vil oppleve traume
Winje er oppteken av fellesskap. Han 
meiner at mange etter slike hendingar 
bevisst eller ubevisst blir stengde ute frå 
fellesskapen – og dei som er ramma er 
redde for å vere til bryderi.

– Dei blir gåande som døme på kor 
sårbare vi alle er. For tidleg død eller 
andre alvorlege hendingar inneber mange 
store overgangar og rokkar ved den 
menneskelege identiteten. Ein mann blir 

Livet etter Måbødal-ulykka 

16 born og vaksne døydde i ei bussulykke i Måbødalen i 1988. 10 år etter ulykka hadde 
38 prosent av dei vaksne og 18 prosent av dei unge som vart råka framleis sterke 
stresstraumatiske symptom. 
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Dagfinn Winje har undersøkt faren for langtidsverknader etter traumatiske opplevingar som 
måbødalulukka. Så seint som 10 år etter ulykka hadde 25 prosent av foreldra såkalla posttraumatisk 
stressforstyrrelse (PTSD), og mange hadde også angst og depresjonar. Av dei unge over 18 år fylte  
18 prosent krava til både PTSD og depresjon.

Dei gløymde 
traumene
Samfunnet tillet at 
menneske blir påført 
traume gjennom krig og 
trafikkulykker, og utset 
såleis mange borgarar for 
betydeleg risiko.

– Det kan vere ein samfunnsmessig 
gevinst i å teie om traume, seier 
Dagfinn Winje.

Traumepsykologi er ei ung grein 
av klinisk psykologi og psykiatri. I 
byrjinga studerte ein berre PTSD. 
Dei seinare åra har vi også byrja å 
utforske andre lidingar som følgje 
av traumatiske opplevingar. Denne 
forskinga har særleg vakse fram sidan 
1980-talet. Før dette var søkjelyset 
innanfor klinisk psykologi meir 
retta mot barndom og tilhøve til 
foreldre. Noreg var tidleg ute med 
traumeforsking, allereie på 60-
talet, men det var etterverknadane 
hjå amerikanske soldatar etter 
Vietnamkrigen og kvinnerørsla si 
fokusering på vald i familien som sette 
fart i traumeforskinga internasjonalt.

I 1988 då ulykka skjedde i 
Måbødalen trudde ein framleis at 
borns traumereaksjonar var kortvarige 
og overflatiske. Årsaka var ikkje minst 
at forskarar som hadde undersøkt 
traume hjå born berre hadde spurt 
foreldre og lærarar om korleis barna 
hadde det. Dermed vart det ei 
betydeleg underrapportering.

– Då vi byrja å undersøke ungar 
fann vi at dei hadde betydelege 
traumereaksjonar. Samstundes er 
det nokså godt dokumentert at barn 
slit med slike reaksjonar i kortare 
tid enn vaksne, men framleis er 
forskingsbasert kunnskap om kriser og 
traumereaksjonar relativt lite utvikla.

Han trur noko av årsaka til at det 
er at det kan vere ein samfunnsmessig 
gevinst i å teie om traume. Ikkje 
minst gjeld dette krig, for å ta det 
seinaste dømet Irak-krigen, der ein 
ikkje skulle vise amerikanske kister 
på fjernsyn. Likeeins er det lite snakk 
om at trafikkulykker er den største 
bidragsytar til personlege tragediar i 
den vestlege verda. I Europa blir kvart 
år 90.000 personar drepne i trafikken, 
påpeikar Dagfinn Winje.

til enkemann, det har han aldri vore før, 
eit par som har mista eit barn, er dei likevel 
foreldre i eigne og andres auge? spør Winje. 
I følgje psykologen reknar ein med at så 
mykje som 60 prosent av befolkninga vil 
oppleve eit traume i si levetid. Eit traume 
er definert som ei hending som riv ned 
den grunnleggande tryggleiken til eit 
menneske. Det kan vere brå og/eller for 
tidleg død, sjølvmord, alvorleg sjukdom, og 
oppleving av krig/terror og naud hjå nære 
pårørande og liknande.

Winje meiner at svært mange vil ha 
utbytte av støttegrupper om dei opplever 
traumatiske hendingar. I Kista vart kyrkja 
eit samlingspunkt der dei pårørande kunne 
møtast den første tida, men elles hadde dei 
ikkje noko felles behandlingsopplegg eller 
støttegruppe.

– I ei slik gruppe kan det vere ti andre 
som har liknande opplevingar som dei du 
trudde du var aleine om. Det beste er om 
familie, nettverk og venner blir dei du kan 
dele reaksjonane dine på opplevingane 
med. Problemet er at det er blitt så store 
hol i dei menneskelege nettverka. Farfar 
bur i Alta og farmor i Marbella og i tillegg 
viser det seg ganske ofte at dei du trur står 
deg nærast kanskje står deg fjernast. Mange 
opplevere at venner og kollegaer forsvinn 
og blir tause når noko som ikkje skal skjer 
likevel skjer. Etter mitt syn er terapeutar 
berre nødvendige når hendinga er veldig 
spesiell og nettverket er spinkelt.

«Selv de ville fugler sørger»
Eit anna problem for dei som opplever 
traumatiske hendingar er at dei ikkje 
veit korleis dei skal snakke om det. Dei 
manglar språk.

– På TV såg eg ein liten svensk 
gut var på veg heim etter å ha opplevd 
tsunamikatastrofen. Hans store bekymring 
var korleis han skulle fortelje om det til 
vennene, seier Winje. Han trur likevel at 
det kollektive traumet er lettare å bere enn 
det individuelle.

Den dag i dag heng det eit lite skilt i 
tunnellen i Måbødalen med orda «selv de 
ville fugler sørger». Då foreldre og søsken 
kom til Måbødalen for å sjå staden der 
ulykka skjedde, hadde nokon hengt opp 
ein papirlapp med desse orda. Denne 
omtanken gjorde eit stort inntrykk på 
familiane som var ramma, og dei fekk 
laga det vesle minnesmerket med denne 
påskrifta.

– Min jobb som forskar er å kartlegge 
og freista å forstå noko meir om psykiske 
følgjer etter slike hendingar både på kort 
og på lang sikt. Når det gjeld framtida til 
dei som overlevde fryktar eg ikkje for dei. 
Eg trur at det kjem til å gå bra, men dei 
er merka, og det kjem dei alltid til å vere, 
avsluttar Winje. 

TEKST: Hilde K. Kvalvaag
ARKIVFOTO: Bergens Tidende
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Fare og frivillighet

Stipendiat Anne Marie Anfinsen forsker på 
hvilken betydning skadelidtes samtykke til 
og egeneksponering for risiko har for retten 
til erstatning.

– Det er ikke uvanlig at mennesker 
bevisst utsetter seg for en betydelig 
risiko for skade. Ut fra mediebildet kan 
man få inntrykk av at det er blitt «in» å 
delta i fritidsaktiviteter som innebærer 
høy risiko. Dette gjelder for eksempel 
rafting og strikkhopping. Til tross for 
at risikoen for skade i slike tilfeller er en 
integrert del av aktiviteten, mister ikke 
nødvendigvis skadelidte deltakere retten 
til erstatning dersom skade skulle oppstå. 
Ut fra erstatningsretten er det riktignok 
grunnlag for å la en skadelidt sitt samtykke 
til risiko eller vedkommendes handlemåte 
få rettslige konsekvenser i form av bortfall 
av økonomisk erstatning, men ikke i så stor 
utstrekning som man gjerne skulle tro, sier 
hun.

Samtykke til risiko
Finnes det konkrete regler for hvilke 
handlinger som personer selv må ta 
ansvaret for, og dermed om man har 
krav på kompensasjon etter risikofylte 
handlinger?

– Dette spørsmålet kan sees fra flere 
synsvinkler. For det første kan spørsmålet 
være om det erstatningskrav man ellers 
ville hatt mot skadevolderen, faller bort 

som følge av eget samtykke eller egen 
handlemåte. Samfunnet aksepterer, men 
regulerer strengt, en rekke risikoaktiviteter 
som dykking, rafting, strikkhopping og 
amatørboksing. Dersom den som tilbyr 
disse aktivitetene handler innenfor de 
retningslinjene og sikkerhetsforskrifter som 
foreligger og for øvrig har gjort kompetente 
vurderinger, blir det personene som deltar 
i aktivitetene som selv må ta ansvaret 
dersom noe går galt. Men om en utøver 
har gitt samtykke ved å delta, og det er en 
feil på konstruksjonene som gjør at noe 
går galt, vil den som arrangerer aktiviteten 
kunne få et erstatningsansvar. I min 
avhandling er en sentral problemstilling 
hvilken betydning den subjektive viljen til 
individet har i denne sammenhengen. Hvis 
skadelidte har gitt uttrykkelig samtykke 
til risiko for skade, kan dette for eksempel 
føre til bortfall av erstatningsansvaret ved 
mindre alvorlige skader. 

Etiske sperrer
Det er viktig å se at det i tillegg er etiske 
sperrer for hvor firkantet man kan være fra 
en juridisk synsvinkel. Det gjelder også for 
domstolene. Hvis en som har utsatt seg for 
egen risiko blir svært alvorlig skadet eller 
dør, kan man ikke si at vedkommende har 
samtykket til varig skade eller død, sier 
Anfinsen, som har opplevd å bli spurt om 
dette i konkrete tilfeller. 

– Jeg verken kan eller vil uttale meg 
generelt om skyld og eget ansvar når 
en person, som kanskje beruset begikk 
en risikofylt handling, svever mellom 
liv og død på sykehuset og pressen 
vil vite om handlingen kan forhindre 
erstatningsutbetaling. 

For det andre kan spørsmålet være 
om samfunnet på ulike måter sørger for 
kompensasjon for den skadelidte dersom 
det oppstår skade i forbindelse med 
aktiviteter som innebærer høy risiko.

– Før det ble vanlig å kjøre bil og å reise 
med fly, ble det anført i den juridiske og 
politiske diskusjonen at de som utsatte seg 
for disse ekstraordinære aktivitetene måtte 
bære ansvaret selv, dersom noe gikk galt. 
Utviklingen har gjort at bil og fly nå er 
en del av dagliglivet og en grunnleggende 
forutsetning for samfunnsstrukturen. Vi 
har nå fått tvungne forsikringsordninger 
der innehaveren av forsikringen eller 
forsikringsselskapet er ansvarlig uavhengig 
av skyld. 

Det individuelle valg og 
samfunnets ansvar
– Kan vi utsette oss selv for hvilken som 
helst risiko, og forvente at samfunnet tar 
ansvaret om noe går galt?

– En gjennomgående problemstilling er 
hvordan vi skal veie selvbestemmelsesretten 
opp mot samfunnsansvaret. Man skulle 

Mange utsetter seg bevisst for risiko i sport og fritidsaktiviteter, men regner likevel 
med å få erstatning for økonomisk tap dersom noe skulle gå galt. Og utviklingen innen 
erstatningsretten viser at denne holdningen et stykke på vei er berettiget.
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Man skulle i utgangspunktet tro at å samtykke til en risikofylt aktivitet ville være det samme som å velge bort en kompensasjon dersom noe går galt. Men et 
edderkoppnett av samfunnsreguleringer gjør at begrepet «aksept av risiko» ikke har så stor umiddelbar betydning. 

i utgangspunktet tro at å samtykke 
til en risikofylt aktivitet ville være det 
samme som å velge bort en kompensasjon 
dersom noe går galt. Men så enkelt er 
det ikke. I utgangspunktet trodde jeg at 
betydningen av individets valg knyttet 
opp mot ansvar var større enn det kan vise 
seg å være. Selvbestemmelse er et faneord. 
Vi vektlegger individets rett til å handle 
som det vil, men i realiteten er det et 
edderkoppnett av samfunnsreguleringer 
rundt som gjør at begrepet «aksept av 
risiko» for skadelidte ikke har så stor 
umiddelbar betydning. 

– Dette siste viser seg blant annet 
gjennom at såkalte sosiale hensyn er 
sentrale også i erstatningsretten, og gir 
seg utslag i lovverket og de regler som 
eksisterer. Utvikling på dette området 
har særlig skutt fart etter 1960-tallet. 
Ansvarsfordelingen har til dels blitt 
påvirket av utviklingen av velferdsstaten. 
Utviklingen av erstatningsordninger som 
pålegger erstatningsansvar uten skyld er 
en av brikkene i dette bildet. Eksempler 
her er yrkeskadeforsikringsloven og 
pasientskadeerstatningsloven.

