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I 2014 er det 200-årsjubileum for Den  norske grunnlova. Då 

Kong Olav talte under 150- årsjubileet på Eidsvoll 17. mai i 

1964 sa han: – ...den arv vi har fått ikke alene er en kostelig 

gave, men også en stor forpliktelse. Vi har til plikt å (...) levere 

den videre til våre efterkommere i en slik stand at vi kan se 

(...) de kommende generasjoner i øynene.

Men korleis skal Grunnlova leverast vidare i god og 

 ærbar stand? I dei to hundreåra som har gått sidan 1814 

har to tredje delar av den blitt omskriven. Dette er eit arbeid 

som pågår  kontinuerleg. Seinast i 2009 sette Stortinget ned 

det såkalla Menneskerettsutvalet for å sjå på ein avgrensa 

 revisjon av Grunnlova. Målet var å gje sentrale menneske-

rettar grunnlovs rang. Då utvalet leverte si innstilling 

i januar 2012 foreslo dei lovfesting av menneskerettar i 

Grunnlova, på linje med tilsvar ande revisjonar i Sverige 

og Finland. Lovframlegget vart møtt med kritikk frå mange 

på venstresida i norsk politikk, som frykta at lovfesting av 

menneskerettar ville overføre makt frå Storting til rettssal. 

Men utvalet, leia av Inge Lønning frå Høgre, fekk i mai 2012 

Stortinget med på ei endring av paragraf 2 i Grunnlova, der 

det vart vedteke eit tillegg om menneskerettar.

I dette nummeret av Hubro er Grunnlovsjubileet tema. 

Vi ser på filosofien bak den første lovteksten frå 1814, på 

akilles hælane til Grunnlova i dag, på havets grunnlov, havret-

ten, og Jan Fridtjof Bernt kommenterer norsk rettspraksis. 

Mange av sakene i denne utgåva speglar at vi lever i ei 

verd der menneske flyttar på seg, ofte ufriviljug, som følgje 

av krig. I spalta Utanriks har vi denne gongen to saker. Den 

eine gjev innblikk i utdanning i ein krigstrøtt kurdisk flykt-

ningeleir. Den andre saka diskuterer den utbreidde bruken 

av private sikkerheits tenester i urolege deler av verda – og 

norske reglar på området. Spalta Innanriks presenterer 

ny forsking på korleis innvandrarar opplever det norske 

arbeidslivet.

Vi har denne gongen utvida spalta Forskingsfronten til 

ein 12-siders tilstandsrapport om kreftforskinga ved UiB. 

Rapporten viser at det er grunn til optimisme, men også 

at det er langt igjen før medisinen kan «vinne» over kreft. 

Eit felt som ikkje er like farleg, men som likefullt driv mange 

foreldre inn i fortviling, er unge gutars overdrevne dataspe-

ling. Hubro-kronikken handlar om det nye forskingsfeltet 

dataspelavhengigheit.  
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FORSKNINGSFRONTEN

Kriger mot kreft
Kreftforskerne erobrer stadig nye territorier og behandlingen tar kvante-
sprang. Men det er langt igjen til slaget er vunnet.  
 side 8



Flere nyheter på uib.no/aktuelt 

SPØR FOLKET OG BLI VIS
Samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Uni 
Rokkansenteret arbeider for å opprette et medbor-
gerpanel. Panelet skal være representativt for den 
norske befolkningen, og skal følges over tid med 
spørreundersøkelser på internett. Tanken er at panelet 
skal være en viktig ressurs for samfunnsvitenskapelig 
forskning om holdninger, holdningsendringer og de 
underliggende årsakene til slike endringer. Undersø-
kene skal deles inn i fire deler, og blant annet handle 

om tillit, politisk deltakelse og ulikhet, klima og miljø, 
i tillegg til en åpen kategori om migrasjon og velferd.

SLIK BLIR LAKSEN SMARTERE
For å styrke den naturlige laksebestanden i elver og 
sjøer settes det ut fisk fra klekkerier. Problemet er 
at disse fiskene ofte ikke har forutsetningene for å 
klare seg i naturen, etter å ha blitt alt opp i store 
tanker som ligner lite på et naturlig elvemiljø. I en 
ny studie ble småfiskene i stedet plassert i kar fylt av 
småstein. Steinene var store nok til at laksen kunne 
svømme rundt dem og gjemme seg blant dem. De 
fikk dessuten boltre seg med kunstige plastplanter, og 
omgivelsene ble endret hver tredje dag. Det naturlige 

oppvekstmiljøet har stor betydning for laksens atferd 
og hjerne, noe som igjen fører til at den kan klare seg 
bedre i naturen. Dette kan bety at man i fremtiden 
kan sette ut færre, men smartere laks. Studien er 
gjennomført av forskere ved Institutt for biologi ved 
Universitetet i Bergen og Uni Research.

SKAM GIR LENGRE SYKEFRAVÆR 
De som opplever høy skam på grunn av sykemelding 
har økt risiko for å være sykemeldt også året etter. Det 
viser en ny studie publisert i Scandinavian Journal of 
Public Health, gjennomført av forskere ved Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, Universitetet i Bergen, Universite-

tet i Gøteborg og King’s College London. Det var sær-
lig ung alder eller det å være sykemeldt for psykiske 
plager som var forbundet med skam. Skamfølelsen var 
verken knyttet til kjønn eller yrkesgruppe. Forskerne 
mener resultatene antyder at det fortsatt er knyttet 
stigma til psykiske plager og lidelser, og at noe syke-
fravær blir opplevd som mindre legitimt enn annet.
 

KAN FORUTSE NESTE ISTID
Den siste istiden varte rundt 65 000 år, og tok slutt 
for rundt 10 000 år siden. En istid er avhengig av 
at isbreer øker i volum, men til nå har det vært 
en gåte hvor den nødvendige nedbøren kom fra i 
det kjølige klimaet. Nye funn publisert i tidsskriftet 
Nature Geoscience viser at varmt vann fra Golfstrøm-
men samlet seg i Biscayabukten, hvor den sterke 
kontrasten i temperatur mellom det varme vannet i 
bukten og det kalde europeiske kontinentet førte til 
høy luftfuktighet. Den fuktige luften ble transportert 

nordover, før den dalte ned på isbreene i form av snø. 
Resultatene kan brukes til å overvåke, og til en viss 
grad forutse, når neste istid vil komme. Bak funnene 
står et forskerteam med blant andre UiB-professor 
Francesco d'Errico fra Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap.

NORSKE BARN BLIR HØYERE
Når norsk helsevesen skal sjekke om barn opp til 
fem år har en normal utvikling, bruker de vekstkur-
ver fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Tall fra 
vekststudien i Bergen viser imidlertid at norske barns 

gjennomsnittvekst er høyere enn WHO-kurvene både 
når det gjelder høyde, vekt og hodeomkrets. Etnisk 
norske barn er også høyere enn for tretti år siden 
– noe som kan skyldes både gener, bedre ernæring 
og mindre sykdom. Nå debatteres det om WHOs 
standard i det hele tatt skal brukes når man har en 
bedre lokal referanse tilgjengelig. Postdoktor Pétur 
Benedikt Júliusson ved Universitetet i Bergen står 
bak Vekststudien i Bergen sammen med professor 
Robert Bjerknes.

Kunsten å leve  
uten menn
Hjuldyret Bdelloid består 
utelukkende av hunner, og lever 
helt uten seksualitet.

Hjuldyret Bdelloider er et mikroskopiske dyr som 
finnes over hele verden, og trives i mose og trebark. 

Det klarer seg også godt alene, viser en artikkel 
i tidsskriftet Nature: Arten består utelukkende av 
hunner som legger egg, og avkommet vokser opp 
uten å ha blitt befruktet av sperm. Nye dyr blir til ved 
celledeling; dersom ett individ blir plassert et sted, 
vil det snart komme flere millioner nye, alle kloner 
av moren. Hjuldyret har fire sett kromosomer, mot 
normalt to. Funnene er gjort av en gruppe forskere fra 
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi 
(Uni Research), og forskere fra Belgia, Frankrike, 
Tyskland, USA og Russland.

En nasjonalpark  
under vann
Forskere ved UiBs Senter for geobiologi 
har nylig funnet fem nye varmekilder 
under havet ved Svalbard. Nå må det unike 
dyrelivet veies mot økonomiske interesser.

2 400 meter under havet mellom Svalbard og Jan Mayen finnes det 
store skorsteiner som spyr ut 320 grader varmt mineralrikt vann. 
Varmekildene som ble oppdaget i 2005 fikk navnet Lokeslottet, og 
nå har UiB-forskere funnet fem nye vulkanske varmekilder i samme 
område. Bare i løpet av noen måneder har de også oppdaget 20 nye 
dyrearter i området. Dette er dyr som lever av energien i det varme 
vannet, en prosess som kalles kjemosyntese – i motsetning til den 
lyskrevende fotosyntesen. 

Området kan være interessant for næringslivet av flere grunner. 
De nye artene har ekstreme egenskaper som kan bidra til å utvikle 
nye legemidler. Det vulkanske vannet inneholder også metaller som 
kobber, sink, bly og sølv. I et typisk felt ventes det å ligge mineral-
verdier for mellom 1 og 3 milliarder kroner. 

Forskerne ønsker at området skal bli vernet, noe Miljøverndepar-
tementet nå skal vurdere. 

uib-nYtt
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Nord-Atlanteren 
styrer været
Funn fra fortiden gjør det lettere 
å forutsi klimaforandringer 
i fremtiden.

Det er en sammenheng mellom været i Europa 
og temperaturene i Nord-Atlanteren. En ny studie 

publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser 
at havet kan styre temperaturen i atmosfæren i flere 
tiår. Temperaturene i Nord-Atlanteren varierer med 
en periode på mellom 70 og 80 år, og i artikkelen 
viser forskerne hvordan varmen blir transportert 
fra havet til atmosfæren ved å bruke måledata helt 
tilbake til 1880. Dette er et viktig skritt mot korrekte 
prognoser for fremtidige klimaforandringer i Norge 
og hele Nord-Atlanterhavsområdet.

Teorien ble lansert av værforskeren Jacob Bjerknes 
– som har gitt navn til Bjerknessenteret – allerede i 
1964, men han baserte det den gangen på svært få 

måledata. Den nye studien gir det første beviset på 
at Bjerknes trolig hadde rett. Noel Keenlyside ved 
Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved UiB er 
medforfatter av artikkelen.
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Mennesket  
endrer klimaet
Jordens klimasystemer endrer 
seg, og det er vår skyld, viser 
FNs klimarapport.

Vi mennesker påvirker ikke bare temperaturutviklingen 
på alle kontinent. Vi må også ta mye av skylden for 
blant annet havstigning, havforsuring, saltinnhold i 
havet, bresmelting, tilbaketrekking av sjøisen i Arktis, 
snødekket på den nordlige halvkule, hetebølger, 
osonlagsendringer og den betydelige økningen av 
ekstrem nedbør. 

Dette viser FNs klimapanel sin femte hovedrapport, 
som ble sluppet fredag 27. september. Rapporten gir 
den mest oppdaterte og helhetlige kunnskapen om 

endringene i klimasystemet, og er det viktigste vi-
tenskapelige grunnlaget for nasjonal og internasjonal 
klimapolitikk de neste seks årene. 

Årets rapport har en stor bredde av nye data fra 
fortidens klima, og bygger på ulike kilder som analyse 
av treringer, dryppstein i huler, sediment fra innsjøer 
eller havbunnen og iskjernedata. Detaljene viser at 

oppvarmingen som skjer over hele verden er unik 
de siste 2 000 årene.

Professor Eystein Jansen, direktør på Bjerknessen-
terentet for klimaforskning i Bergen og professor ved 
UiB, er blant hovedforfatterne. Skal vi ha mulighet 
for å nå togradersmålet , må vi starte med å omlegge 
til fornybarsamfunnet nå, sier han.

KUNSTOPPLEVELSER KAN MÅLES
Alle har opplevd å komme ut av en kinosal med 
en fullstendig motsatt opplevelse av filmen enn 
sidemannen. Hjerneforskere mener biologiske 
prosesser avgjør om du liker et kunstverk eller 
ikke. Historikere og filosofer mener det du vet om 
verket, kunstneren og andre eksterne forhold også 
påvirker hvordan du opplever det. Nå har forskere 
utviklet en ny modell for å forstå kunstopplevelse, 
publisert i Behavioral and Brain Sciences. Ved å måle 
hjerneaktivitet, intervjue forsøkspersoner om tanker 
og reaksjoner og kartlegge deres kunnskap om kunst, 
kan man få ny innsikt i hva som gjør at mennesker 

setter pris på kunst. Forskerteamet består av professor 
i psykologi, Rolf Reber (UiB) og doktor i filosofi, 
Nicolas Bullot (Macquarie University, Australia).

SLIK LUKTET JORDEN FØR
For 1900 millioner år siden luktet jorden som råttent 
egg. I dag lever mikrober bare på oksygenfattige 
steder, som i sumper og i kadavere. Når mikrobene 
spiser hverandre, blir det produsert hydrogensulfid, 
som gir den karakteristiske lukten. I motsetning til 
i dag var det for 1 900 millioner år siden mikrober 
overalt på jorden, noe som gjorde lukten av råttent 
egg dominerende – ironisk nok lenge før det første 
egget ble skapt. I teorien har kjemikere visst dette 
lenge, men for første gang har forskerne funnet 

bevis i form av en fossil av to mikrober som spiser 
hverandre. Funnet er gjort av postdoktor David Wacey 
ved UiBs Senter for geobiologi og professor Martin 
Brasier ved Universitetet i Oxford.

FANGET GLIMT VED TILFELDIGHET
Gammastråling er det mest energirike lysfenomenet 
på jorden. For første gang er lyn og gammaglimt nå 
blitt registrert samtidig i en tordensky – tilfeldigvis 
fanget av to uavhengige satelitter over Venezuela. 
Studier i ettertid viser at energirike gammaglimt blir 
produsert inne i tordenskyen før det synlige lynet, 
mens gammaglimtet sender ut en sterk radiopuls. 
Observasjonen er et gjennombrudd for å forstå 
gammaglimtet, som først ble oppdaget på 1990-tallet. 
Funnene blir studert av Birkeland Centre for Space 
Science ved Universitetet i Bergen.

Det viser en studie ledet av professor 
Simon Øverland ved Det psykologiske 
 fakultet. Sammen med fem andre forsker-
kolleger har han undersøkt sammen hengen 
mellom snus og kjente risikofaktorer for 
hjerte- og karsykdommer.  Studien er en 
del av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 
(HUNT 3) hvor over 25 000 personer har 
svart på spørsmål om snus og helse. 

– Studien vår gir ingen klar indikasjon 
på at det er en sammenheng mellom snus-
bruk og de risikofaktorene for hjerte- og 
karsykdommer vi har studert. Vi finner bare 
små forskjeller mellom de som snuser og 
de som ikke gjør det. Det kan like gjerne 
være andre ukjente forhold som ligger bak 
disse forskjellene, sier Øverland. 

Uklare sammenhenger
Forskerne har sett på sammenhengen 
 mellom snusbruk og kolesterol, magefett 
og blodtrykk. De finner at hyppige snus-

brukere kun har en ubetydelig høyere 
andel magefett og høyere blodtrykk enn 
ikke-snusere. På den andre siden har de 
også en litt høyere andel HDL-kolesterol 
(sunt kolesterol), som er med å forebygge 
hjerte- og karsykdommer. 

– Forskjellene mellom de som snuser 
og ikke snuser er statistisk signifikante, 
men de er ikke store. Vi ser dessuten at 
sammenhengene drar i ulike retninger.  Ut 
ifra det vi finner i denne studien, ser jeg 
ingen grunn til å advare mot at snus gir 
økt risiko for hjerte- og karsykdommer, 
sier Øverland. 

Resultatet i studien støtter således 
oppunder andre liknende studier.  Likevel 
ønsker ikke Øverland å friskmelde snusen 
med tanke på negative helseeffekter. 

– Relativt sett har snus vært brukt over 
en kort periode. Vi trenger å se på effekten 
den har på helsen over noe lengre tid før vi 
kan trekke sikre konklusjoner. Det er behov 

for mye mer kunnskap rundt de helse-
messige effektene av snus, sier Øverland.  

Sammenheng mellom snus og kreft
Blant annet vil man se nærmere på sam-
menhengen mellom snus og  kreft. I 2009 
gikk en ekspertgruppe ved Verdens helseor-
ganisasjon (WHO) sitt kreft forskningssenter 
(IARC) gjennom alle publi serte vitenska-
pelige studier om snus og kreft. De fant 
tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at 
snus øker risikoen for kreft hos mennesker, 
både i munnhulen, bukspyttkjertelen og 
spiserøret. Spiserørskreft var da ny på 
listen over kreftformer med klart økt risiko. 
Kreftfaren gjelder også de typene snus som 
brukes i Nord-Europa. 

I Norge bruker ni prosent av hele befolk-
ningen snus daglig, men i aldersgruppen 
16–24 år ligger andelen snusere på hele 
19 prosent. Dette viser 2012-tallene fra 
Statistisk sentralbyrå. 

Det er ingen klar sammenheng mellom snusbruk og økt risiko for 
hjerte- og karsykdommer.  TeksT  solrun drege l id 

Simon Øverland, 
professor ved 
HEMIL-senteret, 
Det psykologiske 
fakultet, UiB. FOTO: 
Jan Kåre WilhelMSen

 TeksT  Walter n. Wehus 
 ILLUsTRAsJONeR  gustav kvaal
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ForskningsFronten

KreftforsKningens  
revolusjoner

Kreftforskningen er kommet langt siden årtusenskiftet. Men hvor langt? 
Og hva gjenstår? Møt forskerne som forsøker å løse kreftgåten.

Siden avsløringen av mennes-

kets DNA har det skjedd en 

revolusjon innen kreft for  sk-

ningen, og nye teknikker har om-

definert gamle behandlingsmetoder.

Hubro har laget en tilstands-

rapport fra kreftbehandlingen ved 

 Universitetet i Bergen og Haukeland 

universitetssykehus. Vi har snakket 

med forskere som jobber for å for-

bedre de tre viktigste behandlings-

formene – cellegift, kirurgi og stråling. 

Behandlingsformer som har fått et 

løft takket være moderne hjelpe-

midler. Ikke minst har fremveksten 

av avbildningsteknikker gitt oppsikts-

vekkende resultater.