Forsikringer med forbehold
– Frivillige forsikringsprodukter er en 
annen ting. Det er vanligere å forsikre seg, 
og kollektive forsikringsordninger gjør det 
lettere for arbeidsgivere å bære ansvaret om 

noe skulle skje.
Det er vel i utgangspunktet mulig 

å forsikre seg mot det meste så lenge 
selskapene kan beregne risikoen for skade. 
Men når det kommer til stykket, ser 
vi at forsikringsselskapene ofte unntar 
fra avtalen sykdom og skade hvor det 
kan påvises at forsikringstaker er i en 
risikogruppe. Dermed vil ikke den 
skadelidte i slike tilfeller nødvendigvis få 
økonomisk dekning for sin skade gjennom 
forsikringsordningen, sier hun.

– Det er for øvrig ikke bare gjennom 
økonomisk kompensasjon at samfunnet 
tar vare på en skadelidt som selv har utsatt 
seg for en bevisst risiko. Selv om man gjør 
noe grovt uaktsomt, for eksempel ulovlig 
å hoppe i fallskjerm fra Trollveggen, 
har samfunnet en hjelpeplikt. Det vil 
iverksettes en redningsaksjon dersom noe 
går galt. Men den som har hoppet, eller 
medarrangørene dersom vedkommende 
dør, kan bli belastet økonomisk med 
kostnadene for hele eller deler av 
redningsaksjonen.

Påvirkning fra EU
Vi ser også at strømninger i Europa 
påvirker rettssystemet vårt. I Norge var det 
tidligere en sentral og alkoholpolitisk viktig 
regel, at den som var passasjer i en bil til 
tross for at en visste at sjåføren var beruset, 
normalt ikke hadde krav på erstatning. 

– Regelen fremgikk av bilansvarslovens § 7. 
Et EU-direktiv om motorvognforsikring 
gjør imidlertid at skadelidte ikke 
lenger nektes forsikringsutbetaling 
etter bilansvarsloven i slike tilfeller. I 
den såkalte Finanger-dommen som ble 
avsagt i år 2000, slo Høyesterett fast at 
bilansvarslovens § 7 på dette punktet var 
i strid med EU- og EØS-retten, forteller 
hun.

– I den konkrete saken som dommen 
gjaldt måtte likevel den norske regelen 
gis forrang siden direktivet ennå ikke 
var implementert i bilansvarsloven. 
Finanger tapte derfor saken i 2000. 
Implementeringen EU-direktivet fant 
imidlertid sted etter påpekningen i 
Finanger-dommen, ved at den aktuelle 
bestemmelsen i bilansvarsloven ble 
opphevet, sier Anfinsen. 

Finanger har nå reist sak mot staten på 
bakgrunn av dette, og saken kommer opp 
for Høyesterett i september i år. 

TEKST: Elin F. Styve
FOTO: Scanpix
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– Er det noen som kan «Østen er rød 
på kinesisk?» sier en østlandsstemme. 
Det lyder i diverse norske dialekter, i 
finlandssvensk, dansk - og kinesisk fra 
studentene som akkurat nå er ved Nordic 
Centre for å følge et sju ukers masterkurs 
i kinesisk politikk. Vi er på på Fudan-
universitetet i Shanghai. I en hvit, enkel 
bygning på på den fredlige campusen, 
med store gressplener, alléer og et hav av 
syklende studenter finner vi Nordic Centre 
som er et samarbeidsprosjekt mellom 20 
nordiske universitet og høgskoler, deriblant 
Universitetet i Bergen. Senteret har 
eksistert siden 1995. De fleste utenlandske 
studentene har så langt kommet for å 
lære kinesisk. Nå ønsker imidlertid flere 
og flere å studere i verdens mest folkerike 
stat, ikke minst er interessen stor blant 
økonomistudenter.

Bro mellom kulturer
At senteret kan tilby et kurs i kinesisk 
politikk på engelsk er foreløpig nokså unikt 
i kinesisk sammenheng. Kurs på engelsk 
finnes nesten ikke andre steder. Nå håper 
Nordic Centre å hjelpe til med å etablere 
flere slike kurs. Og trolig kan det la seg 
gjøre. I Shanghai venter man ikke til i 
morgen med det man kan gjøre i dag.

– Nordic Centre fungerer som en link 
mellom to kulturer. Det er veldig viktig 
å ha kjennskap til den kinesiske kulturen 
for å kunne få gjort noe i Kina, sier Maria 
Henoch. Hun er koordinator ved Nordic 
Centre ved Fudan-universitetet i Shanghai. 
Henoch er svensk og har bodd til sammen 
fem år i Shanghai, hun har selv studert 
ved Fudan og jobbet en stund på IKEA i 
Shanghai. 

I følge Henoch har Norden og 
Skandinavia et godt navn i Kina. Norden 
er Volvo, Ibsen og velferdsstat. Det har 
vært viktig for forholdet at de nordiske 
landene allerede på 1950-tallet opprettet 
diplomatiske forbindelser med Kina 
og at flere rektorer på Fudan har tatt 
utdanningen sin i Sverige.

Torstein Hjellum fra Universitetet i 
Bergen leder kurset i kinesisk politikk 

ved Nordic Centre, som altså trekker 
studenter fra hele Norden. Hjellum og 
Henoch er enige om at dersom senteret 
hadde blitt etablert nå, hadde de ikke vært 
like attraktive for kineserne. Kina er svært 
interessert i internasjonalt samarbeid. De 
har mange å velge mellom, og for tiden 
pågår det et kappløp mellom utenlandske 
universitet om å få til samarbeidsavtaler 
med dem. 

«Guanxi» helt nødvendig
– På Fudan er det hele tiden utenlandske 
delegasjoner som ønsker tettere samarbeid, 
forteller Henoch. Det er ikke enkelt 
å bygge opp disse kontaktene. Men 
kontakten går begge veier. Mange kinesiske 
studenter kommer til nordiske universiteter 
via Nordic Centre. 

– Det som gjør Nordic Centre unikt 
er at vi jobber som kontaktformidlere. 
Mange nordboere er vant til å gå i gang 
med å snakke «business» med en gang. I 
Kina går man først ut og spiser middag. 
Man snakker om familie og hobbier. 
Fortroligheten kommer først, deretter 
samarbeid. Kina er veldig byråkratisk og 
det aller meste bygger på «guanxi» som 
er det kinesiske ordet for nettverk og 
eksisterende relasjoner.

Også kurset i kinesisk politikk 
begynte med personlig kontakt. Hjellum 
har hatt forbindelse med Kina siden 
han i 1975 deltok på en tur arrangert av 
Vennskapssambandet Norge-Kina. I 1985 
ble han invitert til å samarbeide om å bygge 
opp en akademisk samfunnsvitenskap ved 
kinesiske universitet. Samarbeidet bidro til 
dannelsen av Nordic Center ved Fudan-
universitetet i 1995. Siden har Institutt 
for sammenlignende politikk hatt flere 
undervisnings- og forskningsprosjekter ved 
universitetet, og nå altså et masterkurs i 
kinesisk politikk som i år holdes for tredje 
gang. 

Frie diskusjoner
Å undervise i politikk i en ettpartistat er 
uproblematisk, ifølge Hjellum. 

– Jeg har aldri opplevd sensur i Kina. 

Diskusjonene på kurset er frie og åpne, 
men tillit gjennom personlige relasjoner 
ligger i bunnen. Studentene kan spørre om 
akkurat hva de vil, for kineserne er blitt 
mye mer villige til å diskutere styresettet 
sitt. I alle fall innenfor universitetets 
rammer. Spør man om noe de ikke vil 
svare på, så får man heller ikke noe svar. 
Slikt merker man fort. 

Med seg på kurset har han 8–10 
kinesiske forelesere. Kurset tar for seg et 
vidt spekter av tema som politisk historie, 
partiets rolle, forholdet mellom religion 
og politikk, endringene i den økonomiske 
politikken, kulturtradisjoner og medias 
rolle, for å nevne noen. 

– Vi har hatt overraskende livlige og 
kritiske debatter om politikk, sier flere av 
studentene vi treffer på Nordic Centre.

Den tradisjonelle ideologien er heller 
ikke lenger så viktig. Kinesiske studenter 
som studerer økonomi behøver ikke 
lenger ta prøver i marxisme. Ved Fudan 
universitet hadde de også nylig en intens 
debatt om de skulle beholde den store 
Mao-statuen på campus. På 1950-tallet 
hadde alle læresteder slike. 

– Mange gamle professorer mente den 
var en viktig del av historien og vi valgte 
derfor å beholde den. Men ved Peking 
universitet har de tatt den ned, så dette er 
ikke noe selvsagt, sier professor i kinesisk 
politikk, Zhu Chouwen. 

Det beste stedet i verden
– Det er en veldig energi her. Alle tror de 
er på det beste stedet i verden, sier Maria 
Henoch.

– Men det er jo det. Det er det mest 
dynamiske stedet i Kina og det beste stedet 
for høyere utdanning. Man blir litt gira av 
å være her, smiler Torstein Hjellum. 

TEKST OG FOTO: Hilde K. Kvalvaag

Relasjoner må til for å lykkes i Kina

I Kina er personlig tillit en forutsetning for å gjennomføre prosjekter. 
Nordic Centre i Shanghai har i ti år fungert som akademisk døråpner 
mellom Kina og Norden.
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– Å undervise i politikk i en ettpartistat er uproblematisk, sier Torstein Hjellum, her sammen 
med koordinator i Nordic Centre ved Fudan-universitetet, Maria Henoch

Nordic Centre i Shanghai trekker studenter fra hele Norden. De fleste er kommet for å lære 
kinesisk, men interessen for andre fag er økende.

Fudan-universitetet
Ved Fudan-universitetet studerer 
cirka 30.000 studenter, av disse er 
om lag femti prosent jenter. Kina 
har i alt 175 universiteter, med til 
sammen i underkant av en 
million studenter. Tallet på 
universitetsstudenter har steget 
sterkt siden 1996. 

Fudan-universitetet fyller hundre 
år i 2005 og markerer jubileet 
med bygging av den nye Fudan 
Stadion og nybygging av to 
ruvende skyskrapere. Målet er å 
bli et forskningsbasert universitet 
i verdensklasse.

Til høsten blir det også arrangert 
kurs i sosialantropologi ved 
Fudan og Nordic Centre.
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Vi har en masterplan for å konstruere Hefei som metropol, sier Sheng Zhigang (til høyre), leder for Kommunistpartiet i 
byen Hefei i Anhui-provinsen. 

Avgangshallen på jernbanestasjonen i 
Shanghai er fylt til trengsel. Store lystavler 
viser avgangstider for togene – på kinesisk 
og engelsk. Midt blant alle kineserne som 
venter på å slippe gjennom til perrongen er 
nesten førti politikk-studenter fra Nordic 
Centre som skal med nattog til byen Hefei 
500 kilometer fra Shanghai. 

Toget er presist, det skal gå fra 
stasjonen 21.13, og alle stormer inn. Vi skal 
på hardsleep. Åpne sovekupéer med plass 
til seks personer i hver, tre og tre i høyden. 
Rent, hvitt sengetøy.

– Skal du få Kina under huden må 
du ut og treffe kineserne, sier Torstein 
Hjellum. Han leder studentekskursjonen 
til Anhui-provinsen, som ligger lenger inn 
i landet fra Shanghai. På hardsleep er det 
flust med kinesere. Men det er for tidlig å 
legge seg.

I restaurantvogna henger røyken tett 
over bordene. Røykelover er noe som 
finnes et annet sted. Noen av studentene 
drikker øl, mens andre prøver seg på 
kinesisk rødvin og à la carte-menyen. 
Restaurantvogna er et ypperlig sted 
for dem som vil komme i kontakt med 
kinesere. Den danske studenten Peter slår 
seg ned ved et bord med folk som jobber på 
toget og kommuniserer med litt engelsk og 
litt gestikulering. Etter et par pils utfordrer 
han konduktøren i håndbak. Konduktøren 
vinner og gliser helt opp til ørene, men 
Peter glemmer fort nederlaget og fokuserer 
på andre ting.