Men våre tekster om tre ulike kreft-

former viser at veien frem til endelige 

løsninger er lang. Bryst kreft     pasienter 

lever nå både lengre og bedre enn før, 

mens det fortsatt er et  stykke igjen 

før pasienter med  hjerne  kreft kan 

se fremtiden lyst i møte. Sam tidig 

defineres  kreft      forsk ningen stadig på 

nytt takket være skredder sydd be-

handling, kombinert bruk av ulike 

behandlings metoder og frem veksten 

av biologisk medisin. I behand lingen 

av prostatakreft har forskerne lært 

av tradisjonell kinesisk   medisin for 

å hjelpe flere pasienter til å leve et 

fullverdig liv selv med kreft.

På de følgende sidene håper vi å 

gi svar på noen spørsmål og videre-

formidle entusiasmen og fremtids-

visjonene til kreftforskerne ved UiB. 

Vi har laget en egen kreftordliste 

for å forklare vanskelige begrep og 

har også samlet noen nøkkeltall fra 

Kreftregisteret. 

 TeksT  kim e. andreassen  fOTO  eivind senneset  DesIgN  lars o. haaheim  IDÉ Og ReDIgeRINg  sverre ole drønen
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Olav Dahl, professor, Klinisk institutt 2 – seksjon for onkologi, UiB.

Nytt nasjonalt strålesenter?
UiBs ledelse håper at et regionalt senter for 
partikkel terapi ved Haukeland universitetssyke-
hus er et første steg mot et nasjonalt strålesen-
ter i Bergen.

I oktober 2012 ba Helse- og omsorgsdepartementet helseforetaket 
Helse Vest om å lede arbeidet med å redegjøre for et norsk senter for 
partikkelterapi mot kreft.

I september 2013 foreslo regjeringen bygging av tre eller fire regio-
nale protonpartikkelsentre og at ett av disse skal ligge ved Haukeland 
universitetssykehus. Hvert anlegg vil koste rundt 500 millioner kroner, 
mens prisen på et nasjonalt karbonpartikkelsenter er anslått til 2,8 
milliarder kroner.

UiBs rektor, Dag Rune Olsen, håper at forslaget om regionale sentre 
er første steg i retning av et nasjonalt senter.

– Bergensmiljøet har forskerkompetansen og de internasjonale samar-
beidsrelasjonene innen grunnleggende fysikk og strålebiologisk forskning 
som skal til for å få et norsk senter for karbonterapi til Bergen, sier Olsen.

Haukeland vil ha plass til å lokalisere et større anlegg av denne typen. 
I tillegg har forretningsmannen Trond Mohn gitt 250 millioner kroner 
til forberedelse og etablering av fremtidens kreftbehandling gjennom 
Bergen medisinske forskningsstiftelse.

Stråleterapi med protonpartikler er ikke mer effektivt enn dagens 
røntgenstråling, men det er en mer treffsikker behandlingsform. Spesielt 
barn vil ha nytte av slik behandling, fordi det gir færre langtidsskader.

Samtidig vil et karbonpartikkelanlegg gi opp til fem ganger høyere 
strålingseffekt enn protonstråling og vil kunne øke pasientkapasiteten 
med opptil 25 prosent.

Professor Olav Mella, ved Klinisk institutt 2 ved UiB og Kreftavdelingen 
på Haukeland universitetssykehus, hadde helst ønsket seg et nasjonalt 
karbonsenter, men ser likevel fordeler med forslaget om mindre, regio-
nale partikkelsentre.

– Fordelen med flere små anlegg er at man får et nasjonalt miljø 
der partikkelterapi tilbys som hverdagsbehandling over hele landet og 
at kunnskap deles, sier han.

Bygging av mindre protonanlegg er også blitt en internasjonal trend, 
siden de gir stor brukervennlighet og er relativt rimelige i drift.

– Det har skjedd en eksplosjon i antall bestillinger av mindre proton-
anlegg i år, særlig i USA. Norge er likevel et foregangsland ved å ha en 
statlig strategi for anleggene med tanke på å dekke hele befolkningens 
behov, sier Olav Mella.

I dag må norske pasienter til utlandet for å få partikkelterapi, så 
uansett om man velger ett nasjonalt eller flere regionale sentre vil 
tilbudet uansett bli bedre i fremtiden. 

Med strake armer satte profes-

sor Olav Dahl radioaktive 

nåler inn i kreftsvulster. Det 

var noe av det første han lærte seg 

som lege. Dette var for å redusere 

stråledosen mot egen kropp. På grunn 

av manglende beskyttelse fikk de 

første legene som drev med stråling 

ofte brannskader på hendene.

– Det har skjedd en enorm teknisk 

utvikling når det gjelder stråleterapi. 

Da jeg kom til Haukeland på 1970–

tallet hadde vi for ek-

sempel ingen mulighet 

til å se svulstene inne i 

kroppen på pasienten. 

Nå har vi derimot CT-, 

MR- og PET-skannere, 

som lager tredimensjo-

nale bilder av kroppen, 

sier Dahl.

Ulike banebrytende 

avbildningsteknikker 

har gjort jobben til le-

gene tryggere. Nå vet man bedre hvor 

svulstvevet er lokalisert.

– Vi kan tegne inn nøyaktig det 

området vi ønsker å bestråle, og i 

tillegg ta høyde for pasientens pus-

ting og bevegelser. Vi kan også be-

stråle ulike deler av svulsten med ulik 

styrke, forteller professoren.

Strålingen skader cellenes DNA, 

men til forskjell fra friske celler er 

kreftcellene så innstilt på å dele seg 

at de ikke klarer å reparere seg selv 

når de blir bestrålet. Slik lider kreft-

cellene en stille død.

– Fordelen med stråling er at selv 

store svulster kan  forsvinne etter 

behandling. Samtidig er reaksjoner i 

friskt vev normalisert igjen allerede 

etter en måneds tid.

Ifølge Dahl har en av strålingens 

store suksesser vært at det er mulig å 

kurere svulster som ikke kan fjernes 

kirurgisk, som for eksempel kreft i 

lymfesystemet.

– De nye strålemas-

kinene gir en sikrere 

dose til de ønskede om-

rådene i kroppen. Der-

med får svulstene den 

riktige dosen. Samtidig 

kan vi redusere dosen til 

mer følsomme normale 

organer.

Kreftbehandlingen 

består i dag gjerne av en 

kombinasjon av kirurgi, 

stråling og cellegift. I 

enkelte tilfeller kommer 

hormonbehandling og 

bruk av nyere, målret-

tede medikamenter i 

tillegg. Når legene be-

stemme seg for hvilken 

behandling som skal 

tilbys vurderes alltid 

effekt opp mot bivirk-

ninger.

– Vi som jobber med 

stråling har et nært 

samarbeid med andre 

For 30 år siden var stråling av kreftsvulster et håndverk.  
Nå er det høyteknologi.

Smarte stråler 

spesialister og med pasienten 

før vi velger behandlingstilbud, 

forteller Dahl.

Ved brystkreft kan man for 

eksempel først bruke kirurgi 

for å fjerne svulsten. Deretter 

bestråle eller gi cellegift eller 

hormonbehandling for å hindre 

tilbakefall. 

Kombinasjonsløsninger som 

dette har økt overlevelsesprosen-

ten med 40 prosent de siste årene. 

I dag lever rundt 70 prosent av 

kreftpasientene etter fem år fra 

diagnosetidspunktet.

I andre tilfeller kan det være 

mer aktuelt å bestråle svulsten før 

kirurgen slipper til, for slik å gjøre 

det lettere å operere bort svulsten.

– For å vurdere hvilken be-

handling som skal tilbys og vur-

dere faren for tilbakefall er fors-

kningsbasert registrering av effekt 

og bivirkninger helt avgjørende, 

sier Olav Dahl.

Han mener at det med årene 

ikke er blitt mindre behov for 

stråling. Snarere tvert imot.

– Tidligere trodde man at an-

dre behandlingsformer skulle 

overta for stråling, men faktisk er 

det mer bruk av stråling nå enn 

på 1980-tallet. Det er ingen som 

tror at vi klarer oss uten stråling 

i fremtiden. 

Stråling: Strålebehandling er behandling av kreft 
ved hjelp av ioniserende stråling, først og fremst 
røntgenstråling med høy energi og stråling fra 
radioaktive isotoper som kobolt, iridium, jod 
og andre. Det radioaktive grunnstoffet radium 
(kjemisk symbol: Ra) ble brukt i nesten 100 år, 
men er nå knapt i bruk noe sted lenger. Målet 
med strålebehandlingen er å gi en stråledose stor 
nok til å ødelegge svulstvevet og samtidig skade 
minst mulig friskt vev.

1 110 nr.2 ▶ 2013 nr.2 ▶ 2013hubro. hubro.



Medisin | Kreftforskningens revolusjonerForskningsFronten

Bergens kreftkirurger tiltrekker seg pasienter fra hele verden.

De gamle grekerne fant opp 

kreftkirurgien da de forsøkte 

å fjerne store, synlige svulster. 

Fremdeles er kniven kirurgenes vik-

tigste redskap, men den inngår i dag 

i et helt annet teknologisk univers.

– Kniven er omtrent den samme 

som for 50 år siden. 

Det som har endret seg 

mest er bruken av bilder 

for å stille diagnosen. 

Slik kan vi på forhånd 

planlegge en operasjon 

ut i fra anatomien på en 

mye bedre måte, sier 

professor Clement Tro-

vik ved Klinisk institutt 

1 og Haukeland univer-

sitetssykehus.

For 25 år siden fikk 

de fleste kreftpasiente-

ne som ble operert am-

putert bort kroppsdelen 

der svulsten satt. Mo-

derne avbildningstek-

nikk gjør at kirurgene 

nå kan kutte helt inntil 

svulsten. Slik fjernes kun det som er 

nødvendig og pasienten spares for 

tap av funksjoner etter operasjonen.

– Ved hjelp av PET-skanning kan 

vi etter hvert fargelegge cellene som 

produserer bestemte proteiner som 

kjennetegner de farlige kreftcellene. 

Da kan kirurgene enda mer presist 

se hvor langt inntil svulsten de kan 

skjære, forklarer professoren.

Ny avbildningsteknologi og bedre 

bedøvelse har også medført kraftig 

nedgang i operasjonstid og dødelig-

het. Slik kan flere pasienter hjelpes.

Klinisk praksis ut-

gjør en stor del av arbei-

det til Trovik og grup-

pen hans, men mellom 

møtene med pasientene 

sine får gruppen også 

tid til å forske på uløste 

kreftgåter.

– Vi forsker i hoved-

sak på hvordan svul-

stene sprer seg lokalt 

og hvordan de klarer å 

få lange utløpere som vi 

ikke må kutte av, men 

kan skjære rundt.

Internasjonalt sam-

arbeid er en viktig del 

av kreftforskningen ved 

UiB og Troviks team 

opplever at utenland-

ske pasienter besøker 

Bergen for særs kom-

pliserte kreftkirurgiske 

inngrep.

Troviks forsker-

gruppe startet nylig et 

Kreft under kniven

samarbeid med kreftforskere fra 

Finsenlaboratoriet ved Rikshospitalet 

i København. Sammen har forskerne 

kommet langt i arbeidet med å på-

vise biomarkører for spredning av 

sarkomer.

– Det er store individuelle forskjel-

ler mellom svulstene når det gjelder 

spredningsfare. Men takket være 

genteknologiens inntog håper vi å 

skille ut de mest aggressive svulstene 

på forhånd, forteller Trovik.

De siste årene har gitt bedre cel-

legift og strålingsteknologi i kreftbe-

handlingen. Likevel tror han ikke at 

kirurgien noen gang vil bli overflødig.

– Fordelen med kirurgi er at man 

fjerner modersvulsten en gang for 

alle, sier Clement Trovik.

Han understreker nytten av å 

jobbe i et miljø med bred ekspertise 

innen medisinfaget.

– Når vi behandler pasienter er 

hovedspørsmålet vårt om kirurgi, 

stråling eller en kombinasjon av 

disse vil gi den beste behandlingen 

mot bestemte svulster. 

Clement Trovik, professor II, Klinisk institutt 1, UiB.

KREFTORDLISTE
Anestesi: Bedøvelse for å gjøre kroppen ufølsom for smerte. Det finnes 

tre hovedtyper bedøvelse: Lokal, regional og narkose.

Biomarkør: Innen cellebiologi er en biomarkør et molekyl som kjenne-
tegner en bestemt celle. Innen genetikk er en biomarkør en DNA-sekvens 
som forårsaker sykdom eller kan knyttes til en sykdom.

Blodkar: Består av arterier som fører oksygenrikt blod fra hjertet ut 
i kroppen, og vener der oksygenfattig blod føres tilbake til hjertet  
og gjennom lungene.

CT: Computertomografi er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor 
det ved snittbilder (tomogram) lages bilder, som blir behandlet 
digitalt for å fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan/lag, 
også tredimensjonalt.

DNA: Deoksyribonukleinsyre (DNA) er den viktigste kjemiske bestanddelen 
i arvematerialet til levende organismer. Foreldre kopierer og overfører 
DNA til sitt avkom og viderefører dermed sine genetiske egenskaper.

DNA-sekvensering: Ved DNA-sekvensering finner man rekkefølgen av 
nukleotider i et DNA-molekyl, den genetiske koden, eller et helt genom.

Epitel: Også kjent som overflatevev. Dekker de fleste flatene i og på 
kroppen, og bidrar til kjerteldannelse. Består av epitelceller, forkortet 
e-celler. Se også EMT-prosessen og mesenkym.

EMT-prosessen: Epitelial-mesenkymal transformasjon. Biologisk prosess 
som kan skje i både normale celler og i kreftceller ved at de midlertidig 
eller permanent forandrer seg til et mer primitivt stadium. Dette kan 
medvirke til at kreftceller sprer seg.

Fjerndiagnostikk: Ved hjelp av kraftige datalinjer kan MR-bilder deles 
av radiologer som befinner seg på ulike geografiske steder. For eksempel 
kan MR-bilder fra Førde deles med eksperter i Oslo. Analyser av avbild-
ning kan diskuteres over telefon og datalinjer samtidig. Dette gjøres 
også av patologer, som sender mikroskopiske bilder på samme måte.

Gen: Genet inneholder blant annet informasjon om hvordan celler 
bygges og vedlikeholdes. De fleste organismer arver to forekomster 
av hvert gen; ett fra mor og ett fra far. Genene vil sammen danne 
rammeverket for blant annet hvordan en organisme vil se ut, fungere 
og hvilke sykdommer den er disponert for.

Genom: Den arvemessige informasjonen til en organisme som er kodet 
inn i organismens DNA. Det er et sted mellom 20 000 og 30 000 gener 
i det humane genom, som består av 23 kromosompar.

Genteknologi: Teknikk som kan brukes til å kartlegge, isolere, modi-
fisere og ta opp DNA. Man kan for eksempel trekke ut et konkret gen 
med tilhørende arveegenskap fra en celle, og deretter plassere det inn 
i en ny organisme for å få den ønskelige egenskapen. I helsevesenet 
brukes genteknologi for å fremstille ulike medisiner.

Hormonbehandling: Hormonbehandling av kreft går ut på at kreftcel-
lene ved enkelte krefttyper er avhengig av hormonell stimulering for å 
vokse. Ved å endre det hormonelle miljøet i kroppen kan man oppnå 
redusert tilvekst av kreftceller. Samtidig øker gjerne såkalt program-
mert celledød (apoptose) i kreftcellene. Hormonbehandling er vanlig 
ved brystkreft, prostatakreft, kreft i livmor, skjoldbruskkjertelkreft, 
lymfekreft og leukemi.

Kirurgi: Medisinske operasjoner og læren om hvor-
dan de utføres. En kirurg er en person som er 
spesialutdannet i faget og som utfører operasjoner.
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Cellegiftbehandling er i ferd med å endre seg radikalt takket være 
økt kunnskap om menneskets genetikk. Vil dette gi morgendagens 

kreftpasienter økte muligheter for å bli kurert?

Ja, tror professor Per Eystein 

Lønning ved Klinisk insti-

tutt 2. Forskergruppen knyttet 

til  Lønning er langt fremme inter-

nasjonalt innen forskning på meka-

nismene rundt cellegiftresistens og 

nye typer antihormonbehandling.

Selv om cellegift er 

effektivt mot mange 

kreftformer, ser man at 

kreftsvulster som går ut 

fra samme organ kan 

reagere svært ulikt på 

samme behandling.

I noen tilfeller dre-

per cellegiften alle 

kreftcellene og pasi-

enten kureres; andre 

ganger blir svulstene 

resistente mot giften. 

– Den store utfor-

dringen i dag er først og 

fremst å identifisere mekanismene 

for resistens. Deretter gjenstår det 

å finne effektive behandlinger som 

kan overvinne disse mekanismene, 

sier Lønning.

Nå gir ny teknologi nye mulighe-

ter. Mens forskerne for få år siden 

måtte analysere hvert enkelt gen 

hver for seg, kan de nå analysere 

tusenvis av gener parallelt.  I tillegg 

er det mulig å analysere og identifi-

sere endringer i samtlige av genene 

i svulsten, noe som var umulig for 

få år siden. Dessuten har man de 

siste årene blitt klar 

over ulike mekanismer 

for genregulering man 

tidligere ikke visste at 

eksisterte.

– Det som sto i en 

lærebok for 20 år siden 

er helt foreldet i dag 

når det gjelder forstå-

elsen av hva genetikk og 

genomikk er, sier Løn-

ning og utdyper.

– Det er ikke mange 

år siden man første gang 

fremstilte sekvensen på 

det humane genom. Nå 

kan man i forsknings-

sammenheng analysere 

samtlige gener i en en-

kelt kreftsvulst. Om ikke 

mange år regner vi med 

at helsevesenet rutine-

messig vil kunne tilby 

gensekvensering av de 

gener som regulerer føl-

somhet med tanke på 

Skreddersydd cellegift 
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behandling i den enkelte kreftsvulst.

Målet for forskerne er å kunne 

tilby «skreddersydd behandling» 

til kreftpasienter. Innen cellegiftbe-

handlingen betyr dette at man på 

forhånd må kunne si om en svulst er 

følsom eller ufølsom for en bestemt 

type cellegift.

– Skal vi bruke et bilde fra dag-

liglivet, kan vi vel si at det vi i dag 

kaller skreddersydd behandling er 

like upresist som at man klipper fem 

centimeter av buksebeinet dersom 

buksen er for lang og antar at dres-

sen ellers sitter som den skal. Selv 

om vi i dag har enkelte kjennetegn 

ved svulster som er assosiert med en 

bedre eller dårligere behandlingsef-

fekt, er dette grove mål; for vi kjenner 

ikke mekanismene som regulerer 

denne følsomheten til bunns.

Selv om det er et stykke igjen før 

såkalt skreddersydd kreftbehandling 

er på plass, er Per Eystein Lønning 

optimistisk.

– Personlig tror jeg ikke at det er 

et spørsmål om man noen gang vil 

finne en behandling mot all kreft, 

men et spørsmål om når. Slik ut-

viklingen går nå, er jeg personlig 

overbevist om at det skjer i god til før 

dette århundret er over, sier han. 

Per Eystein Lønning, professor, Klinisk institutt 2, UiB.

KREFTORDLISTE
Kreft: En fellesbetegnelse for hundrevis av forskjellige sykdommer som 

skyldes ukontrollert cellevekst eller deling. Cellene kan dele seg og 
vokse til en celleklump (svulst). Godartede svulster slutter som regel å 
vokse etter en stund, mens ondartede svulster fortsetter å vokse vilt. 
Etter hvert vil en slik svulst gjøre alvorlig skade på vev og organer i 
nærheten. Ondartet kreft kan spre seg til andre steder i kroppen ved at 
løse celler blir transportert rundt i kroppen i blodet og lymfesystemet. 
Disse cellene kan slå seg til helt andre steder i kroppen og gir såkalte 
metastaser, dattersvulster.

Kreft kan deles inn i to hovedtyper. Den vanligste typen er kar-
sinom, som omfatter alle de vanligste kreftsykdommene (brystkreft, 
lungekreft, tarmkreft, prostatakreft). Disse utgår fra epitel. Sarkom 
utgjør den andre hovedtypen av kreftsvulster, de er sjeldne og utgjør 
rundt én prosent av alle svulster. Disse utgår fra binde- og støttevev.

Mesenkym: Annet ord for binde- og støttevev. Se også epitel og 
EMT-prosessen.

Molekylærmedisin: Bruk av moderne celle- og molekylarbiologi i 
medisinen.

Multimodal kreftbehandling: Anvendelse av flere ulike behand-
lingsformer i kombinasjon.

MR: Magnetresonanstomografi. En teknikk for å fremstille bilder av 
kroppsvev. Teknologien er utledet fra prinsippet om atomers spesifikke 
egensvingetid, og hvordan disse oppfører seg når de utsettes for ra-
diobølger mens de er plassert i et kraftig magnetfelt. Konsentrasjonen 
av enkelte grunnstoffer kan fremstilles som signaltetthet, som satt i 
et bilde vil kunne brukes til å visualisere vevsstrukturer og organer.

PET: En kombinasjon av de to billeddiagnostiske teknologiene Positrone-
misjonstomografi og Computertomografi (CT). En PET/CT-skan foregår 
ved at et radioaktivt sporstoff, såkalt tracer, blandes med druesukker 
og sprøytes inn i pasienten. Kreftsvulster omsetter druesukker raskere 
enn normalt vev og har høyere opptak av stoffet. Strålingen fra de 
økte ansamlingene røper hvor kreftcellene er. Koblet med CT-bilder 
er det mulig å se nøyaktig hvor i kroppen kreftcellene befinner seg. 
En PET kan også vise om svulsten er i live eller ikke, og skille mellom 
en godartet og ondartet svulst.

Protonbehandling: Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes 
i strålebehandling. Dette har samme effekt på celler som vanlig stråle-
behandling, men gir en mer avgrenset doseavsetning. Protonterapi gir 
lavere stråledoser til omliggende friskt vev og mulighet for å redusere 
bivirkninger. Samtidig kan strålebehandling med protoner gi høyere 
stråledoser til svulstvev enn tradisjonell stråling.

Røntgen: Røntgenstråler absorberes ulikt i forhold til materialers 
atomtetthet. Beinvev absorberer bedre enn muskelvev. Ved røntge-
navbildning blir bein lyse og vevet rundt er mørkere.

Sarkom: En sammensatt gruppe av ondartede svulster som utgår fra 
binde- og støttevev, slik som muskel, bindevev, fettvev og skjelett. 
Selve ordet sarkom kommer av gresk sark (kjøtt) og oma (svulst).

Tilbakefall: Risiko for å få samme type kreft etter behandling er dobbelt 
så stor (2,2) dersom man først har hatt sykdommen én gang. Sann-
synligheten for å få andre krefttyper er bare 1,1 gang større enn andre.

Kilder: wikipedia.org, snl.no, forskning.no, videnskab.dk, kreftforeningen.no, uib.no

Cellegift: Ulike medisiner mot ulike kreftsykdommer. 
Cellegiften bekjemper kreftceller. Vanligvis angripes 
cellenes DNA for å forhindre at den kan dele seg 
på nytt. Siden kroppens friske celler også påvirkes 
av cellegift har denne mange og til dels alvorlige 
bivirkninger. Medisinen gis intravenøst i form av 
drypp eller sprøyter, eller i form av tabletter.
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Galileo Galilei knuste et helt verdensbilde med teleskopet sitt. Nå 
revolusjonerer moderne avbildningsteknikker kreftbehandlingen.

Aslak Aslaksen har stått midt 

oppi denne revolusjonen. Da 

han kom til Haukeland for 

cirka 30 år siden hadde radiologene 

kun røntgenapparater, computer-

tomografi og ultralyd, som bare laget 

to-dimensjonale bilder.

Med dagens moderne avbild-

ningsteknikker, som PET-, MR- og 

CT-skanning, kan radiologene deri-

mot ta dynamiske tre-dimensjonale 

bilder av sine pasienters indre.

– Jeg tror avbildningsteknikken er 

den delen av medisinen som har utvi-

klet seg mest i løpet av de 

siste 30 årene. Moderne 

avbildning har revolu-

sjonert kreftbehandlin-

gen, sier Aslaksen, som 

er førsteamanuensis ved 

Institutt for global helse 

og samfunnsmedisin og 

avdelingsdirektør ved 

Radiologisk avdeling, 

Haukeland universitets-

sykehus.

Med ny avbildnings-

teknologi kan leger opp-

dage og behandle svulster 

mye tidligere enn før. I 

tillegg er det også mulig 

å se effekten av behand-

lingen tidligere, slik at 

man raskere kan skifte pasientens 

medikamenter ved behov.

Bildeoppløsningen er blitt så god 

at kreftsvulster kan gjengi friskt og 

sykt vev på millimeternivå. Dette 

hjelper kirurgen til å skjære bort 

svulsten uten å skade friskt vev.

– Så langt har presisjonsgraden 

dette har gitt ved kirurgi vært en 

stor gevinst ved bruk av ny bildedi-

agnostikk, mener han.

Nå står forskningsfronten ved 

Aslaksens avdeling ved kreftdiag-

nostikken. Blant annet ser forskerne 

på blodkardannelse for å finne ut 

om metodene de har er gode nok til 

å avgjøre om svulster kommer til å 

bli aggressive eller ei.

– Avbildningsteknikker vil være 

ekstremt viktige for utviklingen av 

bedre behandling fremover. For 

eksempel kan avbildningsteknik-

kene hjelpe oss til å forstå gåten om 

hvorfor noen celler blir resistente 

mot cellegift og andre ikke, sier han 

og fortsetter.

– Med bedre avbildningsteknik-

ker og sporstoff som kan feste seg til 

bestemte organer og celler 

i kroppen, er det mulig å 

avgjøre svulstens alvor-

lighetsgrad og vurdere 

om behandlingen som er 

gitt er god nok eller kan 

forbedres.

Store fremskritt til 

tross er det mye som gjen -

står. Forskerne håper for 

eksempel at bedre bilder 

av kroppen i fremtiden 

kan erstatte dagens vevs-

prøver, som kan være ube-

hagelige og gi infeksjon.

– Dagens teknologi 

kommer til å bli mer for-

finet fremover. Selv om 

man ikke klarer å be-

handle all kreft 100 pro-

sent, så kan man likevel 

bli bedre kjent med ulike 

krefttypers biologi. Dette 

kan i neste omgang gi bed-

re behandling, på peker 

 Aslak Aslaksen. 

Kreftens bilderevolusjon

Aslak Aslaksen, førsteamanuensis II, Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin, UiB.

Kreft: tall og fakta
Kreftregisteret fører jevnlig statistikk over 
kreft og krefttilfeller i Norge. Vi har samlet 
noen av deres nøkkeltall for tidsrommet 
2007–2011.

• Totalt ble det registrert 29 907 nye krefttilfeller i 2011. Av disse er 
54,1 prosent menn og 45,9 prosent kvinner.

• De fem vanligste krefttypene for menn er kreft i prostata, lunge, ende-
tarm, blære og hudkreft. De fem vanligste blant kvinner er brystkreft, 
endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft og hudkreft.

• Blant barn fra 0 til 14 år forekommer leukemi (62 prosent) og kreft i 
nervesystemet (52 prosent) hyppigst. For menn mellom 15 og 49 år er 
testikkelkreft mest vanlig. Blant middelaldrende og eldre menn finner 
man mest prostatakreft. For kvinner mellom 15 og 24 år forekommer 
kreft i sentralnervesystemet oftest, mens kvinner mellom 25 og 69 år 
først og fremst får brystkreft. For kvinner over 70 er endetarmskreft 
vanligst.

• Antall krefttilfeller har økt med 7 prosent for menn og 2 prosent for 
kvinner når en sammenligner femårsperioden 2002 til 2006 med 
femårsperioden 2007 og 2011. 

• Den største økningen for menn var føflekkreft (økning 22 prosent) og 
prostatakreft (19 prosent). For kvinner var det størst økning i  hud-
kreft (14 prosent), føflekkreft (13 prosent) og lungekreft (13 prosent). 

• 10 970 personer døde av kreft i 2011 – 5885 menn og 5085 kvinner.
• Flest menn dør av lungekreft (1267 dødsfall), prostatakreft (1052), 

endetarmskreft (535) og bukspyttkjertel (314).
• Flest kvinner dør av lungekreft (917), endetarmskreft (621) og bryst-

kreft  (605).
• To tredjedeler av alle krefttyper har en samlet overlevelsesprosent på 

90 prosent 2 til 5 år etter at diagnose er stilt. 
• For noen krefttyper regnes helbredelse som usannsynlig. Dette gjelder 

ved spiserørskreft, leverkreft og kreft i bukspyttkjertelen. 
• Overlevelse henger generelt sammen med alder. Jo yngre du er, dess 

bedre er sjansene for å overleve kreft. Siden flere nordmenn lever 
lengre, øker krefthyppigheten i befolkningen.

• Sjansen for å overleve kreft øker for hver femårsperiode, ifølge Kreft-
registerets statistikk fra 1972 til 2011. Dette skyldes blant annet bedre 
behandlingsmetoder, screening-programmer for bryst- og prosta-
takreft, økt bevissthet om kreft blant helsepersonell og befolkningen 
og lettere tilgjengelig folkeopplysning, i hovedsak på internett.

• Dersom man sammenligner femårsperioden 2002 til 2006 med 
perioden 2007 til 2011 har økningen i overlevelse forbedret seg slik:

Brystkreft hos kvinner fra 86 til 89 prosent.
Prostatakreft fra 82 til 90 prosent. 
Lungekreft hos kvinner fra 13 til 17 prosent. 
Lungekreft hos menn fra 9 til 12 prosent. 
Endetarmskreft hos kvinner fra 65 til 68 prosent. 
Endetarmskreft hos menn fra 59 til 65 prosent.
Tykktarmskreft hos kvinner fra 58 til 62 prosent. 
Tykktarmskreft hos menn fra 56 til 61 prosent. 

kRefTeN VOkseR fReM: Bildene som illustrerer tekstene våre 
om kreft viser nærbilder av ulike  krefttyper.

Avbildning: Se oppføringer for uttrykkene CT, MR, 
PET og røntgen i vår kreftordliste på side 13 og 15.
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Karl-Henning Kalland, professor, Klinisk 
institutt 2 – infeksjonsforskning, UiB.

Martha Chekenya Enger, Institutt for 
biomedisin – translasjonell kreftforskning, UiB.

Monica Mannelqvist, postdoktor, Klinisk 
institutt 1, UiB.

Blokkerer blodkar

Omprogrammerer 
celler

Dreper celler 
som dreperForskning på bryst-

kreftcellenes blodkar 
skal   forhindre at kreft-
svulster sprer seg.

Hvert år rammes rundt 3 000 

norske kvinner av brystkreft. 

Overlevelsesprosenten er 90 

prosent. Dersom svulsten fjernes 

før den sprer seg til andre organer i 

kroppen er prognosen for pasienten 

svært god.

– Selv om prognosen regnes som god 
er det likevel et problem at svulster som i 
utgangspunktet virker ufarlige, plutselig 
kan begynne å spre seg, sier postdoktor 
Monica Mannelqvist ved UiBs Centre for 
Cancer Biomarkers.

For å avsløre disse tilsynelatende snille 
svulstene og forstå hvorfor de blir aggres-
sive, studerer Mannelqvist blodkarene som 
er i og rundt kreftsvulsten. Målet hennes 
er bedre diagnostikk og mer treffsikker 
 behandling.

Hun forsker på en av de mest aggressive 
formene for brystkreft, såkalt basallignende 
brystkreft. Denne rammer 10–15 prosent 
av brystkreftpasientene. Av disse overlever 
rundt 40 prosent, langt under gjennomsnit-
tet for ulike typer brystkreft.

Mannelqvist og hennes forskerkolleger 
har sett at de aggressive svulstene danner 
et stort antall blodkar rundt seg. Dette gjør 
svulstene for å vokse og for å spre seg til 
andre deler av kroppen. Det er i selve blod-
kardannelsen Mannelqvist leter etter svar 
på brystkreftgåten.

– Jeg håper å finne noen av de biolo-
giske mekanismene som gjør at man kan 
skille mellom de mer aggressive typene og 
forklare hva som gjør at noen svulster er 
mer aggressive enn andre, sier hun.

For å skille svulstene fra hverandre le-
ter hun etter såkalte biomarkører som er 
involvert i kardannelsen. Markørene er ofte 

Utforsker nye angreps-
mål ved prostatakreft.

Prostatakreft er den vanlig-

ste kreftformen blant norske 

menn. Hvert år rammes 5 000 

av sykdommen. Nå har et forsker-

team ved UiB laget en nyttig ekspe-

rimentell modell.

Professor Karl-Henning Kalland og 
forsker gruppen hans ved Klinisk institutt 2 
driver såkalt translasjonell forskning. De har 
dyrket frem kreftceller fra friske prostata-
celler og sett på hva som skjer med kreft-
cellene.

– Modellen viser mekanismene for hvor-
dan celler omdannes til kreftceller, steg for 
steg. Den viser hvilke genetiske uttrykk 
som kjennetegner hvert trinn i omdan-
nelsen fra normal celle til aggressiv kreft-
celle som sprer seg. Vi har funnet moleky-
lære mekanismer som er helt sentrale ved 
prostatakreft med spredning, sier Kalland.

Nå kan forskerne se hvilke kreftceller 
som vil spre seg tidligere i sykdoms forløpet 
enn det som var vanlig. Ved å identifisere 
kreftens angrepsmål underveis blir det 
lettere å utvikle medisiner for hver fase i 
sykdommen og slik skape skreddersydde 
medisiner.

Morderceller fra skred-
dersydde donorer kan 
gi håp for hjernekreft-
pasienter.

Personer som får den mest ag-

gressive hjernekreften – glio

blastoma – overlever i gjen-

nomsnitt 14,6 måneder. Men kun 

hvis de får den beste tilgjengelige 

behandlingen.

– Problemet er at svulsten vokser svært 
raskt. Selv om en klarer å lokalisere hoved-
svulsten, så er likevel hjernen pepret med 
kreftceller som raskt blir til nye svulster, for-
klarer førsteamanuensis Martha Chekenya 
Enger.

Hun forsker på denne mest aggressive 
hjernekreftformen, som ikke lar seg stoppe 
av tradisjonell kreftbehandling, som kirurgi, 
stråling og cellegift. Tross behandling opp-
står kreften fort på samme eller et annet 
sted i hjernen.

Chekenya Enger og hennes forsknings-
gruppe ved Institutt for biomedisin har 
tatt utgangspunkt i noen av kroppens egne 
immun- eller morderceller (natural killer 
cells). Hun har også sett på mekanismene 
svulsten bruker for å omgå immunsyste-
met. Ved å tilføre kroppen flere mordercel-
ler mener forskerne at immunforsvaret kan 
motvirke vekst av hjernesvulsten hos disse 
pasientene.

– Svulsten vet hvilke celler i immunfor-
svaret som det er viktigst å unngå. Vi har 
funnet ut at det å tilføre flere mordercel-
ler fra friske donorer kan bidra til å drepe 
svulstcellene, sier hun.

I laboratoriet observerte hun at donorer 
med bestemte reseptorer på overflaten av 
immunforsvarets naturlige morderceller, 
fungerte vesentlig bedre enn tilsvarende 
celler fra andre donorer. Svulstene forsvant 
rett og slett i enkelte tilfeller.

et bestemt protein som kjennetegner de 
ulike cellene. 

Ved å fargelegge biomarkørene og 
plassere prøver under mikroskopet kan hun 
følge med på hvordan de ulike celletypene 
oppfører seg. I tillegg studeres de samme 
markørene i laboratoriet ved hjelp av cel-
lemodeller. Det er først når hun har funnet 
mekanismene bak blodkardannelsen at det 
vil være mulig å kunne tilby et bedre be-
handlingstilbud.

– Det overordnete målet er å finne 
medikamenter som effektivt kan blokkere 
dannelsen av blodkar, slik at svulsten slut-
ter å vokse og spre seg.

Noen medisiner som finnes på marke-
det gjør allerede dette, men disse fungerer 
kun på noen pasienter.

– Ved forskningssenteret eksperimente-
rer vi med de biologiske mekanismene som 
ligger bak selve blokkeringsmekanismene, 
slik at vi kan finne skreddersydd medisin 
som passer til ulike pasientgrupper.

Ved hjelp av målrettet terapi håper 
forskerne at man kan gå rett på de mole-
kylære mekanismene for blodkardannelse 
og slippe å overbehandle pasienter med 
påfølgende bivirkninger.

– Dersom vi lykkes med å holde svul-
sten i dvale ved å blokkere blodkarene, vil 
dette være av stor betydning for bryst-
kreftpasientens prognoser, sier Monica 
Mannelqvist. 

– Vi tester ut hvordan stoffer med kart-
lagt kjemisk struktur påvirker signalsyste-
mer som cellene bruker for å slå av og på 
gener for omprogrammering. Målet er å fin-
ne stoffer som slår ut dette signalsystemet.

I dette arbeidet har Kalland og hans for-
skerteam eksperimentert med tusenvis av 
ulike stoffer, inkludert paneler av kjemiske 
stoffer som er isolert fra kinesiske medisin-
ske urter.

– I likhet med marine organismer rom-
mer planter stoffer som allerede er biolo-
gisk aktive. Kjemikalier produsert på lab-
ben er nemlig ikke nødvendigvis biologisk 
aktive, forklarer professoren.