Kinas vakreste kvinne
– Du er den vakreste kvinnen jeg har sett i 
Kina, sier han til en ung jente som arbeider 
på toget og har bivånet nederlaget hans 

i håndbak. En kvinnelig arbeidskollega 
fniser og den utkårede forsvinner forlegen 
inn i kjøkkenet på restaurantvognen.

– Ja, jeg mener det virkelig. Hun er 
bare så vakker. Jeg tror jeg vil gifte meg 
med henne, sier han til medstudentene. 

Gjennom et seks ukers kurs koordinert 
av Nordic Centre ved Fudan-universitetet 
får nordiske studenter innføring i kinesisk 
politikk. Over 30 norske studenter deltar 
på det fullbookede kurset. Majoriteten 
av studenter dette semesteret kommer fra 
NTNU, men her er også studenter fra UiB, 
UiO og Fiskerihøyskolen ved Universitetet 
i Tromsø. Pluss noen finske og danske 
studenter. Nå skal de ut av storbyen 
Shanghai, til landsbygda i en fattigere 
provins. Kina er et land med enorme 
forskjeller. I Shanghai tilhører nå 50 
prosent middelklassen, og man kan handle 

Så lenge katten fanger musen!

Kapitalismens lange armer har ikke nådd ut fra byene – og enda skinner 
parafinlampene på millioner av kinesere. Men målet er full industrialisering.
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Katter til salgs på et marked i storbyen. 

ved 500 ulike kjøpesentre. På landsbygda 
bor mange under kummelige forhold – og 
kan bare drømme om den levestandarden 
som fins i byen.

«Ballroomdancing»
De fleste studentene er unge og i 
begynnelsen av universitetsstudiene, men 
noen er godt voksne og har en helt annen 
bakgrunn. Claus Jervell fra Oslo jobber 
til vanlig i hotell- og restaurantarbeider-
forbundet. Han snakker kinesisk og har 
tidligere bodd i Kina i en lengre periode. 
Claus forteller om det homofile miljøet i 
Shanghai, der menn møter menn til dans 
hver lørdag. Helt på siden av sitt vanlige liv, 
for homofili er fremdeles forbudt i Kina.

En annen student ved bordet er aktiv 
SV-politiker i Trondheim, mens en annen 
er internasjonal sekretær i Oslo LO. Alle 
mener de har lært utrolig mye om Kina på 
de ukene de har vært der.

– Vi har hatt et svært interessant og 
ikke minst kritisk kurs, sier Claus. – Ja, 
vi skjønner bedre hvorfor den vestlige 
demokratimodellen ikke kan fungere uten 
videre i Kina, sier en annen.

– Det politiske henger tett sammen 
med det kulturelle. Vi lærer mye mer ved å 
være her enn ved å lese en bok hjemme, sier 
en annen, og alle er enige om at kinesisk 

rødvin er altfor søt.
For noen tar kvelden aldri slutt i 

restaurantvogna, mens de fleste forsøker 
å få litt søvn. Kinesiske nattog er trygge 
og reine, kanskje unntatt toalettet. Det 
er oversvømmet allerede ved avgang. 
Men hardsleep-senga er helt upåklagelig, 
kanskje litt hard, men det er bare å krabbe 
oppi og sovne til lyden av togfløyter og 
snorkende medpassasjerer.

Gråmandag
Neste morgen våkner vi til en grå, 
forurenset morgen i Hefei og alle vakre, 
kvinnelige konduktører er forsvunnet. 
Hotellet vi innkvarteres på, lukter 
disinfeksjonsmiddel, og det finnes ikke 
kaffe til frokosten. Bare grønn te. Vi spiser 
mystiske retter, som melboller. 

Første post på programmet er møte 
med lederen for kommunistpartiet i 
millionbyen Hefei. Som i Shanghai er 
Hefei preget av rask utbygging og en 
kjærlighet til grandiose skyskrapere. De 
markedsfører seg som den grønne byen, 
på grunn av byens mange grønne lunger. 
Kanskje er betegnelsen noe overdrevet, 
ettersom kull-osen ligger tungt over 
høyhusene. Men skal man bygge en 
merkevare må man ha et slagord.

Retorikken er den samme som i 

Shanghai. Markedet skal gi økonomisk 
vekst og frelse til folket. Partisekretæren 
Sheng Zhigang tar opp problemer og 
vanskeligheter knyttet til offentlig 
administrasjon. Han forteller om sine 
refleksjoner rundt «hva er verdien av en 
bys image?» og «hvordan endre en bys 
image». Han forteller at den viktigste 
jobben for politikerne i Hefei er å skaffe 
flere arbeidsplasser for innbyggerne – og 
tiltrekke seg kapital. Mens staten tidligere 
stod for mesteparten av omsetningen i 
byen, er det nå de private som overtar, og 
her er allerede ABB, Coca Cola, Hitachi 
og MacDonalds for å nevne noen. For å få 
mer kapital må imaget forbedres. For de 
vil vokse seg store, til en metropol med tre 
millioner innbyggere i bykjernen. 

Katten og musen
– Men er dette i tråd med kommunismens 
grunnidéer? Har dere sikkerhetsnett for 
dem som faller utenfor et slikt kapitalistisk 
system, undrer en av studentene.

– Vel, jobber er også et sosialt gode, 
men uavhengig av det er Hefei et av de 
beste stedene i Kina for sosial trygghet. 
Slik vi ser det spiller det ingen rolle hvilken 
farge katten har så lenge den fanger 
musen, for å sitere Deng Xiaoping, svarer 
Sheng Zhigang. Han fortsetter: – Vi har 
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Studentene i sammenlignende politikk besøker en skole på landsbygda utenfor 
Hefei, der denne jenta og mange andre får undervisning på gammeldags vis.

Tone Wroldsen og Lisa Landsverk Engervik 
studerer sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen og deltar på kurset i 
kinesisk politikk.

en masterplan for å konstruere Hefei 
som en metropol. Dette innebærer også 
for eksempel at vi er opptatt av å bevare 
beplantningen, og vi har invitert forskere 
og eksperter til å hjelpe oss med dette.

– Kan du si helt konkret hvor stor 
arbeidsledigheten er, spør en annen 
student.

– Vel, en del bønder går inn i jobber i 
industrien når jordbruket blir mer high.
tech. Det er for lite urbanisering i Kina. 
Bare 30 prosent bor i byene. Vi trenger mer 
industrialisering, sier Sheng.

Så er det fotografering. Gruppebilde 
i god kommunistisk ånd, for det er klart 
for neste post på programmet. En buss 
skal føre oss ut av Hefei, til en landsby, 
der studentene skal møte lokale politiske 
ledere. 

Mens bussen kjører forbi fattigslige 
bolighus, husdyr og enkle butikker, sier 
studenten jeg deler sete med, Inger Lise 
Husøy, at man ikke skal dømme for hardt 
den voldsomme kapitalistiske ånden som er 
styrende i Kina for øyeblikket. Inger Lise 
Husøy er aktiv i Arbeiderpartiet og LO.

For mye for fort
– De måtte åpne økonomien. Problemet 
er at det er gjort for mye for fort. Mange 
arbeidere har fått dårlige kår gjennom 
privatisering, men mange har også fått det 
bedre, sier Inger Lise. Hun mener at mange 
ofres for fremskrittet. 

– En million er kastet ut av husene 
sine i sentrum av Shanghai for å gi plass 
til nye byggeprosjekter, disse får gjerne 

små leiligheter utenfor byen i stedet. Men 
tidligere hadde de ofte lavere levestandard 
enn det de blir budt i erstatning – det er 
mange nyanser i dette.

Husøy sier at det virker som det er en 
form for gigantonomi i Kina. 

– Det er et underutviklet land og jeg 
støtter utviklingen, men jeg skulle ønske 
det var flere perspektiver enn bare å bygge, 
og det er noe som svikter i forholdet 
mellom den overordnede politikken og 
lokalplanet, sier Inger Lise, som vil ta 
med seg hjem det hun lærer på kurset for 
å være med å påvirke den internasjonale 
politikken til LO.

En gruppe mørkkledde menn 
representerer det politiske styret i 
landsbyen vi nå besøker. Den teller 26000 
innbyggere. 

– Hvor er alle kvinnene, lurer Inger 
Lise. 

– Ja, vi har en kvinne som leder for 
partikomitéen, men hun kunne ikke 
komme i dag.

Og hva betaler folk i skatt? Kan du bli 
valgt til leder om du ikke er med i partiet. 
Hva koster det å gå på skole? Studentene 
spør – og får svar på noe. De får vite at 
gjennomsnittlig får hver familie 1,5 barn 
i denne landsbyen, og dersom du vil ha 
et tredje barn må du betale 30 ganger 
inntekten siste år. Det er altså umulig.

Ingen metropol
Vi besøker også en skole der barna sitter 
tett i tett på gammeldagse trepulter, et 
«sykehus», som er bare et rom med to 

senger og et medisinskap. Vi besøker 
et bolighus med svært enkel standard, 
ingen komfyr eller andre hjelpemidler. 
På klessnorene henger slaktede ender 
til tørk og gamle gubber uten tenner og 
barn kommer for å se på de store blonde 
nordboene som kommer på besøk. 
Studentene tar hundrevis av bilder, før de 
forsvinner inn igjen i bussen. Partitoppene 
fra Hefei kjører egen bil, en dyr modell. 

Siste stopp på programmet er 
et økologisk jordbruk. Det lukter 
desinfeksjonsmiddel. Det er seint og 
studentene har begynt å bli slitne.

 – Uff, nå stilte jeg visst litt for kritiske 
spørsmål igjen, sier Inger Lise. – Det er så 
lett å komme her og være kritisk , men vi 
må gi dem en sjanse.

– Ja, de fleste virker rimelig positive, 
men det er så klart mye som bør gjøres 
annerledes eller bedre, sier Claus.

Snart er det mørkt, og kortspill er 
eneste underholdning. TV trekker for 
mye strøm. Men drømmer om økonomisk 
fremgang er gratis.

Studentene reiser tilbake til byen og 
fester på hotellet. Kinesisk øl er godt og de 
utallige rettene smaker godt etter en lang 
dag med mange inntrykk. Kanskje er det 
noen vakre kinesiske jenter her også? 

TEKST OG FOTO: Hilde K. Kvalvaag
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Prosjektet «En åpen dør til det kinesiske markedet» tek sikte på å gjere den norske 
sjømatnæringa betre i stand til å vurdere moglege framstøt i landet. Målet er å levere 
ei konkurranseanalyse av den kinesiske marknaden for fiskeprodukt og den kinesiske 
sjømatindustrien. Prosjektet har fått midlar til eit pilotprosjekt der Jannicke Olsen 
deltek. Både University of Zheijang og Universitetet i Bergen er med i World University 
Network (WUN), eit verdsomspennande nettverk der ei rekke universitet er med.

– Sjølv om dei kinesiske bedriftene etter kvart 
ønskjer å få større eigenkontroll med 
produksjonskjeda ved direkte kjøp fra 
råvaremarkedet, vil dei framleis vere avhengige 
av å foredle fisk på oppdrag frå kundar, seier 
UiB-student Jannicke N. Olsen 

Jannicke studerte kinesisk fiskeindustri

Masterstudent i geografi Jannicke N. 
Olsen har nyleg kome heim etter feltarbeid 
i Kina der ho har studert korleis den 
kinesiske foredlingsindustrien tilpassar 
seg ein ny konkurransesituasjon. Med ein 
opnare økonomi kan utanlandske bedrifter 
komme inn og etablere seg i den kinesiske 
foredlingsbransjen. Jannice besøkte ti 
bedrifter i Zhejiang-provinsen som ho vitja 
i løpet av hausten 2004.

Vart tatt godt i mot
Mange av dei eg intervjua ville høyre 
om norsk fiskeriindustri og ønskte at 
eg skulle komme tilbake med mulige 
forretningspartnarar til dei.
Eit av spørsmåla Jannicke stilte til 
bedriftene var kvifor det er vanskeleg for 
ein utanlandsk aktør å etablere seg i Kina. 
I utgangspunktet er det vanskeleg for 
utlendingar å komme inn på marknaden 
på grunn av språkproblem, og ofte manglar 
utlendingar relasjonar (guanxi) som kan 
hjelpe dei å opne dører. Eit døme som vart 
referert til av informantane er at prisen på 
land held på å auke, og utlendingar kan 
lett betale for mykje dersom dei ikkje har 

Kinesiske foredlingsbedrifter 
er prega av overkapasitet, og 
samarbeider gjerne med fleire 
utanlandske råstoffleverandørar.

kinesiske kontaktar som kan guide dei til 
riktige område til rimelege priser. 