– Tradisjonell kinesisk medisin er ba-
sert på 5 000 år med prøving og feiling. 
På denne måten har kineserne funnet frem 
til planter med medisinsk virkning. Slike 
planter er en rik ressurs for rensing av helt 
nye biologisk aktive stoffer. Vi har signert 
samarbeidskontrakter med kinesiske for-
skergrupper for å teste slike stoffer i vår 
cellemodell.

I laboratoriet har forskerne observert 
hvordan kreftcellene omprogrammerer 
og skjuler seg i svært ulike former under 
spredning, for eksempel gjennom den så-
kalte EMT-prosessen Kalland understreker 
samtidig at kreftceller kan bli omformet på 
flere måter.

– Jeg tror ikke at det finnes én løsning 
for kreft. Kreft må angripes fra forskjellige 
vinkler ved hjelp av kombinerte strategier. 
Dersom vi finner ett stoff, vil ikke det være 
behandling for all kreft, men være en av 
flere angrepsvinkler, mener han. 

– Ved å identifisere og velge de mest 
potente donorene snakker vi ikke lenger om 
skreddersydd medisin, men om skredder-
sydde donorer, sier Chekenya Enger.

– Det betyr at vi ikke bare kan finne 
biomarkører på svulsten som gjør at den 
responderer, men at vi også kan finne bio-
markører på donoren for å finne akkurat 
den donoren man trenger til den bestemte 
svulsten.

I tillegg til å tilføre morderceller, fant 
forskerne ut at de mest aggressive og mot-
standsdyktige kreftcellene besitter et be-
stemt molekyl (NG2). Dette gjør at kreftcel-
lene trekker til seg mer næring og unngår 
stråleskader. Pasienter som har mange slike 
molekyler på overflaten av kreftcellene lever 
langt kortere enn pasienter med svulster 
uten disse molekylene.

Chekenya Enger brukte dessuten et 
antistoff som gjør det lettere for morder-
cellene å gjenkjenne kreftcellene slik at de 
kan drepes.

– Det var en veldig effektiv kombina-
sjon, men ikke optimal. Vi så at svulstene 
ble redusert og at forsøksdyrene levde mye 
lenger, forteller hun og legger til at forsker-
ne står overfor store utfordringer. For selv 
om gjennomsnittlig overlevelse er økt med 
noen få måneder, dør nesten alle pasienter 
som får denne typen hjernesvulst. 
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Botswana

Omskjering mot HIV
Masego Thamuku var i vår i 
Botswana og samla data til 
doktorgrada si. Thamuku 
forskar på HIV/AIDS, med 
særleg vekt på kampanjar som 
går på mannleg omskjering 
som ein strategi for å hindre 
menn frå å bli smitta av HIV. 
Thamuku intervjua helsetoppar 
i Botswana, i tillegg til folk 
frå partnerorganisasjonane 
ACHAP, som er finansiert av 
Bill og Melinda Gates og CDA 
(Presidentens fond for å jobbe 
mot AIDS). Under opphaldet 
kom også rettleiaren hennar, 
Marguerite Daniel, til Bots-
wana for å jobbe saman med 
henne. Begge tilhøyrer HEMIL-
senteret ved UiB.

Armenia og Usbekistan 

Mikrobiologi i tundraen
Nils-Kåre Birkeland vitja i 
oktober Department of Mi-
crobiology, Plant and Microbe 
Biotechnology, Yerevan State
University (YSU), Armenia for 
å planleggja vidare samarbeid. 
Birkeland var og på feltarbeid 
i fjellområder i Armenia med 
lokale ph.d-studentar.og tok 
prøver frå varme kjelder. 
Dette er ein del av prosjektet 
«Cooperation in environmental 
microbiology between Armenia 
and Norway», som skal utvi-
dast til å omfatte universitet 
i Usbekistan. Professoren leiar 
forskargruppa Generell mikro-
biologi og er med i Senter for 
geobiologi, eitt av UiBs senter 
for framifrå forsking.

India 

Filosofar og fiskeri
Leiar ved Senter for vitskaps-
teori, Matthias Kaiser og pro-
fessor Ragnar Fjelland vitja 
i april Centre for Knowledge 
Culture and Innovation Studies 
(CKCIS) ved Hyderabad Uni-
versity, der dei heldt foreles-
ningar. Det tverrfaglege CKCIS 
forskar særleg på bioteknologi. 
Dei vitja også The Agri Biotech 
Foundation i Hyderabad, som 
er engasjert i jordbruksspørs-
mål og jobbar med NGOar og 
den indiske regjeringa. UiB-
forskarane såg også på akva-
kultur i Kakinada på austkysten 
av India. SVT arbeider no med 
eit forskningsprosjekt med in-
diske partnarar, under SVT-
prosjektet Esea (etisk sjømat).

Kina

Juristar flokkar til Kina
To store grupper frå Juridisk 
fakultet var i sommar i Kina. 
Dekan Asbjørn Strandbakken 
og andre sentrale folk på fakul-
tetet vitja Renmin University i 
 Beijing, medan ph.d-studentar 
reiste til Fudan University i 
Shanghai for å ha ph.d-kurset 
«Chinese Legal Culture». Ph.d-
kandidatane reiste deretter til 
Beijing for rundebordsdisku-
sjoner med ph.d-studentar frå 
Renmin University. Dette er 
ein del av Juridisk fakultets 
satsing på Kina. I tillegg var 
Bjørnar Borvik i Kina i sep-
tember og heldt innlegg på 
ein konferanse ved Southwest 
University of Political Science 
and Law i Chongqing.

New Zealand

Kronisk nakkesleng
I august reiste stipendiat ved 
Klinisk Institutt, Det Medisinsk-
odontologiske fakultet, Sol-
bjørg Makalani Myrtveit, på 
eit halvt års opphald til New 
Zealand. Ho jobbar med eit 
prosjekt på kronisk whiplash 
ved Department of Psycho-
logical Medicine, University 
of Auckland. I Auckland kan 
 Myrtveit arbeida med nakke-
sleng og delta i forskings-
prosjekt med andre metodar 
og tema enn ved UiB. Myrtveit 
fortel at forskarane i Auckland 
mellom anna ser på korleis 
sjukdomsforståing spelar inn 
på betring og forverring av 
ulike til standar, som whiplash. 

USA

Forska på klima i New York
«The Marie Tharp Visiting Fel-
lowship programme» sende i 
vår Camille Li til New York i tre 
månader. Li jobba med hav- 
og klimafysikk ved Lamont-
Doherty Earth Observatory på 
Columbia University. – Lamont 
er eit stort og spennande 
samfunn av naturvitskaplege 
klimaforskarar. Eg jobba sa-
man med andre for å forstå 
forholdet mellom havisen og 
lagdelinga til havet i Arktis, 
seier Li, som er førsteamanu-
ensis ved Geofysisk Institutt og 
forskar ved Bjerknessenteret. 
Marie Tharp-stipendet er eit 
initiativ ved Columbia Uni-
versity for å få fram dyktige, 
kvinnelege forskarar.

Island 

Havforskarar til Reykjavik
Professor Øyvind Fiksen og sti-
pendiatar frå Institutt for bio-
logi var i september i Reykjavik 
på ICES (den internasjonale 
 havforskarkongressen). Der 
møttest hundrevis av forskarar 
og presenterte funn om varia-
sjonar i fangst, og kor fisken 
har vandra i det siste. Etterpå 
hadde ‘Nordic Centre for Re-
search on Marine Ecosystems 
and Resources under Climate 
Change’ (NorMer) årsmøte 
same stad. Fiksen leiar Bergen-
«noden» i NorMer, der dei bes-
te forskargruppene i Norden 
studerer verknaden av klima-
endringar på fiskeriressursar. 
NorMer-møtet vart òg besøkt 
av den islandske presidenten.

Sverige

Unge sikhar i Europa
Professor Knut A Jacobsen ved 
UiB var i juni med på å arran-
gere konferansen «Young Sikhs 
in a Global World: Negotiating 
Identity, Tradition and Aut-
hority» på Lunds Universitet. 
Konferansen er ein del av det 
nordiske prosjektet «The Sikh 
Identity Formation», og er ein 
møtestad for forskarar som 
studerer korleis unge sikhar 
lever i dagens Europa, med 
særleg vekt på overføring av 
tradisjonar. Under prosjektets 
paraply har Knut A. Jacobsen, 
saman med ein svensk kollega, 
vore redaktør for den svært 
roste boka «Sikhs in Europe», 
der nye data om sikhar i elleve 
europeiske land er presentert. 

Tyskland

Gode tyske geomiljø
Institutt for geovitskap (GEO) 
vitja i mai Institut für Geowis-
senschaften ved Universitetet 
i Kiel. Dei vart einige om å 
bygge ut ei eksisterande Er-
asmus-avtale. I tillegg ynskjer 
dei to institusjonane å utvide 
undervisnings- og forsknings-
samarbeidet. GEO vitja også 
GEOMAR (Helmholtz Centre 
for Ocean Research). – Dette 
er eit av dei beste marine 
forskningsmiljøa i Europa. Vi 
har mykje forskarsamarbeid, 
og vil at studentane følgjer 
forskarane gjennom tettare 
samarbeid med utvalgde miljø, 
også på utdanningssida, seier 
instituttleiar Gunn Mangerud 
ved GEO. 

Austerrike

Pris for pulserande nordlys
I april fann årets EGU (Euro-
pean Geosciences Union Ge-
neral Assembly) stad i Wien, 
Austerrike. Dette er det største 
europeiske møtet for geofysikk 
med 14 000 presentasjonar. 
Ein av deltakarane var ph.d-
student Beate Krøvel Hum-
berset frå Birkeland Center for 
Space Science ved UiB. Eitt 
senter for framifrå forsking. 
Krøvel Humberset har studert 
pulserande nordlys og presen-
tasjonen hennar vart heidra 
med prisen «Outstanding Stu-
dent Paper Award». Formålet 
med prisen er å verdsetje 
eksepsjonelle studentar, og 
fremje engasjement for for-
midling av vitskap.
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Vernet av Grunnloven
Grunnloven av 1814 er ment å beskytte borgerne fra overgrep fra fremmede 

stater, fra egen stat og fra hverandre. Eirik Holmøyvik, førsteamanuensis ved 

Det juridiske fakultet kaller loven av 1814 for en moderat revolusjonsgrunnlov, 

der progressive tanker om individets og nasjonens frihet fikk plass. Om man 

skal sammenfatte 1814 i et ord, er det frihet man først tenker på. Det sier 

Anne Hilde Nagel, professor i historie ved UiB. Nagel og Holmøyvik er på de 

følgende sidene intervjuet om Grunnlovens tilblivelse. En Grunnlov som i dag 

er under press av internasjonal rett. Dette er mange kritiske til, men uansett 

hva man måtte mene må lovene sees i forhold til menneskene som rammes av 

dem. Vi ser på mangelfull helsehjelp til papirløse flyktninger, og spør i hvilken 

grad denne gruppen blir ivaretatt av menneskerettsparagrafer i Grunnloven.  

I Hubro-intervjuet kommenterer den profilerte UiB-juristen Jan Fridtjof Bernt 

blant annet Grunnlovens bruksområde og norsk rettspraksis når det gjelder 

asylbarn og andre svake grupper. Vi ser også på utviklingen av havretten, som 

i følge jurist Knut Einar Skodvin har klare paralleller til Den norske grunnloven. 
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1814:  
Frå einevelde til 
folkemakt
Då den norske grunnlova vart vedteken i 1814, repre-
senterte ho eit radikalt brot med fortidas einevelde 
og privilegium.  TeksT  elin stensvand

Det var kanskje Harald Hårfa-

gre som samla Noreg til eit 

rike, men i 1814 vart kongeriket 

 Noreg skapt på ny, som ein sjølvsten-

dig stat med ein eigen konstitusjon. 

Då grunnlova vart signert på Eidsvoll 

den 17. mai, var ho ei av dei mest 

radikale og moderne grunnlovene 

i Europa.

– Vi kan kalle 1814-grunnlova for ei 

moderat revolusjonsgrunnlov. Trass 

i at vi ikkje hadde nokon revolusjon 

her i Noreg, deler den idé med dei 

andre revolusjonsgrunnlovene, som 

til dømes den franske og den ame-

rikanske, forklarar Eirik Holmøyvik, 

førsteamanuensis ved Det juridiske 

fakultet. 

Holmøyvik står bak boka Maktfor

deling og 1814, som er ei omarbeida 

utgjeving av doktoravhandlinga hans 

frå 2011 med same namn.

– Tankesettet i den nye grunnlova 

braut prinsipielt med eineveldet, som 

hadde vore lovfesta i Kongelova frå 

1665. I staden var det no prinsippa 

om maktfordeling og folkesuverenitet 

som dominerte, seier han.

Fridom og menneskerettar
Anne-Hilde Nagel er professor ved 

Institutt for arkeologi, historie,  kultur- 

og religionsvitskap ved UiB, og  føreles 

i historieemnet 1814 – Noregs for

underlige år, der Grunnlova og 1814 

som vendepunkt i norsk historie 

står i fokus.

– Dersom eg skal samanfatte 1814 

i eitt ord, er det ordet fridom som 

dukkar opp i hovudet mitt. Vi fekk 

fridom frå styre utanfrå, og fridom 

til å velje vår eigen statsform. I tillegg 

fekk vi fridom til å bestemme vår 

eigen konstitusjon. Kvar einskild sin 

fridom vart òg vektlagd. Dette vart 

uttrykt gjennom menneskerettane, 

forklarar Nagel. Ho seier at det ikkje 

er så mange som i dag tenker på 

at Eidsvollsgrunnlova var ei norsk 

uavhengighetserklæring.

– Mange frykta at vi skulle miste 

fridomen vår under Sverige, men det 

skjedde ikkje. Noreg var ein sjølv-

stendig stat som styrde seg sjølv frå 

1814, bortsett frå kongen og utan-

rikspolitikken som vi hadde saman 

med svenskane. Det viktigaste av 

desse felta var utanrikspolitikken, 

legg ho til.

Storting og maktfordeling
Arbeidet med skrivinga av den nor-

ske grunnlova gjekk ikkje føre seg 

i noko vakuum. Medlemmane av 

Riksforsamlinga var godt oppdaterte 

på situasjonen i Europa og verda. 

gAMLe LOVeR: Av alle dei gjeldande grunn-
lovene i dag er det er berre den  amerikanske 
grunnlova av 1787 som er eldre enn den  
norske. FOTO: beriT rOald/nTb SCanPix

– Standardforklaringa er at dei 

var inspirerte av ideala frå Opp-

lysningstida om politisk fridom og 

universelle menneskerettar, men 

hovud inspirasjonen var nok andre 

grunnlover, seier Eirik Holmøyvik.

I tråd med maktfordelingsprin-

sippet bygde den nye grunnlova på 

ei deling av statsmakta, der Stor-

tinget, det folkevalde organet, fekk 

full kontroll over lovgivinga.

– Tanken om at folket sjølv skulle 

gje og endre grunnlova si var vik-

tig i tida. Den norske modellen for 

maktfordeling skilte seg ut frå andre 

land ved at Stortinget vart samla i 

eitt kammer. Ordninga med Lag- og 

Odelsting var i realiteten berre ein 

formalitet, og det var ikkje eliten, eller 

ein adel, som skulle sitje i Lagtinget, 

slik som i ein del andre land, seier 

Holmøyvik.

Kvifor var maktfordelingsprin

sippet så viktig i 1814?

– I 1814 var tanken at maktforde-

ling var ei føresetjing for fridom. Føre-

målet med maktfordelings prinsippet 

var å forhindre maktmisbruk. Det 

er vanleg å knyte maktfordelinga i 

Eidsvollsgrunnlova til den franske 

filosofen Charles de Montesquieu, 

men dette er feil! Maktfordelinga i 

Den norske grunnlova er annleis. 

Folkesuverenitetsprinsippet var det 

viktigaste, understrekar Holmøyvik.

Liberal stemmerett
Med Eidsvollsgrunnlova fekk Noreg 

ein av verdas mest liberale stem-

merettar. Endå meir liberal vart den 

då andre europeiske grunnlover blei 

meir autoritære utover på 1800-talet. 

Noko av det mest spesielle med den 

norske stemmeretten var at den in-

kluderte bøndene. Kvinnene måtte 
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derimot vente nesten hundre år, 

til 1913, før dei fekk stemmerett.

– Det vert ofte sagt at det ikkje var 

aktuelt med stemmerett for kvinner 

i 1814, men det er ettersom ein ser 

det. Det fanst litteratur om kvinners 

rettar allereie i 1814, og folk leste den. 

Og stemmerett for kvinner var satt 

på dagsorden både under den ameri-

kanske og den franske revolusjonen, 

seier Nagel.

Ho legg til at det jo faktisk heller 

ikkje vart vedteke at kvinner ikkje 

hadde stemmerett. Kjønn er ikkje 

spesifisert i reglane om stemmerett 

i 1814-grunnlova.

Heller ikkje husmenn, tenestefolk 

og eigedomslause fekk moglegheit 

til å stemme.

– Vi gløymer heilt at fattigfolk 

ikkje fekk stemmerett før i 1919, seks 

år etter kvinnene, påpeikar Nagel.

Bønder og juristar
Den grunnlovsgivande Riksforsam-

linga vart sett saman av 112 valde 

representantar. Av desse var det heile 

37 bønder.

– At bøndene vart kalla inn til 

Eidsvoll er ganske oppsiktsvekkande 

i eit internasjonalt perspektiv,  meiner 

Nagel.

Sjølv om noko av grunnen til dette 

var ein pågåande allianse mellom 

embetsmennene og bøndene, mot dei 

store næringsdrivande, er det viktig 

å hugse på at bøndene var politisk 

viktige i Noreg, både i 1814 og før. 

Dei var rettsleg sjølvstendige på ein 

heilt annan måte enn for eksempel 

bøndene i Danmark.

Den dominerande gruppa i Riks-

forsamlinga var likevel embetsmen-

nene, med 57 representantar.

– Som jurist må eg påpeike at 26 

av 112 representantar på Eidsvoll var 

juristar, seier Holmøyvik.

Forsamlinga delte seg inn i un-

derkomitear. Den viktigaste var kon-

stitusjonskomiteen, med Christian 

Magnus Falsen, og den meir ukjende 

Christian Adolph Diriks, i spissen.

– I praksis var det konstitusjons-

komiteen som skreiv Grunnlova. 

Heile 80 av 115 paragrafar som dei 

presenterte, vart vedtekne utan 

endringar, og halvparten av para-

grafane vart vedtekne utan debatt, 

fortel Holmøyvik. 