Store kulturelle barrierar
Jannicke ville også finne ut om bedriftene 
som allereie er på marknaden kjem med 
mottiltak når nye bedrifter etablerer seg. 

– Dette er et sensitivt tema og vanskelig 
å finne ut av. Det bedriftsleiarane fokuserte 
på var omstillingane dei måtte gjennom 
som følgje av nye internasjonale standardar 
som dei vart pålagd. Overkapasiteten i 
bransjen fører til eit sterkt prispress, men 
informantane hevda at dei i liten grad såg 
nye etableringar som eit trugsmål. Det 
kan tenkast at dei kulturelle og språklege 
vanskane utlendingar møter i Kina er så 
store at medvitne mottiltak er overflødige. 

I følgje den norske geografistudenten 
er det difor lite aktuelt for norske aktørar 
å starte eigne fiskeforedlingsfabrikkar 
i Kina. Eit betre alternativ kan vere 
leigeproduksjon, det vil seie at norske 
bedrifter finn ei kinesisk bedrift å 
samarbeide med som produserer etter 
kundens spesifikasjonar. 

– Norsk foredlingsindustri vert påverka 
av dei kinesiske foredlingsbedriftene i 
form av lågare salstall på fryste produkt 
og nedlegging eller forflytting av 
foredlingsproduksjon. Det er dei låge 
produksjonskostnadene i Kina som gjer at 
det lønner seg for utanlandske bedrifter 
å foredle fisken der. Ein annan måte å få 

bukt med konkurransen frå Kina på er 
å konkurrere på andre område. Noreg 
satsar no meir på å konkurrere i ein 
ferskvaremarknad, og sender fersk torsk og 
laks på is til Europa og andre verdsdelar

Bygger opp relasjonar
– Vi prøver å bygge opp relasjonane 
mellom Kina og Noreg i sjømatsektoren. 
Det er fleire mål med samarbeidet, 
både vitskaplege nettverk og eit stort 
forskingsprosjekt, seier førsteamanuensis 
i geografi Knut-Bjørn Lindkvist. Han er 
ein av initiativtakarane til prosjektet «En 
åpen dør til det kinesiske markedet» som 
arrangerte ein stor workshop i Hangzhou i 
mars 2005.

Kina er den største fiskerinasjonen i 
verda, dei er ein stor eksportør, men også 
ein stor konsument. Kina produserer 
45 tonn sjømat i året, medan Noreg til 
samanlikning produserer tre tonn. Når det 
gjeld oppdrettsfisk står Noreg for ein halv 
million tonn mot Kinas 27 tonn. Noreg er 
primært store på laks. 

I Kina fekk dei smake norsk laks for 
første gong for ti år sidan, men den slo 
ikkje heilt an hjå ferskvassfisk-elskande 
kinesarar. No trur Zhikai at aukande 
medvit om den gode helseeffekten av 
feit fisk kan gjere at det vert ein aukande 
marknad for laks i Kina.  

TEKST OG FOTO: Hilde K. Kvalvaag
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I skumring og mørke skal forskarar krype rundt med hovudlykt og telje, registrere og vege brunsniglar. 
Målet er å finne metodar for å bli kvitt den store plaga

Millionkamp mot mordarsnigel

Seks millionar kroner skal no brukast i kampen mot utbreiinga av 
hageeigarens mareritt, brunsnigelen.

Forskarar skal studere brunsnigelens biologi og prøve ut 
metodar for å bli kvitt det plagsame blautdyret, også kjent som 
iberiaskogsnigelen, mordarsnigelen, eller på latin Arion lusitanicus. 
Norges Forskingsråd har nyleg løyvd seks millionar kroner til 
prosjektet, som er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen og 
Planteforsk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. To unge 
forskarar ved UiB, John Skartveit og Christian Mong, er i gang 
med prosjektet.

Tek jordbær og kål
Før vart brunsniglar sett på som eit hageproblem, men no byrjar 
det å bli eit alvorleg problem også for kommersiell hagedyrking, 
som jordbær og kål. Grelle døme er hageeigarar i Hordaland 
som har hatt opp til hundre tusen sniglar i hagen, medan 
mykje av jordbær- og kålavlingar har gått tapt ulike stader langs 
vestlandskysten. Forskarane vil derfor ha mest å gjere i velstelte 

villahagar, og innan bær- og grønsaksdyrking. I skumring og 
mørke vil dei krype rundt med hovudlykt og vege, telje og 
registrere både brunsniglar og andre snigleartar.

– Av og til kan det bli litt monotont når du er komen til snigle 
nummer 595 og regnet høljar ned i mørkret. Då gjeld det å hugse 
på kva som eigentleg er målet med forskinga, nemleg at det skal bli 
færre brunsniglar og å lære mykje nytt og spennande om biologien 
til snigelen, smiler John Skartveit. Han skal gjere feltarbeid i hagar 
og landbruksområde på Finnøy i Rogaland, på Stord og i Åsane i 
Hordaland og på Bogtvedtøy i Møre og Romsdal. 

Manglar fundamental kunnskap
Forskarane ved UiB skal bygge vidare på tre hovudoppgåver og ei 
semesteroppgåve som er skrivne om brunsnigelen, mellom anna frå 
studie gjort i Åsane og på Stord. I dag veit forskarane ikkje nok om 
biologi og levevis hjå brunsnigelen i Noreg, og sjølv fundamentale 
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Vil løse tusenårsproblem
Informatikeren Fedor Fomin (bildet) 
ville arbeide med ett av de store, uløste 
problemene i matematikken. Ambisjonene 
førte til støtte fra Forskningsrådets 
program for yngre fremragende forskere.
Fedor Fomin er opprinnelig fra Russland, og har 
utdannelse fra universitetet i St. Petersburg. Men 
han har rukket å arbeide både i Chile, Tsjekkia og 
Tyskland før han havnet ved UiB. Her jobber han 
med algoritmeteori, men han er egentlig utdannet 
matematiker.

– En algoritme er en oppskrift for å løse et problem. 
Tenk deg at du har en oppgave som skal utføres, og du 
må forklare noen hvordan han skal utføre den. Gå dit, 
gjør dette, dette og dette, og stopp. En algoritme er å 
gi denne forklaringen til en datamaskin, sier han.

I fjor var Fedor Fomin en av to forskere fra UiB som 
ble tildelt midler fra Forskningsrådets nye ordning 
for yngre, fremragende forskere (YFF). I juni 2004 ble 
26 forskere fra hele landet utpekt blant 217 søknader, 
og disse ble tildelt støtte i inntil fem år for å kunne 
drive original og nyskapende forskning på høyt 
internasjonalt nivå.

– Jeg vet ikke helt hvordan Forskningsrådet veide 
søknadene mot hverandre, men det vitenskapelige 
programmet i søknadene ble vurdert av en komité 
av utenlandske forskere. Jeg skrev om hva jeg 
var interessert i å gjøre, men det er klart at innen 
grunnforskning kan man aldri love resultater. 
Grunnforskning gir avkastning, men det er ikke noe for 
kortsiktige investeringer, sier Fomin.

Han har gitt seg i kast med et problem som 
muligens kan utløse en mye større pengepott: Det 
såkalte P versus NP-problemet. Dette er ett av sju 
«tusenårsproblemer» som Clay Mathematics Institute 
i Massachusetts har valgt ut, og det er utlovet en 
belønning på 1 million dollar til den som kan løse hvert 
av de sju problemene.

– Det finnes problemer som aldri vil kunne 
løses med ren regnekraft, samme hvor kraftige 
datamaskinene blir. Da trenger man oppfinnsomhet 
istedenfor maskiner. Vi arbeider med å undersøke hva 
slags algoritmer som er effektive og mindre effektive. 
Informatikk er et ungt fag, og fortsatt under utvikling, 
sier Fomin.

ting som livssyklus, overvintring og spreiing må det forskast mykje 
meir på.

– Vi skal i dei første åra av prosjektet mest drive grunnforsking, 
dette kan gje oss ei mykje betre forståing for korleis arten lever i 
forhold til faktorar i omverda, og dermed korleis vi kan kjempe mot 
den. Det fortel leiar for snigleprosjektet ved UiB, førsteamanuensis 
i økologi ved Institutt for biologi, Torstein Solhøy. Kjemiprofessor 
Otto Grahl Nielsen skal bestemme fettsyrer hjå sniglane for å sjå 
på spreiinga av dei ulike sniglestammane. I tillegg skal professor 
i marin systematikk, Christoffer Schander, gjere genetiske studie 
av sniglane for også å kartlegge variasjonar i lokale stammer, 
fargevariantar og mulige krysningar med svart skogsnigle.

Solhøy peikar på at det også er viktig å auke kjennskapen til 
kva planteartar snigelen føretrekker og kva den lar vere i fred. 
Planteforsk har i sin del av prosjektet hovudfokus på anvendte 
og praktiske problemstillingar knytt til brunsniglar. Dei skal i 
år mellom anna teste ut nematoder (rundorm) som middel mot 
brunsnigel. Dei skal også teste ut andre førebyggande tiltak, som 
også skal prøvast ut på Vestlandet 

Har kryssa seg 
Det hastar å komme med tiltak som verkar. I Åsane er det til 
dømes allereie funne klare indikasjonar på krysning mellom 
brunsnigel og svartsnigel, noko som også er funne i Sverige. 
Nokon har frykta at ei slik krysning kan utvikle seg til ein slags 
supersnigel, men Solhøy har ikkje noko tru på dette, i alle fall ikkje 
på kort sikt.

– Vi må gjere nærare genetiske undersøkingar for å finne ut 
kva dette er. Frå før kjenner vi til populasjonsøkologien nokså 
inngåande frå eit felt i Åsane, men sjølv om ingenting tyder på 
at det har utvikla seg ein meir aggressiv snigletype, kan det på 
lengre sikt bli eit problem fordi dei får større høve til å spreie 
seg til naturlege vegetasjonstypar. Der kan dei påverke skog- og 
blomstersamfunnet ved å ete selektivt, seier Solhøy. Han fortel at 
det er indikasjonar på at brunsnigelen gjer dette i utlandet, men 
førebels ikkje her. At dette vil skje lenger fram i tid også i Noreg, er 
det likevel liten tvil om. 

Han har i periodar studert utbreiing og biologi hjå norske 
og færøyske sniglar heilt sidan slutten av 1960-talet. Den såkalla 
brunsnigelen vart først observert i Noreg i 1988. Den fins 
naturleg i mange land, men er først og fremst eit problem i Sveits, 
Austerrike, Tyskland, deler av Polen, delvis i Nederland og Belgia, i 
Skandinavia minus Island og Færøyene. 

Er komen for å bli
– No må vi berre godta at den er blitt ein del av den norske 
faunaen, seier Torstein Solhøy. Han meiner det er mogleg å få 
kontroll over brunsnigelen, men at det kjem an på innsatsen. Vi 
kan altså ikkje få den bort frå eit område der den er etablert, men vi 
kan lage barrierar og kjempe mot den lokalt. Forskarane skal prøve 
ut ei rekke tiltak, og dei trur at det som mest sannsynlig kan få 
bukt med problemet i hagar og landbruk vil vere ein kombinasjon 
av ulike metodar.

– Er vi heldige finn vi ei nematode som verkar. Den arten som 
skal utprøvast ved Planteforsk er rapportert å ha god verknad på 
åkersnigel i utlandet, men høgst variable resultat er rapportert for 
brunsnigel. Kanskje verkar dei best mot nyklekt snigel og egg, og 
då må det «timing» til ved bruken. Midlet er også ganske dyrt.

Brunsnigelens naturlege fiendar er undersøkt i mange land. 
Få metodar er observert og testa ut på ein vitskapeleg måte, 
dette gjeld både insekt, dyr og ulike sniglemiddel. Det norske 
brunsnigelprosjektet har samarbeidspartnarar i fleire europeiske 
regionar, mellom anna i Sverige, Skottland og England.

Brun skogsnigel fins så langt i Noreg langs kysten og litt inn 
i landet frå Østfold til Nord-Trøndelag, og er eit særskilt stort 
problem i kystområda. Den er utvilsamt i spreiing nordover og 
innover i landet. 

TEKST: Hilde K. Kvalvaag
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Plantenes giftige hevn
Spørsmålet om hvorfor vi finner 
regelmessige svingninger i dyrebestander 
har vært et viktig tema innen biologien: 
Hvorfor svingningene forekommer, og hva 
som bestemmer perioden, eller avstanden 
mellom toppene i svingningene, har 
biologer og økologer i over 100 år forsøkt å 
finne svar på. 

Hvordan føden styrer syklusene
Biologene Tarald Seldal, Arild Breistøl 
og Göran Högstedt lanserte sin teori om 
dette temaet i artikkelen «Period Length 
In Cyclic Animal Populations» i det 
prestisjefylte tidsskriftet Ecology tidligere 
i år. 

– I vårt arbeid lanserer vi en tankegang 
om at det er føden som styrer syklusene. 
Dette er ingen ny tanke, men det vi 
diskuterer er på hvilken måte føden kan 
påvirke. For å forstå denne sammenhengen 
mellom føde og planteeternes bestand, 
må vi se på syklusene til både plantene 
og dyrene. Vi vet sykluslengden på en del 
planteetere, og vi vet om sykluser hos en 
hel del planter. Tallmaterialet vi har brukt 
for å fremsette vår teori, stammer fra arbeid 
gjort på 70-tallet av en britisk forsker, sier 
professor Göran Högstedt.

Allerede på 70-tallet foreslo finske 
forskere at sykluser hos mus styres av 
kjemiske forsvarsstoffer som plantene 
utvikler når de blir beitet på. Planter som 
forsvarer seg blir uspiselige for musene, og 
konsekvensen blir at musene sulter, dør 
og populasjonen minker, hvilket gjør at 
plantene kan «avruste» og i stedet bruke 
sine ressurser til vekst og spredning av 
frø. Forekomsten av et slikt planteforsvar 
er godt dokumentert, men dets mulighet 

til å styre sykluser har ikke vært fremsatt 
tidligere.

Plantene mobiliserer mot å bli spist
En av teoriene på dette området har 
vært at det er predatorene, bytteeterne, i 
næringskjeden som styrer syklusen. Andre 
forskere har konkludert med at parasitter 
eller sykdommer oppstår og spres kjappere 
i store bestander, og at det er avgjørende 
for disse svingningenes karakter. 
Populasjonsendringer kan også skyldes 
mangel på føde, men ifølge Högstedt er 
det sjelden man ser spor av overbeiting i 
forbindelse med bestandskollapser. Ingen 
av de nevnte teoriene er det blitt funnet 
tilfredsstillende bevis for, og det er derfor 
fortsatt en gåte hvordan disse mekanismene 
fungerer. Tarald Seldal, Arild Breistøl og 
Göran Högstedt studerte plantespisende 
dyr, herbivorer på fagspråket, i et forsøk 
på å finne svaret på gåten. I utviklingen 
av sin teori analyserte UiB-forskerne 
dyrenes sykluslengde i forhold til plantenes 
livslengde. 

– For en plante er spørsmålet hvor 
lenge forsvaret skal være aktivt. Altfor rask 
demobilisering medfører fortsatt beiting og 
tap av vev for planten, mens et langvarig 
forsvar innebærer sterkt redusert tilvekst og 
frøsetting sammenlignet med planter som 
«avruster» på et optimalt tidspunkt. For en 
kortlivet urt, som kanskje har en livslengde 
på 10 år, må demobiliseringen skje før den 
dør, ellers vil den ikke kunne gi avkom. For 
en eik som kan bli 500 år gammel gjelder 
samme prinsipp, men på en annen skala. 
Den vil måtte demobilisere etter cirka 40 
år. Tidstapet blir relativt mindre med økt 
livslengde, forklarer Högstedt. 

Oppsiktsvekkende teori
De planteeterne som lever på eik får 
altså ingen næringsrik mat den tiden 
eiken opprettholder sitt forsvar, og kan 
derfor ikke øke i antall over lang tid 
sammenlignet med en art som lever på 
kortlivede urter. Ved å se på herbivorer som 
beiter på gress, en kortlivet plante, finner vi 
også en slik sammenheng. Sau, smågnagere 
og nattsvermere beiter alle på gress, og 
alle disse artene har korte sykluser på 4 år. 
Dette viser at herbivorenes sykluslengde 
bestemmes av plantenes livslengde. Dette 
er ny viten og en teori som Högstedt, 
Seldal og Breistøl har vakt oppsikt med.

– Dette med at plantenes livslengde 
bestemmer herbivorenes sykluslengde 
har ingen teoretisert tidligere. Man har 
antatt at plantespisere med mange unger 
og rask kjønnsmodning har kortere 
syklus, mens det tar lengre tid for store og 
langsomt reproduserende arter å nå høy 
bestandstetthet. Men dette stemmer ikke.

Det nye arbeidet som UiB-forskerne 
har fremlagt i Ecology viser nemlig at 
mange små og raskt reproduserende 
dyr har lengre sykluser enn hjort og elg. 
Omvendt har villsau, som er en forholdsvis 
stor planteeter, sykluser på fire år, det 
samme som de fleste mus. 

– Videre ser det ut som om herbivorer 
som spiser samme planteart har samme 
sykluslengde, og at syklusen utformes 
uavhengig av dyrenes livshistorie og 
størrelse, sier Högstedt. 

TEKST: Sindre Holme
FOTO: Marius Hauge

Planter sender ut kjemiske forsvarsstoffer for å beskytte seg selv mot å bli spist. 
Slik styrer plantene også dyrenes livssyklus i naturen. Denne forklaringen på en av 
biologiens største gåter er lansert av tre UiB-forskere.
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Sammen med forskerne Tarald Seldal og Arild Breistøl har Göran Högstedt lansert en oppsiktsvekkende teori om 
planters påvirkning av dyrenes sykluslengde
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Barn med konsentrasjonsvansker har også ofte emosjonelle vansker. Flere gutter enn jenter 
har konsentrasjonsvansker, mens gutter har emosjonelle vansker i samme grad som jenter. 

Sliter med følelsene
Dette er foreløpige funn fra forsknings-
prosjektet «Barn i Bergen», i regi av 
Regionsenter for barn og unges psykiske 
helse. «Barn i Bergen» er det største løftet 
noensinne for å kartlegge den psykiske 
helsen blant norske barn. Prosjektet er 
unikt ved at det også tilbyr diagnostisering 
og klinisk hjelp til barn som trenger det.

Unikt prosjekt
Det er på mange måter et unikt 
prosjekt vi snakker om. Målgruppen for 
undersøkelsen var alle barn som gikk i 
andre til fjerde klasse i Bergen og Sund 
kommune høsten 2002, i alt over ni tusen 
barn. I prosjektets første fase har foreldre 
og lærere fylt ut spørreskjemaer, i neste fase 
har foreldre blitt intervjuet om barnet og i 
siste fase har utvalgte barn blitt intervjuet 
og undersøkt med prøver på blant annet 
hukommelse, språk og oppmerksomhet. 
Om lag tretti fagpersoner er tilknyttet 
prosjektet. Foreløpig er det bare funn fra 
den første fasen som har blitt bearbeidet. 

– Det unike her er at hele populasjonen 
er med, forteller stipendiat Lin Sørensen. 
Tidligere undersøkelser har helst fokusert 
på barn med problemer, men vi har faktisk 
et stort behov for å vite også hva som er 
vanlig når vi snakker om barn. At både 
foreldre og lærere fyller ut spørreskjema, 
er en ekstra styrke. Vi ser til dels store 
uenigheter mellom lærere og foreldre i 
forståelsen av enkelte barn, og det er ikke 
så unaturlig. Barn kan vise ulike sider 
av seg selv i ulike situasjoner, påpeker 
Sørensen.

Barn som hemmes
Prosjektets overordnede målsettinger 
er å lære mer om barns følelsesmessige 
utvikling, hvor mange barn det er som 
viser tegn til ulike problemer og hvordan 
problemene påvirker barnet i skole og 
fritid. 

– Et særlig problem med barn er at det 
kan være vanskelig å se hva de egentlig 

sliter med, fordi de ikke setter ord på det 
selv. I våre undersøkelser stiller vi direkte 
spørsmål om emosjonelle plager, men 
også om fysiske plager som hodepine 
og kvalme, som begge kan gi hint om 
bakenforliggende årsaker. Samtidig er det 
viktig å ikke sykeliggjøre barn. Alle kan 
jo oppleve redsel eller konsentrasjonssvikt 
i perioder. Begrepsparet «emosjonelle 
vansker» er jo en samlebetegnelse for 
ulike plager som tristhet, bekymring, 
engstelse og redsel. Vi prøver å fange opp 
problemer der barna faktisk blir hemmet, 
ved at de faller ut eller har problemer med 
å konsentrere seg om det andre sier i en 
samtale. Vi ser at emosjonelle plager kan 
føre til konflikter, men også til at barnet 
trekker seg unna og inn i seg selv, sier 
Sørensen.

Ved å kartlegge barns mentale helse 
kan man også lettere settes i stand til å 
tolke tegn og oppdage når et barn sliter.

– Våre studier kan på den måten gjøre 
det lettere å tilby hjelp på et tidligere 
tidspunkt enn hva tilfellet er i dag, og før 
problemet har vokst seg virkelig stort. 

Hjelp etter behov
De foreløpige funnene tyder ikke på at 
bergenske barn sliter spesielt tungt, snarere 
tvert imot. Sammenlignbare studier fra 
USA og England viser at om lag ti prosent 
av alle barn har psykiske problem, mens 
tallene fra Bergen og Sund ligger lavere.

Av undersøkelsene framgår det videre 
at bortimot 15 prosent av Bergens barn 
har en eller annen form for spesielt 
hjelpetiltak i skolen. Bare to prosent 
av barna har kontakt med barne- og 
ungdomspsykiatrien.

Et unikt aspekt ved prosjektet er at 
den løfter seg over det rent teoretiske og 
også gir grundig klinisk utredning av de 
av barna som trenger det, understreker 
Sørensen.

– I tredje fase møter vi barnet i seks 
timer, til samtale, testing og observasjon. 

I etterkant får foreldrene tilbakemelding 
fra en klinisk koordinator, som også 
vil være til hjelp hvis det er behov for 
informasjon til skole eller henvisning til en 
eller annen hjelpeinstans. 

Trenger bedre viten
Lin Sørensen er en av seks stipendiater som 
jobber med en doktoravhandling innenfor 
Barn i Bergen-studien. Selv regner hun 
med å være ferdig i 2007, men understreker 
at prosjektet som sådan har et mye lengre 
perspektiv.

– Vi ønsker å følge denne gruppen av 
barn helt fram til de fyller 18 år, med nye 
undersøkelser hvert tredje år. På den måten 
vil vi forhåpentligvis kunne lære noe om 
risikofaktorer, men også om beskyttende 
faktorer.

I tidligere tider trodde man 
at emosjonelle problemer og 
konsentrasjonssvikt var slikt som barn 
vokste av seg. 

– I det hele tatt er det jo vanlig at barn 
er utrygge og avhengige av voksne, så det er 
klart at man vokser mange plager av seg. Et 
moment her er at mennesker gjerne finner 
seg et sted i livet som harmonerer med 
egne forutsetninger. På skolen kan dette 
i praksis ofte bli vanskelig, til tross for at 
man snakker om tilpasset opplegg.

Men alt vokser man ikke av seg med 
alderen, framhever Sørensen. 

– Vi vet jo at også mange voksne sliter 
med konsentrasjonsvansker og emosjonelle 
plager. Det er heller ikke slik at man alltid 
kan forutsi hvordan et barn med det og 
det problemet vil utvikle seg som voksen. 
Sånn sett er det svært interessant å følge 
denne gruppen innover i voksenlivet. 
I dag vet vi rett og slett ikke nok om 
konsentrasjonssvikt og emosjonelle plager 
til å vite hvilken hjelp som er best for 
hvilke barn, avlutter Lin Sørensen. 

TEKST: Runo Isaksen
FOTO: Scanpix og Magnus Vabø
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Barn i Bergen er det største løftet noensinne for å kartlegge den psykiske helsen blant 
norske barn. Det kan være særlig vanskelig å se hva barn egentlig sliter med, fordi de ikke 
setter ord på det selv. 