Holberg og naturretten
Anne-Hilde Nagel og Eirik Holmøyvik er og bidragsytarar i boka Lud-

vig Holbergs naturrett, redigert av Eilif Vinje ved UiB. Her blir det 

mellom anna drøfta kva Holberg si framstilling av naturretten har hatt 

å seie for rettsvitskap og rettspraksis i Norden. Nagel meiner at det 

finst spor av Holbergs tenking i Den norske grunnlova.

– Holberg var ingen demokrat, men han var ein opplysnings-

mann, og naturretten inngår i opplysningstenkinga. Han meinte at 

den viktigaste kvalifikasjonen for embete og styringsmakt skulle vera 

dugleik og ikkje arv eller stand. Det er òg andre sider ved Holberg og 

opplysningstida som peiker i retning av grunnlovsarbeidet i 1814. Det 

gjeld idear frå naturretten og opplysningstida om menneskerettar. Dei 

vart i ulikt mon tekne inn i revolusjonskonstitusjonane, deriblant i den 

norske, som til dømes prentefridomen, som også Holberg hadde vore 

ein varm talsmann for, seier Nagel.

Eirik Holmøyvik meiner på si side at 1814-grunnlova er lite på-

verka av Holberg og naturretten. 

– Holberg kritiserte filosofen Charles de Montesquieu og for-

svarte eineveldet. Dette var heilt tidstypisk. 1814 er hundre år sei-

nare og ei heilt anna tid, der Holberg og naturretten var irrelevant, 

seier  Holmøyvik. 

Eit radikalt mirakelår
Det som skulle bli eit mirakelår i norsk historie, starta med oppløy-
singa av tvilling riket Danmark-Noreg.

 – Kieltraktaten av 14. januar 1814 tvinga den dansk-norske 
kongen til å avstå Noreg til den svenske kongen. Bakgrunnen var 
at Danmark-Noreg hamna på den tapande sida i Napoleonskrigane, 
forklarar Eirik Holmøyvik.

Nordmennene aksepterte ikkje Kiel traktaten, og i staden 
byrja arbeidet for eit sjølvstendig norsk kongerike. På vegen mot 
norsk sjølvstende, vart skrivinga av ei norsk grunnlov ein viktig 
 ingrediens. 

Christian Fredrik, den dansk-norske kongen sin statthaldar i 
Noreg, kalla inn den grunnlovgjevande Riksforsamlinga til Eidsvoll. 
17. mai var Grunnlova klar, og Christian Frederik vart vald til norsk 
konge. Kort tid etter gjekk svenskane til krig, for å tvinge Noreg inn 
i unionen. I praksis førte dette berre til at Noreg og Sverige fekk 
 felles konge og utanrikspolitikk.

 – Den svenske kongen måtte respektere Den norske grunnlova, 
men hausten 1814 vart den revidert, og kongen si makt blei redu-
sert. Denne endringa gjekk merkeleg nok gjennom, og Den norske 
grunnlova vart endå meir radikal, seier Holmøyvik. 

Fa k ta
 

Nokre grunnlovsendringar
• Allereie hausten 1814 vart Grunnlova 

revidert, og den svenske kongen fekk 
innskrenka makt etter den såkalla 
«novembergrunnlova».

• På grunn av den ekstraordinære situasjonen 
vart Grunnlova sine eigne reglar for korleis 
grunnlovsendringar skal gjennomførast, 
i § 112, ikkje følgt. Det same skjedde i 
1905, som følgje av oppløysinga av unionen 
med Sverige.

• Gjennom 1800-tallet utvikla det seg ein 
maktkamp mellom kongen og Stortinget.

• 1884 vart eit av dei mest dramatiske åra i 
norsk politisk historie, då  parlamentarismen 
i praksis vart innført etter ein dom i Riks-
retten. Den vart likevel ikkje skriven inn 
i Grunnlova før i 2007.

• § 2 i den opphavlige grunnlovsteksten 
inneheldt eit forbod mot jesuittar, 
munkeordenar og jødar. Paragrafen vart 
endra i 1851. Under andre verdskrig vart 
jødeforbodet igjen innført. Etter krigen 
vart Quisling dømt for ulovlig endring 
av Grunnlova.

• I 2009 sette Stortinget ned eit ekspertutval 
for styrke menneskerettane i Grunnlova. 
Utvalet har foreslått grunnlovsfesting av ein 
omfattande menneskerettigheitskatalog.

 

Eirik Holmøyvik, 
førstamanuensis, 
Det juridiske 
fakultet, UiB. FOTO: 
ChriSTine hOlMøyviK  

Anne-Hilde Nagel, 
professor, Institutt 
for arkeologi, 
historie, kultur- og 
religionsvitenskap, 
UiB. FOTO: elin 
STenSvand

EU-press mot Grunnloven
20 prosent av norsk rett kommer fra EU. Det 
utfordrer Grunnloven, mener juss professor 
Jørn Øyrehagen Sunde.  TeksT  kim e.  andreassen

I dag er 20 prosent av norske lover 

og regler produsert utenfor Nor-

ges grenser. Andelen kommer til 

å øke mye fremover spår jussprofes-

soren. Et felles europeisk lovverk gjør 

det på den ene siden lettere å reise, 

handle og oppholde oss i utlandet. 

På den andre siden vil den stadig 

økende importen av EU-rett utgjøre 

en konstitusjonell utfordring, ifølge 

Øyrehagen Sunde.

– Grunnloven sier at folket gir seg 

selv lover gjennom Stortinget. Når 20 

prosent av retten kommer utenfra 

har vi en stor utfordring, 

sier han.

Det er ikke grunnlovs-

stridig at norsk rett blir 

produsert utenfor lan-

det, så lenge Stortinget 

godkjenner dette. Det har 

skjedd siden 1814, men det 

er de siste 25 årene det 

særlig har skutt fart. 

Formelt sett må Norge godta ret-

ten utenfra etter at vi bandt oss til De 

europeiske menneskerettighetene i 

1952 og gjorde dem til en del av norsk 

lov i 1999. Etter at Norge skrev under 

EØS-avtalen i 1992 forpliktet vi oss til 

å gjøre store deler av EU-retten til 

norsk rett fra 1994. Reelt sett må også 

Norge godta at en stor del av retten 

er produsert utenfor landets grenser. 

En grunn er at mye av nordmenns 

aktivitet foregår utenfor Norges gren-

ser. Øyrehagen Sunde nevner som 

eksempel at 18 millioner mennesker 

flyr til og fra Norge. For 50 år siden 

var tallet rundt 700 000. 

– Dersom en i tillegg tar med øk-

ningen i antall på norske bedrifter 

som har etablert seg utenfor Norge 

eller har lagt produksjonen sin der, 

blir det vanskelig å hevde at retten 

skal være like nasjonal i dag som 

for 50 år siden. 

Øyrehagen Sunde er i utgangs-

punktet positiv til internasjona-

lisering av retten. Lite misnøye i 

befolkningen er et tegn på at jus-

sen er i balanse med et stadig mer 

internasjonalt samfunn, mener han.

– Realiteten er likevel at når en 

stadig større del av norsk rett er pro-

dusert utenfor våre grenser og Stor-

tinget bare har en formell rett, men 

ikke en reell anledning til å korrigere 

rettstilstanden, så er dette problema-

tisk i forhold til Grunnloven. 

Jørn Øyrehagen 
Sunde, professor, 
Det juridiske 
fakultet, UiB. FOTO: 
KiM e. andreaSSen  
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Havets grunnlov
Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen 
av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for 
regulering.  TeksT  sverre ole drønen

I 1609 skrev den nederlandske 

humanisten og juristen Hugo 

 Grotius pamfletten Mare liberum 

(Det frie hav). Ifølge førsteamanu-

ensis Knut Einar Skodvin ved Det 

juridiske fakultet ble Grotius pamflett 

basis for teorien om det åpne hav, og 

senere havretten. Skodvin er ekspert 

på havrett og folkerett, et juridisk 

 fagområde som i hovedsak omhand-

ler mellomstatlige rettsforhold.

– Det handlet egentlig om Neder-

lands rett til å drive handel på territo-

rier i Østen, der den store gullgruven 

var pepper, forteller Skodvin.

Men konflikter med naborivalen 

England var minst like avgjørende 

for den tidlige reguleringen av havet.

– Nederlenderne hadde en flåte 

som drev fjernfiske og tømte havene 

rundt England. Det skapte en sik-

kerhetspolitisk krise, som ledet til 

juridiske avtaler mellom nasjoner.

Debatten om territorialfarvann 

ledet til store diskusjoner om hvor 

langt dette strekker seg: Hvor mye 

kan vi egentlig regulere?

– Engelskmennene opprettet tid-

lig territorialfarvann og etablerte 

the  canon shot rule, en regel om at 

et lands jurisdiksjon strakk seg så 

langt man kunne skyte en kanonkule 

fra land, og satte en standard på tre 

nautiske mil, sier havrettsforskeren.

Truman-doktrinen
Grotius prinsipper om det frie hav 

var toneangivende inntil 1945, da to 

erklæringer fra USAs president Harry 

S. Truman førte til et paradigmeskifte 

for havretten.

– Truman betraktet kontinental-

sokkelen som en naturlig forlengelse 

av landet, og mente at amerikanerne 

kunne regulere denne. Slik vant de 

kontroll over store ressurser på hav-

bunnen og det som ligger under, sier 

Skodvin, og legger til at det var bred 

internasjonal enighet om dette.

Den andre erklæringen fra Tru-

man var langt mer omstridt.

– Fiskeriressurser som tradisjonelt 

har vært beskattet av amerikanere 

ville han også regulere. Det førte 

Knut Einar Skodvin, 
førsteamanuensis, 
Det juridiske 
fakultet, UiB. FOTO: 
Jan Kåre WilhelMSen
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Havrettskonvensjonen
• Engelsk navn: United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS).

• Internasjonal overenskomst som regulerer kyst staters rettigheter 
i nære havområder og økonomisk aktivitet på det åpne hav.

• Folkerettslig prinsipp om at en kyststat kan definere en eksklusiv 
økonomisk sone på maksimalt 200 nautiske mil fra grunnlinjen.

• Nasjonalstater kan på noen områder sette høyere standarder enn 
konvensjonen foreskriver.

• Den økonomiske sonen dekker 35 prosent av verdens havareal.

• Omfatter 90 prosent av verdens fiskeressurser og 87 prosent av 
klodens kjente, undersjøiske oljeforekomster.

• Andre nasjoner bevilges frihet til å la sine skip navigere i den 
 økonomiske sonen.

• Rundt 80 prosent av verdenshandelen passerer helt, eller delvis, 
på skip.

• Traktatteksten ble lagt ut for undertegning 10. desember 1982, og 
trådte i kraft 14. november 1994, da Guyana som 60. stat undertegnet 
traktaten.

 

 «  Det er klare  
 paralleller mellom Norges  
 grunnlov og Havretts-  
 konvensjonen.  » 

til kjempemotstand, delvis i USA, 

forteller Skodvin, og peker på at 

Pentagon var fra seg fordi dette ga 

grobunn for regulering utenfor ame-

rikansk jurisdiksjon. Men  Trumans 

forslag ble begjærlig omfavnet av 

latin- amerikanske stater, som så 

muligheter for sterkere kontroll over 

egne ressurser.

Ny verdensorden på havet
Uten forpliktende samarbeidsavtaler 

ble det likevel vanskelig å enes om 

rettighetene til havets grøde. Det 

tvang seg frem forhandlinger om mer 

langsiktige løsninger for forvaltning 

av havets ressurser.

Med FNs tredje havrettskonfe-

ranse 1973–82, der den norske juristen 

UTfORDRINgeR TIL HAVs: Kamp om natur-
ressurser har ofte skapt konflikter mellom 
nasjoner. Bildet er fra Ålesund i 1956 og 
viser russiske trålere oppbrakt av den norske 
kystvakten etter tyvfiske i norsk farvann. 
Havretts konvensjonen har bidratt til å redusere 
disse spenningene. FOTO: aKTUell/nTb SCanPix

og diplomaten Jens Evensen som også 

var Norges eneste havrettsminister 

– var visepresident, fikk verdens 

nasjoner samlet seg om det vi i dag 

kjenner som Havrettskonvensjonen 

(se  FAKTA). Her definerte man ret-

tigheter til territorialområde, konti-

nentalsokkel og det åpne hav.

– Evensen har æren for å ha løst 

opp i mange konflikter.  Konvensjonen 

definerer den eksklusive øko no m-

iske sonen som 200 nautiske mil 

fra grunn linjen. Her har kyst staten 

suverene rettigheter til å regulere 

aktiviteten på havbunnen og i vann-

søylen. Dette dekker naturressurser 

og all økonomisk aktivitet, forklarer 

havrettsforskeren.

Forutseende og tidløs
Hvordan har konvensjonen fungert 

i praksis siden?

– Dette er en pakkeløsning som 

man er veldig redd for å endre, for 

da forrykkes balansen. Men Hav-

rettskonvensjonen er forutseende 

ved at den bare er en rammeavtale 

for å forhandle frem standarder, og at 

den dekker hele verden, sier Skodvin.

Konvensjonen er et veiledende 

dokument som skal tolkes i tråd med 

samtiden. Skodvin mener sånn sett 

at det er klare paralleller mellom 

Norges grunnlov og Havrettskon-

vensjonen. Da konvensjonen ble 

vedtatt i 1982 kalte da også Singapores 

FN-ambassadør Tommy Koh den for 

A constitution for the oceans.

Miljøhensyn blir viktigere
Mens Grotius var mest opptatt av 

nederlandske handelsmenns rett til 

fri handel, er havretten i dag mer 

opptatt av spørsmål knyttet til klima 

og bærekraft. Dette ble tydelig alt 

under arbeidet med konvensjonen, 

da Canada av miljøhensyn forlangte 

å få unntak for islagte farvann.

– Den internasjonale skipsfartsor-

ganisasjonen (IMO) tar seg av krav 

om behandling av spillvann, rensing 

av vann som inneholder oljerester, 

og nå også krav til behandling av 

ballastvann. Det finnes eksempler 

på at skip har flyttet på ganske store 

krabbearter, som siden sprer seg 

epidemisk, forteller Skodvin.

– Det har vært ulykker med tank-

skip som bærer olje. Skip med enkelt 

skrog er klart farligst. Derfor ble det 

vedtatt et forbud mot at disse fikk gå 

til havn i Europa.

Det europeiske forbudet har siden 

gitt strengere krav i andre verdens-

deler, og Skodvin mener det er en 

tendens i retning av strengere re-

gionale standarder.

– Men husk at det aldri blir stren-

gere enn snilleste gutten i klassen 

i din region. Derfor er samarbeid 

viktig, det gir strengere miljøkrav, 

fastslår førsteamanuensis Skodvin. 
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I lovens skygge

Irregulære migranter har svakt rettsvern i Norge. 

Den østafrikanske kvinnen som 

kom inn på legevakten var dø-

ende. To år tidligere hadde hun 

oppsøkt lege for en tilstand som kan 

behandles med en enkel operasjon. 

Men dette ble ikke gjort. Først nå, når 

situasjonen var livstruende, ble hun 

reddet, forteller Marry-Anne Karlsen, 

doktorgradsstipendiat i sosialantro-

pologi ved Uni Rokkansenteret. Hun 

er del av forskningsprosjektet Provi-

sion of Welfare to Irregular Migrants 

(PROVIR) (se FAKTAboKs side 33).

Noen kaller dem papirløse flykt-

ninger, andre ulovlige innvandrere. 

Forskergruppen har landet på irregu-

lære migranter som betegnelse på 

mennesker som er i Norge uten lovlig 

opphold. I 2010 befant det seg i følge 

Statistisk sentralbyrå rundt 18 000 

papirløse flyktninger i Norge. Noen 

av dem har fått avslag på asylsøkna-

den, andre er kommet til Norge fra et 

annet Schengenland der de har fått 

avslag. Noen har tidligere hatt lovlig 

opphold, men har gjort formelle feil 

og siden blitt utvist. Andre igjen er 

kriminelle. De er svært ulike, men 

har noe viktig til felles: De har nesten 

ingen rettigheter og lever mer eller 

mindre i skjul.

Velferdssamfunnets smertepunkt
– Dette forskningsprosjektet fokuse-

rer på et av smertepunktene i vel-

ferdssamfunnet vårt: Men nesker som 

bor i Norge, men som ikke ivaretas 

som norske borgere, sier Christine M. 

Jacobsen, som leder prosjektet og er 

antropolog ved Uni Rokkansenteret.

– Irregulære migranter står uten-

for velferdsstaten, men er samtidig 

innenfor nasjonalstatens grenser. 

Europa har gått gjennom en tid med 

nedskjæringer i velferdsnivået, noe 

som ikke gjør det utenkelig at forskjel-

lene mellom de som står «innenfor» 

og de som står «utenfor» velferds-

staten vil øke, sier Karl Harald Søvig, 

professor ved Det juridiske fakultet og 

deltaker i PROVIR-prosjektet.

I følge Forskrift om rett til helse og 

omsorgstjenester til personer uten fast 

opphold i riket, som trådte i kraft 1. 

januar 2012, har voksne irregulære 

migranter bare rett til helsehjelp hvis 

det er «fare for nært forestående død, 

varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, 

alvorlig skade eller sterke smerter.» 

Dessuten har de rett til abort, smitte-

vernhjelp og nødvendig helsehjelp 

i forbindelse med fødsel.

 TeksT  teresa grøtan  fOTO  håkon bergseth/norsk teknisk museum

fÅR NØDHJeLP: På helsesenteret for papirløse 
migranter, drevet av Røde Kors og Kirkens 
Bymisjon, får disse irregulære migrantene 
fra henholdsvis Somalia, Iran og Afghanistan 
behandling for helseplager. 

 «  Det er ikke utenkelig at 
 forskjellene mellom de som står 
 «innenfor» og de som står «utenfor» 
 velferdsstaten vil øke.  
 » Karl Harald Søvig, professor, UiBl
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Men for denne akutte hjelpen må 

de selv betale kostpris. Pasientene blir 

sendt hjem med en regning i hånden.

– Dette gir ny valør til legens 

rolle. Ta for eksempel et keisersnitt, 

som kanskje koster 60 000 kroner. Ta 

så med i betraktningen eventuelle 

komplikasjoner og hva det vil koste, 

sier Søvig.

Han stiller spørsmål ved om det 

er i tråd med internasjonale men-

neskerettigheter å skrive ut slike 

regninger.

– Deler av den norske regulerin-

gen er problematisk, fordi den går så 

langt i å nekte basale helsetjenester. 

Kravet om betaling er særlig proble-

matisk. Jeg har ingen tro på at det 

har innvirkning på immigrasjonen 

til Norge om man får føde gratis på 

sykehus, sier Søvig.

 
Endringer i Grunnloven
Forskergruppen ser på den norske 

lovgivningen opp mot de interna-

sjonale menneskerettighetene som 

Norge har forpliktet seg til å følge. 

Hvilket vern har egentlig de irregu-

lære migrantene? 

Marry-Anne Karlsen, 
stipendiat, Uni Rokkan. 
FOTO: briTT ø. KarlSen

Christine M. Jacobsen finner det 

problematisk at menneskerettighe-

tene er tett knyttet til statsborgerskap, 

mens menneskene det gjelder, ofte 

lever utenfor samfunnet og staten. 

Søvig mener likevel at de interna-

sjonale menneskerettene, både prag-

matisk og ideologisk, er det beste 

instrumentet til bruk for å verne om 

deres rettigheter. 

I 2014 vil Stortinget vurdere et 

forslag om å inkorporere en ny 

del i Grunnloven som skal omfatte 

menneske rettighetene. I dagens lov-

tekst kommer bare noen av disse 

rettighetene til uttrykk. Menneske-

rettsutvalget, som ble oppnevnt i 2009 

og la fram sitt forslag i fjor, foreslår 

å også innlemme en bestemmelse 

om statens plikt til å sikre en for-

svarlig leve standard og nødvendig 

helsehjelp.

– Da vil det kunne oppstå interes-

sante spørsmål om rekkevidden av 

denne bestemmelsen overfor irregu-

lære migranter, sier Søvig.

Grunnloven verner ikke irregu-

lære migranter direkte, men de har 

et visst vern i lovgivningen ellers, for 

eksempel gjennom forskriften om 

rett til helse- og omsorgstjenester.

– Litt spissformulert kan man si 

at irregulære migranter best beskyt-

tes i de instrumentene som er minst 

bindende, hevder Søvig.

Han forklarer det med å vise til 

flere avgjørelser fra Den europeiske 

sosialrettskomiteen som omhand-

ler irregulære migranter. Men den 

europeiske sosialpakten faller ikke 

inn under den norske menneske-

rettsloven, og er derfor ikke juridisk 

bindende.

Barn bedre beskyttet
– Noen får god oppfølging, andre får 

det ikke. Noen fastleger fortsetter å 

ha dem som pasienter, selv om de 

ikke lenger har lovlig opphold. Andre 

fastleger er ikke klar over pasientens 

juridiske status, eller de kjenner ikke 

regelverket som sier at de ikke lenger 

må behandle dem. Noen ganger er 

det ikke hos fastlegen det stopper 

opp, men i neste ledd. For eksempel 

kan fastlegen sende en henvisning 

til en spesialist som blir avvist fordi 

pasienten ikke har lovlig opphold, 

sier Karlsen.

Barn av irregulære migranter har 

derimot tilnærmet de samme rettig-
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Provision of Welfare to 'Irregu-
lar Migrants' (PROVIR)

• Forskningsprosjekt som kartlegger: 1) 
Nasjonale og internasjonale lover som 
regulerer tilgang til helse- og sosial-
tjenester for irregulære migranter. 2) 
Helsepersonells tolkning av lovverket og 
møtet mellom staten og migranten. 3) 
Migrantens oppfatning av egen helse.

• Prosjektleder er Christine M. Jacobsen 
ved International Migration and Ethnic 
Relations Unit (IMER), Uni Rokkansente-
ret. Ved Institutt for sosialantropologi 
er også en stipendiat, en postdoktor 
og flere masterstudenter knyttet til 
prosjektet.

• På Det juridiske fakultet er professor 
Karl Harald Søvig engasjert, i tillegg til 
en stipendiat, en forsker og flere master-
studenter.

• Samarbeider med institusjoner i Sverige, 
Danmark, England og Østerrike, samt 
flere norske institusjoner.

• Finansiert av Norges forskningsråd for 
perioden 2011–2014.

hetene som norske barn, fordi de er 

beskyttet av FNs barnekonvensjon, 

som har forrang framfor norsk lov. 

De har rett til skole, og de har rett til 

helsehjelp «med mindre hensynet 

til barnet tilsier at hjelpen ikke skal 

ytes», som det heter i forskrift om 

rett til helse- og omsorgstjenester. 

Hvordan kan nødvendig helse-

hjelp ikke være til barnets beste? Jo, 

hvis barnet i nær fremtid skal sendes 

ut av landet. Det er legen som må 

ta avgjørelsen om behandling skal 

igangsettes eller ikke. 

I Karlsens materiale finnes barn 

som ikke fikk nødvendig behandling 

nettopp fordi familien skulle sendes 

til land der barna neppe ville fått 

oppfølging. 

– Hensynet til barnets beste be-

tyr vanligvis at man gjør noe mer 

for barnet. I denne bestemmelsen 

brukes det egentlig som en form 

for inn snevring. Slik kobler man 

helsehjelpen sammen med utlen-

dingsforvaltningen. Det til tross for at 

myndighetene erklærer at velferds-

tjenester ikke skal være et virkemid-

del i utlendings politikken, sier Søvig.

Prosjektleder Christine M. Ja-

cobsen håper at resultatene til for-

sknings gruppen kan gi et bedre 

grunnlag for de politiske vedtakene 

som fattes. 

– Vi trenger en forståelse for kon-

sekvensene av politikken som føres. 

I dag er det ofte moralsk panikk som 

styrer debatten. De irregulære er 

verken ofre eller skurker, men men-

nesker, sier Marry-Anne Karlsen. 
Ikke sTRAffBART: Justisdepartementet har 
foreslått at det skal være lov å tilby humanitær 
bistand til personer uten lovlig opphold i Norge. 
Røde Kors og Kirkens Bymisjon kan dermed tilby 
helsehjelp uten å bli straffet. 

Karl Harald Søvig, 
professor, Det 
juridiske fakultet, UiB.  
FOTO: MagnUS vabø

Christine M. Jacobsen, 
postdoktor, Institutt 
for sosialantropologi, 
UiB. FOTO: Jan Kåre 
WilhelMSen  

 «  Menneskerettsutvalget foreslår  
 å innlemme en bestemmelse om  

 statens plikt til å sikre en forsvarlig  
 levestandard og nødvendig helsehjelp  

 i Grunnloven.  »  
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De sVAkes RIDDeR – Jeg sitter på universitetet og lever lite ute i det vanlige, sosiale liv. Det er 
ut fra min lesning og min egen innlevelsesevne at jeg engasjerer meg i saker, sier professor Jan 
Fridthjof Bernt som har vært med siden oppstarten av jusstudiet ved UiB. 

 Q: – Hvilket forhold har du til makt? 

 A: «Jeg liker ikke å ha makt, jeg liker å ha innflytelse.» 

Ridder for retten 
Hubrointervjuet: Jan Fridthjof Bernt

Jan Fridthjof Bernt ble tvangsforet som barn. Det lærte UiBs nylig 
pensjonerte jussprofessor å aldri ta noe for god fisk. 

Folk spør meg om jeg har en 

hobby. Da blir jeg flau, for hva 

skal jeg med en hobby? Alt med 

jussen er jo så kjekt. Jeg har frem-

deles lysten og kapasiteten, sier Jan 

Fridthjof Bernt.

I sommer fylte han 70, men det er 

lett å tro veteranen ved Det juridiske 

fakultet når sier at han ikke føler seg 

som det. Holdningen der han sitter 

på kontoret sitt med fjordutsikt mot 

Nordnes og Askøy er riktignok noe 

krokete etter et liv bøyd over bøker, 

men blikket er guttaktig livlig. Etter 

et ekstra undervisningssemester, med 

spesialtillatelse siden statsansatte 

egentlig må slutte i jobben ved fylte 

det er bedre her enn der de selv 

kommer fra, sier Bernt , og utdyper.

– Jeg er dypt bekymret over at det 

er en utbredt atmosfære i det norske 

samfunn der en oppfatter dette med 

innvandrere som en trussel som gjør 

at vi kan legge til side menneskelig-

het. Vi har et problem, men vi må 

aldri slutte å forholde oss til enkelt-

mennesker. Vi kan ikke sette opp en 

mur rundt Norge og skyte alle som 

prøver å klatre over.

Kritisk til kommuneloven
Engasjementet i asylbarnsaken il-

lustrerer et av Jan Fridthjof Bernts 

mest fremtredende trekk: Evnen til 

å ikke begrense seg. Selv om Bernt 

har forvaltningsrett og kommunal-

rett som spesialitet, har han både 

som jurist, tidligere UiB-rektor og 

politisk engasjert Ap-mann (etter 

en Høyre-flørt før han skiftet parti i 

30-årene) jobbet med et bredt spekter 

av juridiske og politiske saker. 

Ønsket om å sparke til alle kanter 

fikk ham til å avslå jobb som hel-

tidspolitiker. Talentet hans lå først 

og fremst i akademia, mente han.

Han har vært både universitets-

rektor og leder for flere offentlige 

lovutvalg og vært med på å utrede 

universitetsloven og kommuneloven 

av 1994. Arbeidet med sistnevnte ga 

Fa k ta
 

Jan Fridthjof Bernt  
• Født 6. juli 1943 i Bergen.

• Gift med ungdomskjæresten, Anne-Marie 
Bernt. To barn.

• Rektor ved UiB perioden 1996–1998 
og prorektor ved Det juridiske fakultet 
1988–1989.

• Høstet anerkjennelse for forskningen han 
gjorde sammen med sin avdøde kollega og 
venn, David R. Doublet,i skjæringsflaten 
mellom filosofi og rettsteori.

• Ledet arbeidet med forberedelser av en 
nasjonal universitetslov i 1995.

• Ledet arbeidet med den nye kommuneloven 
fra 1994.

• Medlem av Bioteknologinemnda 
1998–2003.

• Forskningsleder for NORAS program for 
kommunalforskning 1991–1996.

• Har hatt lederverv eller vært medlem av 
utvalg for en rekke viktige lovprosjekter.

• Æresdoktor ved Københavns Universitet, 
ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og 
storridder av Islands Falkeorden.

 

70, er Bernt nå pensjonist. I alle fall på 

papiret. Bernt beholder kontoret sitt 

på Dragefjellet og fortsetter å forske 

så lenge intellektet holder.

Kritiserte Høyesterett
«I dag skammer jeg meg over å 

være norsk». Med disse ordene og 

en harmdirrende fortsettelse i et 

Facebook-innlegg, hudflettet jus-

sprofessor Jan Fridthjof Bernt norsk 

Høyesterett i desember 2012. Det var 

ikke spiss kompetanse i kommu-

nal- og forvaltningsrett som skulle 

skaffe den tidligere rektoren ved 

UiB  overskrifter, men et brennende 

sosialt engasjement. Avgjørelsen om 

å avslå anken fra to asylbarn som 

søkte oppholdstillatelse – og dermed 

skape presedens for 500 asylbarn i 

hele Norge – får fremdeles Bernt til 

å flamme.

Du skrev i Facebook-innlegget 

ditt at «vi ofrer vår egen medmen-

neskelighet og anstendighet for å 

vise at vi er prinsippfaste, og at ingen 

kan lure seg inn i vårt selvtilfredse 

paradis». Ikke akkurat vanlig for en 

jussprofessor?

 – Jeg mener det veldig sterkt. Vi 

lever i en privilegert del av verden 

og blir nærmest moralsk forarget 

over at det kommer mennesker til 

Norge som ønsker å bli boende fordi 

tema Grunnloven 1814–2014 | Hubrointervjuet: Jan Fridthjof Bernt

 TeksT  silje kathrine sviggum  fOTO  eivind senneset
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Tre om Jan Fridthjof Bernt:

 «Pappa er raus, empatisk og engasjert. Han er tålmodig, hjelpsom og veldig tilstedeværende.  

 Som jurist er han uredd og har et sosialt engasjement. Han er opptatt  av at regler må være gode   

 og ha en intensjon bak.» 

Agnes Camilla Bernt, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB, og Jan Fridthjof Bernts datter

 «Jan Fridthjof er en glimrende jurist med fabelaktig formuleringsevne. Han er rask. Noe for rask iblant  

 før han klemmer til. Som oftest treffer han blink, men iblant skulle han nok ønske at han hadde tenkt  

 seg om. Han er utrolig lite selvopptatt og uredd i enhver sammenheng. 

Kåre Rommetveit, leder ved Stiftelsen KGJ og tidligere direktør ved UiB

 «Bernt har vært en viktig bidragsyter til utviklingen av kommunalretten og har stilt opp i mange  

 sammenhenger for oss i Kommunalavdelingen. Vi som steller med kommunalrett kommer  

 til å savne ham når han nå går over i pensjonistenes rekker.» 

Christine Hjortland, spesialrådgiver, Kommunaldepartementet

ham kallenavnet «Kommunelovens 

far». En lov han forøvrig mener bør 

oppgraderes.

 – Kommuneloven er klart moden 

for en full overhaling. Den er lite 

oppdatert og er preget av manglende 

helhetstenkning.  I tillegg er reglene 

om parlamentarisk styringsform 

motsetningsfulle og vanskelige å 

forstå. Det har vist seg at kommunene 

fikk for stor frihet når det gjelder den 

interne organiseringen. Mye taler 

for at vi bør ha strammere og mer 

presise rammer for styringsstruktu-

ren, og klarere linjer for de interne 

kompetanseforholdene, sier Bernt.

Firkantet og uforståelig
 Hvordan bør følelsesregisteret være 

hos en god jurist? 

 – Man bør ha sans for urettferdig

het og svake grupper. Moralen er 

et viktig element i jussen.  Juss er 

viktig fordi den er en del av de felles 

spillereglene vi alle er forpliktet av, 

påpeker Bernt.

Rettsreglene skal være fornuftige 

og følelsesmessig akseptable. Et ek-

sempel på hvordan dårlige rettsregler 

får store konsekvenser er hvordan 

renteforbudet for kristne førte til 

manglende utvikling av bankvesenet 

under middelalderen. I dagens Norge 

utpeker helse- og sosialforvaltningen 

seg med NAV i spissen.

– Systemet knirker, men hvorfor 

er det så dårlig? Trolig skyldes det 

en kombinasjon av flere forhold, 

blant annet kompliserte rettsregler 

som skaper frustrasjon og fører til 

at det blir gjort feil. Gode rettsregler 

er viktige både for effektiviteten av 

systemet og legitimiteten. Det er 

snakk om svært firkantede og til dels 

ganske uforståelige bestemmelser, 

særlig i Folketrygdloven og forskrif-

tene til denne. Det er også en opp-

siktsvekkende ulikhet når det gjelder 

borgerenes rettighetsvern, sier Jan 

Fridthjof Bernt og snakker seg varm. 

– Ressurssterke grupper får sta-

dig flere rettigheter og garantier i 

helselovgivning og forskrifter, mens 

grupper som aldersdemente, rusmid-

delmisbrukere, psykiatriske pasienter 

og de som er avhengig av stønad til 

livsopphold gjennom sosialhjelpen, 

er avspist med runde formuleringer 

i lovverket som gir liten mulighet 

for kontroll med at de får det som 

lovgiver har lovet dem. 

Oppskriften? Hele sosial- og hel-

selovgivningen trenger en grundig 

juridisk og politisk gjennomgang for 

å forenkle, få større klarhet og styrke 

rettssikkerheten.

– Det vi har nå er ikke godt nok. 

I dag brukes det altfor mye tid og 

krefter på å administrere kompliserte 

eller vage regelverk, advarer Bernt

Det er grunnlovsår i 2014. Hva er 

egentlig grunnloven?

 – Grunnloven kan sees både som 

et juridisk og politisk dokument. Den 

er grunnmuren i rettsstaten og fast

legger organiseringen og rammene 

for statsmakten.  Et grunnleggende 

prinsipp er at offentlig myndighet 

må bygge på demokratisk vedtatte 

rettsregler – lov eller grunnlov – og 

at ingen kan straffes uten lov og 

dom. I tillegg inneholder grunnloven 

en rekke bestemmelser om vern av 

borgernes frihet og rettssikkerhet, 

om ytringsfrihet, forbud mot tortur 

og at lover ikke kan gis tilbakevir-

kende kraft. 

Endret rettspraksis
I de 44 årene som er gått siden han 

kom til UiB, ser jussprofessor Bernt 

tre utviklingstrekk ved norsk retts-

praksis. Det første er økt vekt på in-

ternasjonale forpliktelser og praksis. 

Dette er i første rekke en konsekvens 

av at store internasjonale regelverk er 

gjort til norsk rett – med EØS-avtalens 

innføring av store deler av EU-retten, 

og menneskerettskonvensjonene 

nevnt i Menneskerettsloven av 1999, 

som de viktigste eksemplene.

 Det andre er at Høyesterett synes 

å være mer innstilt på å gå inn i, og 

kontrollere, grunnlovsmessig heten 

av lovbestemmelser og oppfyllelse 

av internasjonale menneske retts lige 

forpliktelser enn tidligere. 

– Dette gjelder særlig de klassiske 

frihetsrettighetene, som krav om 

hjemmel i lov for straff, forbudet 

mot tilbakevirkende lover og vern av 

ytringsfriheten. På mer kontroversi-

elle områder, som utlendingsretten, 

er flertallet derimot vesentlig mer 

tilbakeholdende, sier Bernt.

– Det tredje er at  Høyesterett 

fremtrer som mindre homogen enn 

tidligere. Vi får flere prinsipielle dis-

senser, og det synes som om man i 

mindre grad anser seg bundet av den 

rettsopp fatning som har kommet til 

uttrykk i tidligere avgjørelser. 

Sykelig som barn
Borgerne må ha tillit til at lovene 

fungerer og ønske å følge dem, på-

peker professoren. 

– Lever du i et samfunn der det 

er dyp mistillit til myndighetene, 

fungerer samfunnet dårlig. Dette 

ser vi speilbildet av når vi  får flykt-

ninger fra land der de er vant til at 

myndig hetene er deres verste fiende. 

De jukser og snyter, fordi de er vant 

til at myndighetene i hjemlandet 

jukser og snyter dem.

Hans egen tillit fikk en varig 

knekk under et kuropphold på Geilo 

i barndommen. Der ble femårige Jan 

Fridthjof Bernt forsøkt kurert for sin 

astmatiske bronkitt av danske syke-

pleiere som tvangsforet ham med 

grøt da han ikke ville spise.

Ble du frisk etterpå?

– Nei, oppholdet hadde ingen ef-

fekt. Jeg vokste sykdommen av meg.

Direkte sammenheng med enga-

sjementet for sosial- og helsevesen 

ser han ikke. Med unntak av grøt-

historien, må en grave dypt for å 

finne traumer i Bernts liv. 

Hvilket forhold har du til makt?