– Emosjonelle plager kan føre til konflikter, men også til at barnet trekker seg unna og inn 
i seg selv, sier stipendiat Lin Sørensen
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Mental styrke er ingen naturtilstand
– Alle kan yte bedre enn de faktisk 
gjør, sier spesialist i klinisk psykologi, 
Bjørn Wormnes.
Han mener at de fleste ikke vet om sin egen kapasitet. Den er mye 
større enn man tror. 

– Det er ikke en plikt å yte sitt beste, men det er en mulighet. 
Man kan bli mer bevisst på hva man kan gjøre for å utvikle seg 
selv, sier Wormnes, som nettopp har gitt ut boken «Motivasjon og 
mestring» sammen med professor i pedagogikk Terje Manger. Selv 
har Wormnes jobbet mye med toppidrettsutøvere, og sier at det 
som er spesielt interessant med den gruppen er at man kan måle 
effekten av mental trening på prestasjonene. 

«Fotballspilleren John Arne Riise har trent hardt siden han var 
14 år gammel og hele tiden satt seg delmål. Riise beskriver seg selv som 
uvanlig treningsvillig, han må ofte holdes igjen av treneren.» (Fra 
boken Motivasjon og mestring)

I boken fremholdes John Arne Riise som ett av mange 
eksempel på en person med de egenskapene som skal til for å 
oppnå suksess. Han er målbevisst, motivert og villig til å trene, 
trene og atter trene. Wormnes og Mangers anliggende er at disse 
egenskapene ikke er naturgitte. De kan trenes opp. Men har vi 
ikke hørt dette før? «Elsk deg selv», «selg deg selv», «yt bedre» og så 
videre.

Teori og praksis 
– På mange måter er det rett at dette er en selvhjelpsbok, men det 
er ikke mange steder vi sier hva du skal gjøre. Det vi har gjort er å 
sette forskning og kunnskap på området inn i en større teoretisk 
ramme.

– Vi viser at mental trening har noe for seg, det er ikke bare 
en påstand. Vi dokumenterer hva som er sant når det gjelder 
sammenhenger mellom tankemessige prosesser og menneskelige 
ytelser. Det er for eksempel dokumentert at det er sammenhenger 
mellom stress og immunsystemets effektivitet. Studenter som skal 

Fotballspilleren John Arne Riise har nådd langt på grunn av sin 
evne til å hente ut sine egne ressurser.

opp til eksamen er mer syke enn andre studenter. Vi viser hvordan 
det går an å lære seg metoder så man kan yte bedre – for eksempel 
takle stress på en sunnere måte, sier Wormnes.

Forskerne henvender seg til folk som er i situasjoner der man 
skal fremstille kunnskap og ferdigheter på en best mulig måte. I 
prinsippet gjelder det alle.

Finn dine ressurser
Ifølge Wormnes er det viktig å se hele personen, karaktertrekk, 
genetiske forutsetninger og familiære ting i en sammenheng for 
å prøve å finne frem til ressurser som kan nyttes for å øke den 
mentale styrken. Gjennom kognitiv terapi kan man deretter bli 
bevisst egen tenkning. 

– Vi gir et alternativ til å tenke svakheter og mangler, vil vi 
heller at folk kan tenke på hvor de har ressurser, sier Wormnes.

Et nøkkelord er myndiggjøring. Det gjelder å ta styringen over 
eget liv og ikke la seg styre av andre. Videre må man sette seg mål 
som det er mulig å nå, med delmål underveis. Mange gjør alt for å 
unngå å nå mål, mens noen setter for høye mål. 

God selvtillit hjelper på prestasjonene, men noen ganger er det 
ikke samsvar, det vil si at troen på egne egenskaper er større enn de 
faktiske evnene. Her er det mulig at det er noen kjønnsforskjeller. 
Mens kvinner har en tendens til å ta nederlag til seg, vil menn 
oftere tilskrive nederlaget til omgivelsene. Lykkes menn vil de ofte 
ta æren selv, lykkes kvinner tilskriver de det ofte til omgivelsene, 
sier Wormnes. Han legger til at forskning fra de siste årene 
imøtegår at det er forskjeller mellom kjønnene når det gjelder å 
tilskrive årsaker til at man lykkes eller ikke.

– Noen ganger er det heller ikke en tradisjon for å fortelle 
andre at de er gode. Misunnelse og jantelov står i veien for manges 
selvutvikling, men det ser også ut til at det har vært en viss endring 
i dette de siste årene.

Bedre livskvalitet
De aller fleste mennesker søker etter en tilstand som man kan kalle 
«behagssonen». I dette ligger det at vi søker å følge gamle kjente og 
sikre mønstre. Automatikk, vaner og rutiner kjennetegner livet i 
«behagssonen» (fra Motivasjon og mestring)

Økt mental styrke kan gi økt livskvalitet og være til hjelp på 
alle livets områder. Wormnes jobber med ALS-pasienter. Disse 
øver på å endre tankemåter. Noen ganger krever det veldig stor 
innsats å endre adferd, og de som øver sammen med andre har best 
sjanse til å lykkes, ifølge psykologen. Poenget er å endre mentale 
kart, slik at man automatisk tenker annerledes og mer positivt enn 
man i utgangspunktet ville ha gjort. 

Men kan man trene viljestyrken? Og hva med toppytere som 
John Arne Riise, kan han yte bedre, eller finnes det en maksgrense 
hos hvert enkelt menneske?

– Teoretisk kan det hevdes at alle har en maksgrense. Denne 
vil det alltid være vanskelig å fastsette. I arbeidet med mennesker 
finner vi stadig at antatte maksgrenser kan videreutvikles i langt 
større grad enn antatt. Forventningen om en maksgrense kan 
lett bli et selvoppfyllende profeti som ikke ivaretar muligheter og 
utviklingspotensial, sier Bjørn Wormnes.

På Institutt for klinisk psykologi er det nå i gang et 
studentprosjekt for å se om idéene virker. I en kontrollert studie 
vil studenter med eksmensangst som virker nedbrytende på 
prestasjonene få et psykologisk tilbud for å kunne hente frem egne 
ressurser på en bedre måte under eksamen. 

TEKST: Hilde K. Kvalvaag
FOTO: Scanpix
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Vil man skaffe seg en fuglekjæreste, nytter 
det ikke å være beskjeden.

. . .they say I ’m the 
cutest bird in town

Fuglene synger fordi de vil finne seg en 
make, og fordi de vil hevde territorium. 
Hannene kommer ofte før hunnene om 
våren for å etablere territorier, og for å finne 
reirplasser. Når hunnen kommer, synger de 
for å vise henne sine kvaliteter, i tillegg til 
fortsatt å hevde det etablerte territoriet.

Det forteller Frode Falkenberg som 
er forsker ved Skolelaboratoriet i realfag 
ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. 

Hva er fuglesang uttrykk for? Er det glede, 
sorg eller andre stemninger?
– Fuglesangen er uttrykk for individets 
kvalitet. Gjennom sangen formidler fuglen 
informasjon om seg selv. Den kan si noe 
sånt som «Dette er området mitt, og kom 
ikke her og prøv deg. Bare hør hvor flink 
jeg er til å synge, da skjønner du at det er 
ikke greit å bryne seg på meg.» Tilsvarende 
vil sangen være tungen på vektskålen når 
hunnene gjør sine valg. En som synger godt 
har større sjanse for å skaffe seg en hunn 
enn en som synger dårlig.

Er det da bare herrefuglene som synger? 
– Damene synger lite. De bør ofte være 
så diskrét som mulig, da de gjerne skal 
ha hovedansvar for reirbygging og egg/
ungepass. Men de lager andre kontakt- og 
varsellyder, selvfølgelig.

Hvilke fugler gir mest lyd fra seg?
– Tja, det spørs litt på hvordan du ser 
på det. Men det må kanskje være de 
fuglene som er mest vokal per tidsenhet. 
Det kan kanskje være sanglerke. Fugler 
har forskjellige lyder, både med henhold 

til frekvens og volum. Mye avhenger av 
hvilket habitat de lever i.

Synger de mer når de flyr enn når de sitter på 
den grønne gren?
– Det avhenger av art. Noen arter har 
akrobatiske fluktspill med sang, for 
eksempel vipe, mens andre foretrekker 
å sitte på bakken eller i et tre, som 
svarttrosten. Fugler som hekker i åpent 
lende har oftere fluktspill enn de som 
hekker i skog.

Hvordan navigerer de ulike fugleartene i 
kakofonien? Hvordan klarer de å skille ut 
«sine» lyder – de som angår dem?
– Du kan kalle hver art sin sang for et 
språk. Hører du en nordmann i Kina 
kjenner du han igjen med en gang.
Fugler har også forskjellige toneleier på 
sangen, noe som gjør at de fokuserer på de 
«rette» frekvensene. I tillegg har fuglene 
universelle og ikke artsspesifikke lyder, som 
for eksempel varsellyder.

Kan vi si at fugler er musikalske?
– Noen av sangkunnskapene er genetiske, 
mens andre må læres. De som er flinkest til 
å synge er også ofte de med størst suksess.

Så man kan altså si at noen fugler er 
«flinkere» til å synge enn andre?
– Ja, definitivt. Det finnes for eksempel 
kråker som synger flottere enn andre 
kråker, selv om vi kanskje ikke kan høre 
det så godt.

Har fuglene god hørsel?
– Ja. En fugl med dårlig hørsel ville 

nok ikke leve lenge. Det meste av 
kommunikasjonen mellom fuglene gjøres 
ved hjelp av lyd. Når fugler varsler om at 
en fare kommer, er det avgjørende at alle 
gjemmer seg. Risikoen for å bli tatt av en 
rovfugl eller lignende er betydelig større 
når du ikke vet at den er i nærheten.

Hva synger fuglene om på høsten når de 
samler seg for å fly mot sør?
– De synger ikke. Da benytter de kontakt-
lyder eller såkalte lokke- og varslellyder. De 
lydene man for eksempel hører om natten 
når troster flyr over oss fungerer både som 
kontaktlyder for flokken i luften, og for 
fugler som er på bakken. De kan da kaste 
seg med den trekkende flokken på vei mot 
sørlige strøk.

Hvilke fugler har den vakreste sangen synes du?
– Svarttrosten, kanskje.

Hvorfor akkurat den?
– Jeg synes at mange fugler synger vakkert. 
Svarttrosten er både vanlig og flott å se til. 
De dype behagelige og melankolske toner 
den ytrer i skumringen, er som silke i øret. 

Så hvis du skulle startet et fuglekor 
– så ville du altså hanket inn en gjeng med 
svarttroster?
– Tja, eller en gjeng med hakkespetter som 
trommer løs. Det ville ha vært noe det!

TEKST: Sindre Holme
ILL.: TANK/Jens

i MoseN
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kronikk
Av Frode Thorsen 
Instituttstyrer, 
Griegakademiet

Griegakademiet:  
100-åring med fremtiden foran seg

Vi har grunn til å feire: 
Griegakademiet er 100 år. 
Det er 25 år siden staten 
overtok forgjengeren Bergen 
Musikkonservatorium, og for 10 
år siden ble vi en del av UiB.
Griegakademiet forbinder mange med 
lyden av musikk fra Nygård skole, men 
egentlig er det en bergensk paraply. Under 
den finner vi musikkutdanning, forskning 
og kunstnerisk utviklingsarbeid ved både 
UiB og Høgskolen i Bergen. For få år 
tilbake var det planer om samlokalisering, 
men det ble av økonomiske og praktiske 
grunner ikke gjennomført. I stedet utvides 
nå perspektivet i Musikknett Vest, en mer 
luftig og vidtfavnende «parasoll», spent 
over flere fagmiljøer på Vestlandet, fra 
Sogn og Fjordane til Stavanger. Både 
utdanningsinstitusjoner, arkiver og 
kunstmuseer, som Edvard Grieg Museum 
på Troldhaugen, blir med. Musikknett 
Vest skal koordinere seminarer, konserter, 
forskningsprosjekter, utveksling av 
lærerkrefter og felles nettsider. Sett i et 
internasjonalt perspektiv vil nettverket 
bidra til at de mange fagansatte 
og flere hundre musikkstudenter i 
Vestlandsregionen blir mer synlig. 