– Jeg liker ikke å ha makt, jeg liker 

å ha innflytelse, sier den tidligere 

universitetsrektoren.

Hva er forskjellen?

– Hvis jeg med tanker og argu-

menter kan påvirke prosesser i en 

retning jeg mener er riktig, liker jeg 

det. Å kommandere andre er ikke 

det jeg liker best. 

tema Grunnloven 1814–2014 | Hubrointervjuet: Jan Fridthjof Bernt

Fa k ta
 

Jan Fridthjof Bernt om grunn-
lovens bruksområde:

• Grunnloven og de internasjonale 
menneskerettighetene påberopes 
stadig hyppigere i rettssaker. I nyere 
rettspraksis har Høyesterett brukt 
Grunn lovens § 97 som skranke både 
mot å bruke nye straffebestem-
melser på eldre hand linger, mot å 
skjerpe rederisbesskatningen i strid 
med det rederiene tidligere var blitt 
forespeilt, og mot å gi bestemmelser 
som reduserer Kirkens (egentlig et 
eget fonds) muligheter til å ta ut 
inntekter fra festeavgift på egne 
eiendommer. 

• Vi har også hatt høyesterettsdom-
mer som avskjærer muligheten for 
å reise straffesak pga. skatteunn-
dragelser hvis skattyteren tidligere 
er ilagt straffeskatt, og ikke minst 
dommer om grensene for inngrep 
i ytringsfriheten etter Grunnloven 
§ 100 og Den europeiske men-
neskerettskonvensjon. Og i de to 
plenumsdommene om utsendelse av 
barnefamilier med ulovlitg opphold i 
landet fra ifjor jul, delte Høyesterett 
seg i synet på om utsendelsen ville 
være i strid med FNs barnekonven-
sjon. Her mente flertallet at det var 
det ikke, men problemstillingen 
vil helt sikkert dukke opp igjen i 
senere saker.
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Med kurdisk pensum
I flyktningeleiren Maxmur i Nord-Irak sitter barn og unge på skolebenken.  
Gjennom utdanningen har det vokst frem et ønske om fred. 

Idet kurdiske arbeiderpartiet PKK, 

har kampen for å lære gått hånd i 

hånd med væpnet kamp.  Politisk 

bevissthet er like viktig som histo-

rie, matematikk og språk. På 1990- 

tallet flyktet rundt 17 000 kurdere til 

Maxmur, i den autonome kurdiske 

regionen i Nord-Irak. De flyktet over 

grensen mellom Tyrkia og Irak under 

de hardeste kampene mellom PKK 

og de tyrkiske myndighetene.

I dag ligner Maxmur mer på en 

landsby enn en flyktningeleir. Det er 

et samfunn med eget parlament og 

et eget skolesystem. Utdanningen 

de unge får er preget av tanker fra 

PKK og dets leder Abdullah Öcalan.

Obligatorisk utdanning 
Kariane Westrheim forsker på utdan-

ningens rolle i områder med krig og 

konflikt. Hun har spesielt konsentrert 

seg om kurdernes situasjon, og har 

tilbrakt tid i Maxmur.

– Skolegang er obliga torisk både 

for jenter og gutter. Likevel har de 

ikke nådd målet om å få alle i skolen. 

Foreldrenes tradisjonelle holdninger 

er en hindring, kapasitet er et annet. 

I tillegg til barnehager, får i dag rundt 

3 000 barn i alderen 6–17 år tilbud 

om skoleplass. Barna får vitnemål 

etter gjennomført grunnskole og 

videregående. Skolene er dårlig ut-

styrt og lærerne må lage sine egne 

pensumbøker. I perioder har blyanter 

blitt delt i tre og tekst blir visket ut 

for å bruke papiret om igjen, forteller 

Westrheim.

Etter endt utdanning kan elev-

ene søke opptak til universiteter i 

Nord-Irak, selv om de egentlig ikke er 

ønsket der. Mange elever fra Maxmur 

har likevel fått høyere utdanning. 

Westrheim forteller blant annet om 

en utdannet tannlege som gjør plikt-

arbeid i byen som tilbake betaling for 

tannlegestudiet, men han ønsker 

fortsatt å bo i Maxmur og gi gratis 

tannpleie til flyktningene.

Kampen om sannheten
I Tyrkia blir kurdiske elever under-

vist på tyrkisk. I Maxmur og andre 

kurdiske områder blir de under vist 

på kurdisk. De har også  en lære plan 

som legger vekt på kurdisk språk, 

historie og kultur.

– Utestenging og marginalisering 

har drevet frem en egen kurdisk 

utdanning. Alle makthavere ønsker 

å kontrollere skolen. Gjør du det, har 

du makt over fremtiden. I mange 

land med sterk styring blir tekst bøker 

og undervisning tilpasset en viss 

samfunnsforståelse. Minoriteter og 

urfolk viskes ut av pensumbøker når 

historien forvrenges. Dette påvirker 

nord-irAK | Med kurdisk pensumutenriks

Krigstrøtte kurdere
– Et viktig prinsipp for PKK er at 

et fritt samfunn er et samfunn av 

utdannete mennesker, og de lærer 

studentene å betrakte sine liv og 

livsbetingelser som noe som kan 

endres, sier Westrheim.

De unge ser nå etter alternative 

løsninger til et fritt Kurdistan. Utdan-

ningen til PKK var ment å styrke 

kurdernes selvbilde og politiske be-

vissthet, ut av denne har det vokst 

frem et ønske om fred hos de unge 

som sitter på skolebenken.

– Kurderne i det sørøstlige Tyrkia 

er trette av krig og ønsker forhandling 

og fred. I utdanningen er det dette 

som formidles, ikke hat, våpen og 

krig. De unge ønsker å gjøre noe for 

folket sitt og de vet at utdanning er 

et skritt i riktig retning. Men så lenge 

det ikke er kommet noen løsning på 

konflikten er våpen akseptert som en 

måte å forsvare seg på. Maxmur er 

en politisert leir, de unge som vokser 

opp her lever tett på konflikten, men 

nettopp derfor ønsker de også noe 

annet, sier forskeren.

Skritt mot fred
Trass i at PKK står på EU og USAs 

terrorlister, har det blitt tatt flere skritt 

mot fred mellom Tyrkia og PKK i 2013, 

blant annet med samtaler mellom 

myndighetene og PKK-leder Abdul-

lah Öcalan. Den 30. september 2013 

offentliggjorde  Tyrkias statsminister 

Recep Erdogan flere lovendringer 

som skal lette undertrykkingen av 

kurderne. 

Blant annet skal det være lov å 

skrive stedsnavn og personnavn på 

kurdisk, det skal bli lov å lære kurdisk 

i private skoler, og sperregrensen 

for politiske partier i den tyrkiske 

nasjonalforsamlingen blir senket fra 

ti til fem prosent.

Westrheim sier Erdogan langt 

fra møter kurdernes forventninger 

med disse lovendringene, men hun 

er positiv til at det likevel på sikt vil 

komme i stand en fredsavtale som 

alle kan leve med. 

Fa k ta
 

PKK
• Det kurdiske arbeiderpartiet, opprettet 

av Abdullah Öcalan i 1978.

• Sprang ut fra den marxistisk- leninistiske 
studentbevegelsen i Ankara.

• Målet var å bruke væpnet kamp for å 
opprette proletariatets diktatur i en 
uavhengig kurdisk stat i det sørvestlige 
Tyrkia og de kurdiske områdene i Irak 
og Iran.

• Den væpnede kampen mot tyrkiske 
myndigheter startet for alvor i 1984, da 
PKK innledet sitt første store angrep på 
militære installasjoner i Tyrkia fra irakisk 
territorium.

• Står på EUs og USAs liste over terrorist-
organisasjoner.

• PKK-stifter Öcalan er dømt til fengsel på 
livstid i Tyrkia.

Kilde: Store norske leksikon/snl.no

 

LæReR OM egeN HIsTORIe: Dette er noen av de 
kurdiske ungdommene som får sin skolegang i 
Maxmur. Etter endt skolegang får de vitnemål 
og kan studere videre.

Kariane Westrheim, 
er førstemanuensis 
ved Det psykologiske 
faktultet og medlem 
i forsknings gruppen 
Kunnskap, Utdanning og 
Demo krati. FOTO: WalTer 
n. WehUS

identitet og selvbilde og etterlater 

en opplevelse av fremmedgjøring 

og mindreverdighet, sier Kariane 

Westrheim. 

Vil nyansere terrorbildet
EU og USA anser PKK som en 

terrorist organisasjon. Westrheim 

mener at ved å holde fast på dette 

bildet av PKK hindrer man at det 

settes i gang forhandlinger som re-

sulterer i politiske rettigheter. 

– Synet på PKK som terroristor-

ganisasjon må nyanseres, sier hun, 

og sammenligner utdanningen de gir 

på steder som Maxmur med hvordan 

ANC i Sør-Afrika og IRA-Sinn Fein 

i Nord-Irland organiserte  utdanning 

under kampene der.

– Utdanningen viser en annen 

side ved PKK: De sterke demo kratiske 

prinsippene, likhetstenkningen, og 

hvor stor betydning språket og his-

torien har. De har et sterkt fokus på 

kvinner, rettigheter, utdanning og det 

kollektive, sier Westrheim.

Opprinnelig var PKK en marxis-

tisk bevegelse, men har dreid mer i 

retning av økologiske perspektiv, og 

i stedet for en egen stat krever de 

nå demokratisk autonomi. Noe som  

kan minne om modellen til samene 

i nordområdene.

 TeksT  Walter n. Wehus og hilde k. kvalvaag  fOTO  margareth barndon
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Sikkerheit som salsvare
Private sikkerheitsfirma tek over offentlege oppgåver i ei stadig meir 
paranoid verd. Ei sikkerheit vi kan måtte betale dyrt for. 

I slutten av oktober 2013 kom det 

fram at den Sør-Afrikanske regje-

ringa skal undersøke skuldingar 

om at det private engelske sikker-

heitsfirmaet G4S, som og opererer i 

Noreg, har brukt tortur i eit fengsel 

dei dreiv i Sør-Afrika. Dette er eitt 

av mange døme på problem knytt 

til bruk av private sikkerheitsfirma. 

Ein bruk som grip stadig meir om 

seg, men er lite diskutert. 

– Skkerheit og risikovurdering 

har blitt eit ekspertisefelt og ei stadig 

heitare salsvare, seier Åse Gilje Øst-

ensen, som i vår disputerte med ei 

doktoravhandling om private sikker-

heitsselskap og selskap som tilbyr 

militære tenester, og kva politisk 

betyding desse har. Som eit resultat 

av etterspurnaden har private sik-

kerheitsselskap og militære selskap 

blitt stadig meir legitime.

– Medan vi tidlegare støtta oss på 

statsapparatet, brukar vi no i stør-

re grad også private, profesjonelle 

aktørar, forklarar ho. I tillegg har 

privatiseringa i deler av Forsvaret 

kome svært langt i land som USA og 

Storbritannia, og andre europeiske 

land kjem etter. 

– Vi ser ein stadig større vilje til å 

bruke private selskap. Sjølv tykkjer eg 

det er litt naivt, dersom det er gjort 

på bakgrunn av kostnad, men mykje 

tyder på at det òg finst ei førestilling 

om at private ekspertar er betre enn 

dei offentlege. Dette er et paradoks, 

då bransjen stort sett hyrer folk med 

bakgrunn frå militæret eller politiet. 

Det er strid om tala, men studiar viser 

at det stort sett slett ikkje er billegare 

å sette ut slike tenester til private 

aktørar, seier Østensen. 

Privat selskap bygde hær
Østensen har studert FN sin aukande 

bruk av private sikkerheitsselskap i 

operasjonane sine. Framleis finst det 

svært få reglar om bruken av slike 

tenester. Ho fortel at under FN sine 

fredsbevarande operasjonar i Liberia, 

sette USA ansvaret for å bygge ein 

ny liberisk hær bort til det private 

sikkerheitsselskapet DynCorp. Dei 

utforma, rekrutterte og trena hæren.

– I slike situasjonar meiner eg at 

selskapa har ekstremt stor politisk 

innflytelse, seier Østensen.

Er det eit demokratisk problem?

– Det kan det absolutt vere. Selska-

pa blir ikkje haldne ansvarlege, slik 

til dømes statlege aktørar ville blitt. 

I svake statar med dårleg rettsvern, 

finst det få døme på slike rettspro-

sessar. Dessutan er det vanskeleg å 

vite kva som eigentleg går føre seg 

på innsida, då selskapa er svært lite 

gjennomsiktige, seier ho.

Mange av dei har for lengst inn-

teke «maktas korridorar». Østensen  

meiner det ikkje er tvil om at slike 

selskap legg føringar for politiske 

avgjersler.

– Dei blir brukt i så stor utstrek-

ning at dei får ein slags politisk inn-

verknad, både direkte og indirekte, 

på grunn av si rolle som sikkerheit-

sekspertar. 

Væpna for fred
I Noreg har også private selskap blitt 

etablert.Vaktverksemdslova frå 2009 

forbaud tilsette i norskregistrerte 

selskap å bære våpen, i inn- eller 

utland. To år seinare kom det end-

ringar i skipssikkerheitslova og vå-

penlova som gjekk i stikk motsett 

Fa k ta
 

Kommersielle sikkerheitsselskap
• Private sikkerheitsselskap og militære  selskap er kommersielle 

selskap som opererer globalt, på land eller til sjøs. På engelsk 
er fellesnemninga Private Military and Security Companies 
(PMSCs).

• Norsk UD har nytta seg av fleire forskjellige britiske PMSC 
i samband med sikring av den norske ambassaden i Kabul. 
Så og seie alle utanlandske ambassadar i byen nyttar seg av 
denne typen selskap.

• Eit av dei mest kjende sikkerheitsselskapa er amerikanske 
Blackwater, som har fått dårleg omdømme etter at dei i 2007 
mellom anna vart skulda for drap på 17 sivile irakarar.

• Selskapa sel ikkje berre sikringstenester, men ofte òg 
risikoanalyser, etterretning, logistikk, politi eller militær 
trening, minerydding etc.

• Mange andre land har, i likskap med Noreg, tillate væpna vakter 
om bord i skip, mellom anna Danmark i 2011 og Sverige no 
i 2013. I begge desse landa har det vore ein offentleg debatt 
om temaet. 

• I 2012 vart det rapportert at ca. 25 prosent av alle skip som 
trafikkerte Adenbukta nytta seg av kommersielle væpna vakter. 
Prisen for eit vaktlag er 40 000–60 000 dollar per transitt.

 

Åse Gilje Østensen 
disputerte i vår 
ved Institutt for 
samanliknande 
politikk ved UiB. 
FOTO: elin STenSvand

retning og som tillèt norske selskap å 

bære våpen på norske skip i enkelte 

havområde. I følgje Østensen var 

bakgrunnen for dette piratproblema-

tikken i Adenbukta, og norske reiarar 

pressa på for å få forslaget gjennom. 

Ho tykkjer at det er urovekkande 

at den norske debatten aldri har 

kome, og meiner vi har fått eit land/

sjø-paradoks. 

– På land er det ingen bransje som 

har pressa på på same måten som til 

sjøs. Samstundes veit vi at til dømes 

UD nyttar private sikkerheitsselskap 

i Afghanistan. Dei nyttar seg altså 

av tenester som dei sjølv ikkje vil 

tillate norske selskap å utføre. Noreg 

har vegra seg for å blande seg inn i 

regulering av bransjen internasjonalt, 

då det er ein kontroversiell bransje 

som er vanskeleg å styre.

Tener på krig
Det er etter den kalde krigen at det 

har det skjedd ei oppblomstring av 

kommersielle selskap. Desse sel-

skapa tener og profitterer godt på 

krigane i Afghanistan og Irak. Mange 

av selskapa er anerkjente medan 

andre selskap er typiske ad hoc-

verksemder som berre eksisterer i 

kortare periodar. 

Den utstrakte sikkerheitsverk-

semda gir eit tydeleg signal om at 

selskapa har blitt meir aksepterte.

– Det er uansett behov for større 

offentleg merksemd rundt dette te-

maet, meiner Østensen. 

OMsTRIDD seLskAP: Tilsette i det amerikanske sikkerheitsselskapet Dyncorp trener i USA før dei skal 
til Irak og lære opp irakiske politistyrkar. FOTO: dOUg MillS/neW yOrK TiMeS/nTb SCanPix 

 TeksT  elin stensvand

 «  Selskapa blir ikkje  
 haldne ansvarlege,  

 slik til dømes statlege  
 aktørar ville blitt.  »  
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Innvandrere 
sliter mest 
med dårlig 
ledelse
Arbeidstakere fra Sørøst-
Asia og Øst-Europa opp-
lever oftest å bli forskjells-
behandlet eller ignorert av 
lederen sin.  

Fa k ta
 

Om studien
• Første del av prosjektet bestod av 

intervjuer med åtte norske ledere og 12 
ansatte innvandrere. Intervjuene skulle 
identifisere atferd som er beskrivende 
for disse fire formene for ledelse. 

• Andre del, som bygget på intervjuene og 
forskningslitteratur, var en kvantitativ 
undersøkelse blant 137 ledere og 297 
ansatte med norsk- eller innvandrer-
bakgrunn. Begge gruppene svarte på 
hvordan de oppfattet god ledelse på fler-
kulturelle arbeidsplasser, mens ansatte 
også svarte på skjema om atferd hos 
nærmeste leder, tilknytning til arbeids-
plassen, trivsel, helse og sykefravær.

 

Fa k ta
 

Fire ledelsesstiler: 
Forskerne har tatt utgangspunkt i en modell med fire 
ledelses strategier. Dette er de viktigste kjennet egnene 
på de ulike ledelsesstilene. 

Assimilering: 
• Lederen er opptatt av å innlemme ansatte av utenlandsk 

bakgrunn i majoritetsgruppen og behandler alle likt, 
uavhengig av hvilken bakgrunn de har. 

• Ansatte med utenlandsk bakgrunn må tilpasse seg den 
 dominer ende kulturen  og  kulturforskjeller tematiseres ikke.

Segregering: 
• Ansatte av utenlandske opprinnelse er adskilt fra de 

norske, enten ved at de arbeider i andre enheter, eller 
har andre oppgaver. 

• Det er tydelige skiller mellom ansatte av utenlandsk og 
norsk opprinnelse og disse vil ofte sammenfalle med 
forskjeller i makt og status. 

• Ulikheter i faglige kvalifikasjoner, språkvansker, eller 
en oppfattelse av uforenlige verdier og holdninger kan 
være begrunnelser for segregering.

Laissez-faire: 
• Lederen er i stor grad er passiv, fraværende eller 

unnvikende når det gjelder å ta beslutninger, og er uklar 
i forventningene til sine ansatte.