Griegakademi-profilen
Griegakademiet ønsker å skape dynamikk 
mellom kunstnerisk utøving og musikk-
vitenskap, to ulike fagdimensjoner. For 
Bergen Musikkonservatorium var dette et 
bevisst og dristig veivalg ved overgangen til 
UiB i 1995. I tillegg kom ambisjonen om å 
favne flere sjangrer, ikke bare den klassiske 
kunstmusikken. Fire nye stillinger og to 
mastergradsprogrammer ble profilert med 
dette utgangspunkt, folkemusikkarkivet 
Arne Bjørndals Samling ble innlemmet, 

vi fikk folkemusikkutdanning i samarbeid 
med Ole Bull Akademiet på Voss og siste 
nytt er jazzutdanning i tett samarbeid med 
fremragende, lokale utøvere. 

Fortsatt er det store utfordringer ved 
dette veivalget. Tett samarbeid mellom 
utøvere og musikkforskere er ingen opplagt 
tanke. Utøverne er dessuten i stort flertall 
og musikkforskerne står i fare for å bli 
en intern minoritet. På den andre siden; 
utøvende musikere er svært synlige utad 
– mange har en internasjonal karriere 
med konserter og CD-innspillinger – men 
de representerer en perifer aktivitet ved 
UiB, som stadig krever spesialforklaringer 
og særbehandling. Det er derfor ikke til 
å undres over at det i forbindelse med 
reorganiseringen av HF-fakultetet pågår 
en debatt om instituttets sammensetning. 
Skal vi revidere den 10 år gamle profilen, 
la musikkforskerne bli med inn i et 
nytt estetisk institutt og la utøverne få 
konsentrere seg om (eller isolere seg med...) 
kunsten sin? Det er enighet om at dette er 
en nødvendig diskusjon. Musikkforskerne 
ønsker primært en overgang til et 
estetisk institutt, fordi de mener det gir 
musikkvitenskapen best vekstvilkår. De ser 
likevel ikke svart på å bli i Griegakademiet 
og de ønsker uansett å styrke dialogen 
mellom utøving og forskning. 

Utøvernes utfordringer
Utøvingen, slik den overleveres i 
konservatorietradisjonen, tåler ikke å bli 
for akademisert. Studentene lærer i en 
nær mester/svenn-relasjon, der musikernes 
erfaringskunnskap overføres. Studentens 
potensiale og personlige stemme er 
målestokken. Respekten for en slik spesiell 
og ressurskrevende arbeidsform er ikke 
selvsagt i et universitetssamfunn der 
kvalitetsreformens fokus på raske, målbare 
og eksportérbare resultater øker. 

Faren ved mester/svenn-modellen 
oppstår hvis studenten lærer en «skole» som 
traderes uten impulser utenfra. Effektene 
kan spores i alle sjangre, f.eks. i enkelte 
symfoniorkestres rigide prøvespillkrav 
og konservative repertoarprofil, i 
fundamentalistisk overlevering innenfor 
folke- og jazzmusikktradisjon, eller for den 
saks skyld i mange popmusikeres ukritiske 
klisjébruk.

En motvekt til innavl og stillstand 
er å utvikle sterkere dialog med andre 
kunstfag. I nye kunstuttrykk ser vi 
stadig resultater av tverrkunstneriske 
prosesser, gjerne med bruk av ny teknologi. 
I Bergen har vi store muligheter, i tettere 
samarbeid med Kunsthøgskolen, teater- og 
dansemiljøer. Et eksempel fra egen praksis: 
undertegnede, som ellers spiller musikk 
fra begynnelsen av 1700-tallet, befinner 
seg i skrivende stund på turné med en 
forestilling der jeg som fløytist samspiller 
med en «lap-top musiker». Han fanger opp 
mine lyder og bearbeider dem i «real time». 
En danser, som bruker sensorer på bein og 
armer, sender også elektroniske signaler. 
Danserens bevegelser kan da transformeres 
til lyd og til og med påvirke de lydene som 
kommer fra min fløyte. 

Men hvordan formulerer og 
videreformidler man slike erfaringer til nye 
musikere uten å miste kontakten med den 
klassiske kanon?

Musikkvitenskap og musikkterapi
Musikkforskerne står også overfor 
nye utfordringer. Tyngdepunktet i 
musikkvitenskapen har tradisjonelt 
vært historiserende, med fokus på 
komponister og verk, men i stadig større 
grad studeres musikalske ytringer i 
tverrkunstneriske, kulturelle, estetiske, 
medisinske og psykologiske kontekster. Ved 
Griegakademiet har vi et internasjonalt 
perspektiv, som har ført til rekruttering av 
studenter fra flere kontinenter. Et eksempel 
fra forskningen er vår etnomusikolog 
Thomas Solomons arbeid med globale og 
lokale elementer i tyrkisk rap. 

Et spørsmål som kommer i 
forlengelsen av musikkvitenskapens 
perspektivutvidelser er hvordan man 
profilerer og setter sammen et studieløp 
som sikter mot kompetanse, og kanskje 
en karriere, innen musikkforskning. 
Mulighetene er mange.

Musikkterapien er et fagfelt som både 
inkluderer forskning og praktisk arbeid 
med musikk. Et brennaktuelt spørsmål nå 
er om musikkterapimiljøet (6–7 ansatte) 
ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, 
etter eget ønske flytter til et større 
forskningsmiljø; til Bergen eller Stavanger. 
Dette er en enestående sjanse for Bergen til 

KRonikK
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Et doktorgradsstudium der det kunstneriske produkt på internasjonalt toppnivå er kjernen og gjenstand for bedømming, vil utfordre mester/
svenn-modellen. Griegakademiet har med sin spesielle profil de beste forutsetninger for realisere noe slikt, i følge artikkelforfatteren.

å få et fagmiljø med tilhørende utdanning 
og forskning på anerkjent internasjonalt 
nivå. De driver store forskningsprosjekter 
og utgir to internasjonale tidsskifter. 
Musikkterapien utfyller både 
utøvingen, musikkpedagogikken og den 
kulturorienterte musikkvitenskapen 
ved Griegakademiet, men også 
fagmiljøer innen medisin og psykologi 
kan se spennende tider i møte hvis 
musikkterapeutene kommer hit. Den 
antikke lære om at musikk helbreder 
er igjen blitt aktuell. Medisinske og 
musikkterapeutiske fagmiljøer har utviklet 
seg innen forskjellige forskningstradisjoner, 
men det har nå skjedd en tilnærming som 
gjør samarbeid naturlig.

Veien videre
Griegakademiet tar tid. I UiB har vi 
sluppet skepsis og motforestillinger, men 
det har ikke gått opp for alle at instituttet 
dyrker to ulike fagtradisjoner og heller ikke 
hvor kostnadskrevende et musikkakademi 
er. Vi er jo i fakultetsfelleskap med 
«rimelige» historisk-filosofiske fag! I et 

leserinnlegg i forbindelse med rektorvalget 
i april stilte kollega Stig Wernø Holter 
to spørsmål til kandidatene; 1) betrakter 
dere et kunstfag som likeverdig med et 
tradisjonelt universitetsfag, og 2) vil dere 
behandle Griegakademiet på linje med andre 
utstyrstunge fagmiljøer? Alle kandidater 
svarte raskt og riktig «Ja» på begge 
spørsmål, men realiteten er jo at vi etter 10 
år fortsatt mangler store summer for bare å 
opprettholde og vedlikeholde våre flygler, 
pianoer, orgler og andre instrumenter. 
Behovet for store nyinvesteringer, f.eks. til 
lydstudio (1 mill.) er prekært, selv om det 
har blitt noen solide skippertak de siste 2–3 
årene. Romkapasiten er sprengt forlengst. 
Musikkvitenskap, folkemusikksamling 
og biblioteket har derfor ikke fått plass i 
hovedbygningen. Studentene aksjonerte 
i vinter, med oppslag i flere aviser og i 
Dagsrevyen. Slik kan det ikke fortsette. 

Vår lokalisering er også en alvorlig sak. 
Griegakademiet ligger midt i sentrum, vegg 
i vegg med Grieghallen, men fremdeles 
en del av Bergens unike universitets-
campus. Det er en perfekt lokalisering 

for et musikkakademi, men det må gis et 
annengangs varsel: – leiekontrakten med 
Bergen Kommune går ut i desember 2006! 
Et gaveønske i jubileumsåret er derfor en 
avklaring som er langsiktig. Det beste ville 
være at UiB kjøper hele Nygård skole og 
samlokaliserer alle fagmiljøene, inkludert 
bibliotek og musikkterapi.

Så kan vi begynne å tenke på noe 
fremtidsrettet. Kanskje kan UiB bli det 
første universitet i Norge som etablerer en 
kunstnerisk PhD? Et doktorgradsstudium 
der det kunstneriske produkt på 
internasjonalt toppnivå er kjernen 
og gjenstand for bedømming. Da vil 
mester/svenn-modellen utfordres. Utøveren 
må finne nye veier, og utvikle et høyt 
refleksjonsnivå. Griegakademiet har med 
sin spesielle profil de beste forutsetninger 
for realisere noe slikt. 

FOTO: Thor Brødreskift
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Professor Ståle Einarsen 
bidro i serien av 
publikumsforelesninger med 
foredraget «Mobbing og 
destruktiv ledelse i 
arbeidslivet»

25 år med Det psykologiske fakultet
Det psykologiske fakultet feirer sitt 25-års jubileum i 2005 med en 
rekke arrangementer og publikumsforelesninger. Skandinavias 
eneste psykologiske fakultet begynte som et institutt i 1964 og ble 
eget fakultetet i 1980. Professor Bjørn Christiansen var den sentrale 
arkitekten for utbyggingen av profesjonsstudiet i psykologi, og 
drivkraften bak opprettelsen av Det psykologiske fakultet. 
Psykologutdanningen ved UiB hadde noen særtrekk som senere 
har påvirket psykologutdanningen i Norge – den såkalte Bergens-
modellen. Grunntanken er at psykologutdanningen skal være en 
kombinasjon av forskeropplæring og opplæring i sentrale områder 
av anvendt psykologi. Hensikten er å utdanne psykologer med 
bred allmenn kompetanse. Om lag 1/3 av alle psykologene i Norge 
har sin utdanning fra UiB. Det er nå registrert 2400 studenter ved 
fakultetet, og pedagogikk, forebyggende helsearbeid og 
barnevern er blitt sentrale program i undervisningstilbudet. 

Mer om jubileet: uib.no/psyfa/

Resept-seier for fiskehelsebiologene
Oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten trenger fagfolk som ikke 
bare kan gi råd og eventuelt pålegg, men også skrive ut vaksiner. 
Fiskehelsebiologene har nå fått rett til å foreskrive medisin til 
akvatiske dyr. Dermed er veterinærenes gamle resept-monopol nå 
brutt. Fiskehelsebiologene nå den fjerde yrkesgruppen i Norge med 
rett til å rekvirere legemidler, etter leger, tannleger og veterinærer.

Fiskehelsebiologer utdannes ved universitetene i Bergen og Tromsø. 
Utdanningen ble etablert i 1990, på grunnlag av behovet for bedre 
kunnskap om helse og sykdomsforebygging i oppdrettsnæringen. 
Ingen andre land har en tilsvarende utdanning. De norske 
forskningsmiljøene er anerkjent verden over, og vaksineutvikling 
foregår i stor skala i samarbeid med miljøet ved UiB. 
Fiskehelsebiologer finnes i oppdrettsbransjen, forvaltningen og 
farmasøytisk industri. Nye muligheter åpner seg nå som reseptretten 
er på plass, ikke minst til å etablere selvstendig virksomhet innen 
fiskehelsetjenesten.

Hellernes hemmeligheter
Helleren Sævarhagen i Herand skal bli åsted for en omfattende 
arkeologisk studie og utgraving sommeren 2005. Målet er å få 
vite hvem som levde der og hvordan de livnærte seg helt fra 
6000 år før Kristus. Osteologer, språkforskere, botanikere og folk 
fra humanistisk informatikk skal dypdykke ned i Sævarhagen, 
både i tid og rom. 

Det finnes svært mange hellere på Vestlandet og langs hele 
Norskekysten. Hellerne har tidligere vært populære lokaliteter for 
arkeologer fordi bein og gjenstander har vært så godt bevart på 
grunn av at de har ligget tørt og beskyttet. På den måten kan 
man finne materiale som har ligget nesten som det lå for 8000 år 
siden. 

Arkeologene vil spesielt grave etter bein for å lære noe om hva 
menneskene som levde der har fanget og spist. Slik kan de 
kartlegge ervervslivet fra steinalderen og frem til jernalderen. 
Hellere var populære boplasser i jernalderen også, men man har 
aldri klart å slå fast hvem som bodde der. En populær teori inntil 
nylig var at hellere var brukt av en annen etnisk gruppe enn de 
som bodde ytterst på kysten.

Storverk for Marovo-folket
I 20 år har Edvard Hviding, professor i sosialantropologi ved UiB, arbeidd 
med Marovo-folket i det sørvestlege Stillehavet. No er eit omfattande 
oppslagsverk over folkekunnskap om natur og miljø klart. UNESCO er 
utgivar av boka, som går inn i eit større globalt prosjekt for å samle og 
sikre lokal folkekunnskap ulike stader i verda.

Det var Marovo-folket sjølve, med støtte frå styresmaktene på Solomon-
øyene, som tok initiativet til boka. Etter mange vanskelege år med 
etniske og valdelege konflikter på Solomonøyene, er det no fred. 
Hvidings oppslagsverk går inn i oppbygginga av utdanningssystemet. 

Verket er skrive på Marovo-folket sitt eige språk. Klassfiseringane er gjort 
på Marovo-folket sine premissar og består av namn og historier om meir 
enn 1200 «tingitonga todi», eller «levande ting» – fisk, planter, skjell, 
fuglar, topografiske forhold på korallrevet, havet og kysten er skildra. 
Laguneparadiset er eitt av områda på planeten med størst biologisk og 
kulturelt mangfald, og er aktuelt for UNESCOs World Heritage List.

Skipshelleren i Vaksdal ble gravd ut tidlig på 1930-tallet. (Foto: Johs.Bøe, 
Bergen Museum)

På HøYDeN
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Foto: Njord V. Svendsen

Foto: Silje Gripsrud

Flere nyheter: www.uib.no

Nytt pedagogikk-tilbod ved UiB
Frå hausten får 40 studentar plass på eit nytt bachelorprogram 
i pedagogikk. Dermed tilbyr UiB for første gong eit fullt 
studieløp i pedagogikk. Eit pedagogikkstudium ved UiB 
kvalifiserer til å jobbe med læringsprosessar og 
kommunikasjon i mange samanhengar. Eitt døme kan vere IT-
bransjen, der ein driv mykje med kurs og opplæring, men 
kanskje ikkje alltid med like god pedagogisk kompetanse. 
I studiet skal studentane lære kva det vil seie å leie ulike 
lærings- og arbeidsprosessar, fungere som prosessleiarar av 
teamarbeid, og kva som kan stimulere læring individuelt og i 
organisasjonar. 

Skriver verdens viktigste klimarapport
Når FNs klimapanel (IPCC) kommer med neste rapport i 2007, vil 
den for første gang ha et eget kapittel om fortidsklima. I spissen 
for arbeidet står Eystein Jansen (bildet), forsker og direktør ved 
Bjerknessenteret for klimaforskning ved UiB. Med dette bidraget 
befester Bjerknessenteret sitt ry som internasjonalt ledende på 
feltet. Nettopp fortidsklima, paleoklima, er senterets og Jansens 
fremste spesialitet. For å forstå de pågående og framtidige 
klimaendringene, holder det ikke med data fra termometrenes 
tidsalder. Metodene spenner over et vidt spekter, fra å studere 
årringer på trær og sammensetning av pollen, til boring i isbreer 
og undersøkelser av planktonkonsentrasjon i avleiringer på 
havbunnen. I tillegg bruker forskerne avanserte modeller for å 
simulere seg fram til konklusjonene, de samme modellene som 
brukes til å forutsi framtidens klima.

– IPCC er delt i tre grupper, og arbeidet i vår gruppe er 
hovedfundamentet de andre gruppene baserer seg på. Vi skal 
oppsummere det forskningen vet om fortidens klima, og som har 
betydning for det som skjer nå og i framtiden, forklarer Jansen.

2004 gav utvekslingsrekord
Aldri før har så mange UiB-studentar reist på utveksling til utlandet som i 
2004. Flest reiser til Tyskland, men Cape Town er den mest populære 
byen. UiB sender ut ein større del av studentmassen enn Universitetet i 
Oslo, som også har hatt stor auke i talet på utvekslingsstudentar. Ein stor 
avtaleportefølje ved UiB gjev studentane større valfridom enn før. 
Utveksling er eit uttala satsingsområde for universitetet, som mellom 
anna har ført til etableringa av Verdensrommet, og betre service til 
studentane. Ved fleire fag kan ein nesten seie at «normalen» er å ha vore 
på utveksling, i følgje førstekonsulent ved Utdanningsavdelinga, Jon 
Gunnar Simonsen.

Tyskland er det landet som får flest studentar frå UiB, og også det landet 
som sender flest studentar tilbake. Men ser ein på byar, er Cape Town for 
tida den klart mest populære, medan København, Berlin og Kairo deler 
andreplassen. Elles syner statistikken at UiB sender studentar over heile 
verda. Både Europa, Nord-Amerika, Afrika og Australia er representert på 
lista over dei ti mest populære landa i 2004.

Sigmund Grønmo ny rektor
Sosiologi-professor Sigmund Grønmo vant en klar seier i vårens 
rektorvalg ved UiB. Det nye rektoratet, bestående av Sigmund Grønmo, 
Berit Rokne Hanestad (viserektor for utdanning), Kjersti Fløttum 
(viserektor for internasjonale relasjoner) og Anne Gro Vea Salvanes 
(prorektor) tiltrer ved semesterstart til høsten.

Da valgresultatet var klart takket Grønmo motkandidatene Leiv Sydnes 
og Rune Nilsen for at de stilte opp og bidro til at det ble en viktig debatt 
om vesentlige spørsmål for universitetet. 

Langt flere brukte stemmeretten sin ved dette valget enn ved valgene i 
2001 og 1998. 

Per Gunnar Hillesøy fra valgstyret tror at den gode valgdeltakelsen har 
to hovedårsaker. For det første var valget elektronisk, slik at det er blitt 
langt lettere å stemme enn tidligere, og for det andre var det reell 
konkurranse og mye oppmerksomhet rundt valget.

Sigmund Grønmo, Berit Rokne Hanestad, Kjersti Fløttum og Anne Gro Vea Salvanes 
blir det nye rektoratet ved UiB. (Foto: Magnus Vabø)

Skal forske på psykiske lidingar
Alvorlege psykiske lidingar er eit stort helseproblem på verdsbasis. 
I april opna forskarskulen i integrert nevrovitskap, som tek mål av 
seg til å betre forståinga av mekanismane bak slike lidingar. Det er 
det medisinske og det psykologiske fakultetet ved UiB som har 
gått saman om å danne «International Graduate School in 
Integrated Neuroscience» (IGSIN). Målsettinga er å forstå årsakene 
til, og finne behandlingsmetodar for, alvorlege mentale 
sjukdomar. 

Forskarskulen tilbyr ei fullstendig PhD-utdanning for fire-fem nye 
studentar kvart år, og vil vere ein del av eit internasjonalt forskarut
danningsnettverk. Direktør for IGSIN og professor ved Institutt for 
biologisk og medisinsk psykologi, Håkan Sundberg, trekte på 
opningsdagen fram den tverrfaglege profilen som svært viktig.

– Vi vil formidle at hjernen fungerer som ein heilskap. For å forstå 
kvifor vi handlar som vi gjer, er det ikkje nok om forskarane vi 
utdannar, blir spesialistar på sitt eige vesle felt. Dei må også ha ei 
forståing av kva andre kan bidra med. Målet er å forstå den 
tenkjande, friske eller sjuke, hjernen.
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God tone i 
hundre år
Hundre år i Bergen og ti 
år som del av universitetet. 
Griegakademiet har hatt 
fødselsdag, og spelar på fleire 
strengar enn nokon gong før.

– Min venn, tru ikkje at min kjærleik til deg 
er borte!

Melankolien ligg tungt over 
forsamlinga i Gunnar Sævigs sal. 
Sangpedagog og gjestelærar frå Örebro i 
Sverige, Berit Nordberg, ser strengt opp 
frå partituret. Å tolke Tsjaikovskij på ein 
truverdig måte er ingen spøk. 

– Övertyga dom! kommanderer 
Nordberg.

Thea Alvim Næss trekkjer pusten og 
syng igjen ut om kjærleik og lengt. Denne 
gongen blir ho trudd. 

– Ja, jättebra!

Høgt nivå
Griegakademiet er kjent for det høge nivået 
på songstudentane. Kvart år får tre til fire 
nye songstudentar plass av dei 40 som 
søkjer. Den klassiske musikklitteraturen 
vert øvd inn og tolka om att og om att.

Men Griegakademiet i 2005 er mykje 
meir. Sidan 1995 har musikkvitskap 
og mastergradsstudier blitt etablert. Eit 
utøvande folkemusikkstudium er oppretta 
i samarbeid med Ole Bull Akademiet på 
Voss. Studentane kan spesialisere seg på 
emner som eksperimentell samtidsmusikk, 
barokk, jazz og etnomusikologi.

Etnomusikologien ser på musikken 
i globalt perspektiv og studerer ulike 
musikkulturar. Faget er eit samarbeid med 
Institutt for kunsthistorie og kulturvitskap 
og Institutt for informasjons- og 
medievitskap. På denne måten er faget eit 
resultat av at musikkonservatoriet kom inn 

– Ja, jättebra! Songstudent Thea Alvim Næss får skryt frå Berit Nordberg, ein av Nordens fremste 
songpedagogar. Ved flygelet akkompagnerer lærar Turid Bakke Braut.

under paraplyen til Universitetet i Bergen 
og tok namnet Griegakademiet i 1995.

– I tillegg til å vere ein utdannings-
institusjon er Griegakademiet ein 
kulturinstitusjon. Jamt over har vi éin 
offentleg konsert i veka. Utover denne 
jubileumsvåren blir det to til tre i veka, 
fortel instituttstyrar Frode Thorsen.

I dag har Griegakademiet 110 
studentar på grunnutdanninga og 30 
masterstudentar. Det er 30 fast tilsette 
og om lag 30 vert hyra inn på timebasis. 
Mange av dei er musikarar i Bergen 
filharmoniske orkester.

Internasjonalt 
Det er ikkje få øvingstimar som blir lagt 
ned ein vanleg dag ved Griegakademiet. 
Medan orkesterklassa slit med Sibelius, 
førebur jazzstudentane konsert og lyttar 
til amerikansk samtidssoul, og ein annan 
øver barokkstykke for cello. I eitt av 
øvingsromma kling monotone tonar, 
pianostemmar Richard Brekne held eit 
øvingspiano i stand.

I ein av korridorane står Nozomi Mori 
klar for ei ny økt og hentar fram eit hefte 
påtrykt «Chopin» med store bokstavar. 
Nozomi er frå Japan, har studieopphald 
ved Griegakademiet og har blitt tatt ut til å 
vere solist med Harmonien under De unges 

konsert. Det blir kviskra om at ho er det 
største klavertalentetet på huset sidan Leif 
Ove Andsnes hadde sitt garderobeskap her.

Mange av dei norske studentane ved 
Griegakademiet tek også eit semester eller 
to i utlandet.

1905: Musikkakademiet
Det var ein tidleg haustdag i 1905 at 
fiolinist og konsertmester i Harmoniens 
orkester, Torgrim Castberg, opna dørene 
for dei første elevane ved det som då 
heitte Musikkakademiet. Castberg 
hadde studert i Paris og Berlin. I Berlin 
hadde også Edvard Grieg vore, som 
var ein viktig støttespelar og rådgivar. 
Seinare vart Musikkakademiet til Bergen 
musikkonservatorium, og vart statleg 
godkjent musikkutdanningsinstitusjon.

I 1952 tok Gunnar Sævig over som 
eigar og direktør, og mange av elevane 
hans vart profesjonelle musikarar. Det var i 
Sævigs tid at namnet Griegakademiet vart 
påtenkt. Men Sævig døydde berre 44 år 
gammal og fekk aldri sjå dette bli realisert.

I 1980 tok staten over konservatoriet, 
som då gjekk inn i det regionale 
høgskulesystemet. 
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