Mangfoldsledelse: 
• Vektlegger gjensidig respekt og toleranse, og at 

kulturforskjellene kan representere mulige ressurser 
i utførelse av arbeidsoppgavene og for det sosiale 
arbeidsmiljøet.

• Legger til rette for at alle innlemmes i fellesskapet, og 
finner løsninger som ikke skaper tapere og vinnere.

 

Johanna fikk sparken fordi hun 

snakket polsk i lunsjen, kunne 

vi lese i Dagbladet 4. september 

i fjor. Rengjøringshjelpen på Skien 

sykehus hadde fått klar beskjed om at 

arbeidsspråket var norsk. Også Ebru 

Akinci opplevde at hennes kultur ble 

et problem da hun i april i år fikk val-

get om å ta av seg av seg hijaben eller 

slutte på Shell-stasjonen på Tasta. 

Dette i følge Stavanger Aftenblad. 

Rusk i maskineriet
En studie gjennomført av «Society 

and workplace diversity group» ved 

institutt for samfunnspsykologi ved 

UiB viser at «Johanna» og Akinci 

bare er to av mange personer med 

utenlandsk bakgrunn som opplever 

«problematisk» ledelse på norske 

arbeidsplasser.

– Vi ser at ansatte med innvandrer-

bakgrunn, og særlig mange fra Sør-

øst-Asia og Øst-Europa, oftere enn 

norske er lite tilfredse med sitt forhold 

til nærmeste leder. De opplever at 

norske ansatte verdsettes mer enn 

innvandrere, og at kulturforskjeller 

blir sett på som rusk i maskineriet, 

sier professor Gro Mjeldheim Sandal 

ved Institutt for samfunnspsyko-

logi som leder forskergruppen. Hun 

påpeker at lederne ofte oppfattes 

som diffuse når det gjelder hva de 

forventer av sine ansatte. 

– Selv begrunner lederne ofte en 

slik praksis med at alle ansatte skal 

behandles likt, uavhengig av religion 

og kultur. Det kan gi utslag som i 

eksemplene over. 

«Dårlig» ledelse går ut over 
 psykisk helse
Sandal har ledet et forsknings arbeid 

som har munnet ut i rapporten 

«Mangfoldsledelse og  innvandreres 

tilknytning til arbeidsplassen», som 

er bestilt av NAV. Hovedmålet med 

forskningsarbeidet var å finne ut 

hvilken betydning ledelse har for 

13,6 prosent, dog med 

store forskjeller mellom 

opprinnelsesland

– Arbeidsplassene er 

en viktig integreringsa-

rena som gir innvandre-

re mulighet til å delta 

i felles verdiskapning 

og til å forstå det nor-

ske samfunnet. Resul-

tatene fra undersøkel-

sen tyder på at ledere 

spiller en nøkkelrolle i 

integreringsprosessen. 

At lederens atferd har 

en sammenheng med 

innvandreres motiva-

sjon til å bli værende på 

arbeidsplassen, kan gi 

holdepunkter for at vi 

kan snakke om ledelse 

som en utstøtingsmekanisme, sier 

Sandal. 

Hun understreker likevel at un-

dersøkelsen er basert på et relativt 

lite utvalg, og at det er viktig å samle 

inn mer data før man kan trekke 

tydelige konklusjoner. 

Flest opplever «god» ledelse
Til tross for at flere personer med 

innvandrerbakgrunn enn med norsk 

bakgrunn opplever «dårlig» ledelse, 

er det en majoritet i begge kategorier 

som opplever såkalt «god» ledelse på 

arbeidsplassen sin. Begge kategorier 

er også samstemte om hva «god» 

ledelse er. 

– Det er gjennomgående enig-

het om at en god leder bidrar til at 

kulturforskjeller erkjennes, respekte-

res og verdsettes på arbeidsplassen. 

Begge grupper mener også at lederen 

har et stort normgivende ansvar 

for hva som er akseptabel atferd på 

arbeidsplassen, og for å klargjøre 

 

 TeksT  solrun dregelid

IkeA BesT I kLAsseN:  Mangfoldsprisen 2011 
gikk til IKEA for å ha utmerket seg i arbeidet 
med etnisk mangfold på arbeidsplassen 
Her er Abdiwill Muhamud og Sanjay Lakhanpai 
på IKEA, Furuset. FOTO: MiMSy Møller/SaMFOTO 
dagSaviSen/nTb SCanPix

innvandreres trivsel, psykiske helse 

og tilknytning til arbeidsplassen. 

Forskerne tok utgangpunkt i fire 

ledelsesstiler i den kvalitative og 

kvantitative undersøkelsen som 

dannet grunnlag for resultatene (se 

FAKTAboKser).

– Resultatene våre viser en sterk 

sammenheng mellom ledelse og inn-

vandreres trivsel, psykiske helse og 

tilknytning til arbeidsplassen. Særlig 

ser vi at segregerende ledelse, der 

lederen bidrar til tydelige skillelinjer 

mellom ulike etniske gruppe, har en 

sammenheng med svak tilhørighet 

til arbeidsplassen og psykiske helse-

plager hos innvandrere, sier Sandal. 

Ledelse kan hindre integrering
Ikke-vestlige innvandrere er oftere 

langtidssykemeldte enn etniske nord-

menn. I tillegg er en av fire personer 

med innvandrerbakgrunn uten jobb i 

Norge. Bare det siste året har andelen 

arbeidsledige innvandrere økt med 

forventningene til den enkelte ansatte 

både sosialt og i arbeidet, sier Sandal. 

Dette er det forskerne kaller såkalt 

«mangfoldsledelse». Ansatte som 

jobber under slik ledelse opplever i 

større grad at arbeidet passer til egne 

kvalifikasjoner, og at de har et godt 

forhold til lederen. De er stort sett 

tilfredse og har en god tilknytning 

til arbeidsplassen. 

Gro Mjeldheim Sandal, 
professor, Institutt for 
samfunnspsykologi, 
UiB. FOTO: SilJe griPSrUd 
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Hva er malaria egentlig?

– Det er en parasittsykdom som overføres 

fra mygg til mennesker.

Hvordan spres denne dødbringende syk-

dommen?

– Myggen tar opp parasitten. Her trives 

den og formerer seg. Når myggen biter et 

menneske, har du et nytt tilfelle av malaria.

Hvor mange mennesker dør av malaria?

– Mellom 600 000 og én million men-

nesker i verden dør av malaria hvert år.

Er det noen grupper som er spesielt utsatt?

– Barn i Afrika sør for Sahara har høyest 

døde lighet.

Hvorfor det?

– Fordi barn ikke har bygget opp tilstrek-

kelig immunitet. Det er først når du jevnlig 

blir utsatt for malariaparasitten at du bygger 

opp resistens.

Hvordan endte du opp med å skrive en 

doktorgrad om malaria og klima?

– Veldig tilfeldig. Jeg skulle egentlig stu-

dere kysttorsk. Men takket være professor 

Terje Tvedt ble jeg først trukket inn i Nile 

Basin Research Programme, og så dukket 

det opp et prosjekt om klima og malaria.

Så da hev du i deg malariamedisin og 

fløy til Afrika?

– Nei, nei, faktisk så takket jeg nei. Og ble 

spurt igjen. Og takket nei en gang til. Men da 

jeg innså hvilken spennende materie dette 

var kunne jeg ikke lenger si nei.

Kombinasjonen av malaria og klima er 

ikke akkurat mainstream materiale...

– Nei, og det er bare rundt ti personer i 

hele verden som forsker på akkurat dette. 

I  tillegg kommer disse fra høyst ulike fagfelt. 

Alt fra kjemikere til matematikere.

Og ingeniører som deg. Med en teknisk 

bakgrunn, hvordan var det å hoppe inn 

i et prosjekt som dette?

– Jeg hadde jo verken medisin eller klima 

i fagkretsen min før dette, så det ble mye 

nytt fagstoff å sette seg inn i.

Hva har arbeidet gått ut på?

– I hovedsak har jeg laget matematiske 

modeller for å kartlegge malaria.

Så det er blitt mange turer til Afrika?

– He-he, nei. Jeg har stort sett sittet i 

Bergen med disse modellene, mens mine 

kolleger har fartet rundt i Etiopia og gjort 

observasjonsstudier.

Hva har ingeniørbakgrunnen din betydd 

for arbeidet med disse modellene?

– Fordelen er at jeg har basalfag som 

matematikk, termodynamikk og litt kjemi. 

I tillegg måtte jeg også kjenne til biologien 

til myggen og parasitten. Jeg trengte også 

kjenn skap til fysikk for å kunne si noe 

om været.

Forskeravhøret

Det tar bare tre minutter å få adgang til Nasjonalbibliotekets avisarkiv og 
resepsjonisten glemmer til og med å be meg om de to pesos – cirka 60 øre – 
som adgangskortet koster. Bare å ta med seg kamera og laptop inn. Her om 
dagen ventet jeg en og en halv time mens en kundebehandler i sneglefart 
gjorde det mulig for meg å koble meg på nettet med et enda tregere 
analogmodem – jeg satte initialene på 24 ark underveis. Jeg puster lettet ut. 
Byråkrati, strømbrudd, høy temperatur – det er ikke alltid like lett å drive 
feltarbeid her. På plussiden: Havanna er en relativt trygg hovedstad i 
latinamerikansk målestokk. Utdanningsnivået er høyt, og folk er så sosiale 
at en like gjerne kan få et velfundert innspill til forskningsarbeidet fra 
sidemannen på busstoppet, som på universitetet. 

Som mange andre viktige institusjoner ligger sistnevnte i kulturbydelen 
El Vedado. Her morer vi oss, innimellom slagene, med å telle kjendiser. 
Beyonce og Jay-Z dro hjem i mai, men vi støtte på en tidligere økonomi-
minister med en to-kroners-hotdog ved pølsekiosken. En kveld vi unnet oss 
blekksprut og stekt camembert på takterrassen til El Cocinero, den gamle 
kokeoljefabrikken, satt homoaktivist og presidentdatter Mariela Castro seg 
ned ved nabobordet. Den samfunnskritiske visesangeren Carlos Varela, 
med digre solbriller og en lue som må ha vært ubekvem i sommervarmen, 
minglet i baren.

Bibliotekaren kommer mot meg med flere bind av partiavisen Granma fra 
1989. Året etterpå havner landet i krise. Mandagsutgaven ofres først,senere 
reduseres avisen til bare fire sider. Papirmangelen gjør i det minste data-
materialet mitt hakket mer håndterlig. 

Cuba-dooba-doo

Hvordan har malaria utviklet seg i et 

historisk perspektiv?

– I 1750 var malaria en global sykdom 

med store epidemier i Europa og USA.

Og hvordan er status nå?

– I dag er 90 prosent av malariadødsfal-

lene i Afrika.

På hvilken måte bidrar endringer i klimaet 

til spredningen av malaria?

– Klimaet påvirker både malariapara-

sitten og myggen. Mye tyder på at vi vil se 

mer malaria noen steder og mindre malaria 

andre steder, avhengig av klimaendringer.

Hva betyr svingninger i temperaturen 

for sykdommen?

– Det har vært usikkerhet om dette med 

malaria og temperatur. Mange har trodd 

at jo varmere det er, jo mer malaria er det. 

Men vi har registrert at malariaparasitten 

trives best rundt 25 grader. Hvis luften er 

varmere enn 25 grader er malariaspred-

ningen mindre effektiv.

Bevares. Kan det tenkes at global opp-

varming faktisk vil gi mindre malaria?

– Ja. Endringer i klima påvirker malaria, 

men endringer i lokale værforhold vil være 

avgjørende for hvilke steder som får mer 

eller mindre malaria.

På hvilken måte kan modellene dine hjelpe 

i kampen mot malaria i Afrika?

– I Vesten var malaria en av de første 

sykdommene hvor man brukte matematiske 

modeller. Sykdommen ble utryddet i Europa 

og USA takket være disse.

Så da er det vel bare å overføre modellene 

fra Europa til Afrika?

– Hovedprinsippene kan overføres, men 

malaria i Afrika er mer kompleks. Dessuten 

er det mer mygg og smitte i Afrika enn i 

tempererte strøk. Derfor måtte vi lage mer 

avanserte modeller for å få riktige estimater 

på hvordan ulike tiltak virker.

Kan du gi et praktisk eksempel på hvor-

dan malariamodellene dine vil fungere?

– Jeg bruker gjerne pollenvarsel som 

eksempel. På den ene siden kan man måle 

pollen for hver hundre meter. Men det er 

et tungvint og lite praktisk system. På den 

andre siden kan man bruke en modell 

som viser hvordan pollen blir spredd. Det 

er nyttig, ikke minst for allergikere. Vi har 

utviklet noe liknende for malaria. 

postkort fra felten

Even Sandvik Underlid
Stipendiat ved Institutt for fremmedspråk, UiB,  
og forfatter av «Det nye Cuba – reisefortellinger» 
Havanna, Cuba

FOTO: eivind SenneSeT

Torleif Markussen Lunde

FOTO: Karen UnderlidNavn: Torleif Markussen Lunde
Alder: 33
Yrke: Malariaforsker
Innkalt til avhør: For å forklare hvordan klimaet påvirker  
fremvekst og spredning av malaria i Afrika
Avhørt av: Sverre Ole Drønen
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Helge Molde, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Gruppe for 
behandlingsforskning, Det psykologiske fakultet, UiB.

hubrokronikken

ikke inkluderer mål relatert til po-

sitivt engasjement, men definerer 

dataspillavhengighet i henhold til 

konfliktperspektivet. De negative 

konsekvensene innebærer blant an-

net sosial isolasjon, økt aggresjon, 

samt dårligere skole- og yrkesmessig 

fungering. Sett i et utviklingspsyko-

logisk perspektiv kan overdreven 

dataspilling og avhengighet medføre 

økt risiko for andre helseproblemer, 

som overvekt og depresjon over tid. 

Fire prosent er avhengige 
Flere norske befolkningsstudier har 

vært gjort. Wenzel med medarbeidere 

definerte overdreven spilling blant 

voksne som det å spille mer enn fire 

timer per dag. De fant at dette var 

forbundet med å være mann, singel 

og å spille online. Jo mer en spilte 

jo sterkere var assosiasjonene med 

helse relaterte mål på angst, depre-

sjon og søvnproblemer. Mentzoni og 

medarbeidere gjorde en undersø-

kelse blant 16–40 åringer. De fant en 

utbredelse på 0,6 prosent. Problem-

spilling var sterkt knyttet til lav alder 

og å være mann. Brunborg og med-

arbeidere rapporterte en utbredelse 

av avhengighet på 4,2 prosent hos 

ungdommer i 8. klasse. Foreløpig 

har dataspillavhengighet ikke sta-

tus som egen medisinsk diagnose, 

men i femte  og til nå siste utgave 

av diagnosemanualen utgitt av den 

amerikanske psykiaterforeningen 

er «Internet Gaming Disorder» listet 

under tilstander der det er behov for 

mer forskning. Dette kan betraktes 

som et steg i retning av å betrakte 

dataspillavhengighet som en egen 

spesifikk avhengighetslidelse. 

Forhandler med ungdommene 
Ved Det psykologiske fakultet ved 

Universitetet i Bergen er det flere 

forskere som er involvert i ulike 

 pågående undersøkelser av dataspill 

og dataspillproblemer. Blant annet er 

kronikkforfatteren involvert i et pilot-

prosjekt hvor vi prøver ut psyko logisk 

behandling for dataspill avhengige 

ungdommer og deres  familier. Dette 

er et utviklingsprosjekt i samarbeid 

med blant annet Borgestadklinik-

ken og Stiftelsen Bergensklinikkene. 

Behandlingen har som utgangspunkt 

at en ikke skal slutte med hverken 

spill eller bruken av andre elektro-

niske medier. Meningen er derimot 

å hjelpe familien(e) til å finne en 

bedre balanse mellom fritid, spill og 

forventede forpliktelser. Vi etterstre-

ber å komme familien som helhet 

i møte med de utfordringene spil-

lingen skaper i hver enkelt familie. 

Vi prøver å utvikle motivasjon for å 

endre atferd gjennom en blanding av 

individuelle samtaler med ungdom-

men og med møter med familien som 

helhet. Midtveis i behandlingen lager 

man en kontrakt basert på  reelle 

forhandlinger mellom foreldre og 

ungdom. Da mange problem spillere 

utvikler en annen døgnrytme, enn 

resten av sam funnet, er det også et 

mål å hjelpe dem inn i en normal 

«rytme». En prøver og i samarbeid 

med ungdommene å kartlegge «nor-

male» normer og forventinger om 

dataspilling gjennom tilbakemeld-

inger fra venner og nettverk for øvrig.

Som et tilbud til foreldre har Blå 

Kors Senter Oslo (BKS) og KoRus-Øst 

utviklet en kurspakke som omhandler 

barn og dataspill. Den er fritt til-

gjengelig over internett. Behovet for 

forskning på dette feltet er stort, både 

nasjonalt og internasjonalt, særlig 

gjelder dette forskning på effekter av 

forebyggings- og behandlingstiltak. 

Dataspill – hvem er avhengig? 
Ved UiB er det utviklet et behandlingstilbud for storspillende 

ungdommer. Målet er ikke å få dem til å slutte å spille, 
men å kontrollere spillingen bedre. 

I desember 2012 lanserte Kultur-

departementet «Handlingsplan 

mot spillproblemer 2013-2015». 

 Etter innspill fra fagmiljøene i Norge 

ble problematisk dataspill hos ung-

dom inkludert i planen. Dette inne-

bærer et politisk ønske om et utvidet 

fokus på forebygging og behandling 

av spillproblemer, som inntil nå 

har vært avgrenset til pengespill-

av hengighet. 

Teknologi gir identitet
Undersøkelser har vist at så godt 

som alle ungdommer spiller data, 

og i USA spiller tenåringer i gjen-

nomsnitt en time om dagen. Hva er 

det som gjør dataspill så attraktivt? 

Studier gir hypoteser om at spill gir 

mulighet for å oppfylle allmennmen-

neskelige behov for kompetanse, au-

tonomi og det å relatere seg til andre. 

I tråd med dette har forskere funnet 

at blant dem som spiller dataspill 

via internett,rapporteres følelser av 

glede, vennskap og prestasjon samt 

en følelse av tilhørighet som viktige 

motivasjonsfaktorer. Unges identitet 

er sterkt forbundet med tilgjengelig 

teknologi. Dette er igjen forbundet 

med muligheter for læring, sosial 

tilhørighet og vennskap. På den ne-

gative siden kan dagens teknologi 

utgjøre en risiko for overforbruk av 

medier. Dette vil ofte medføre ne-

gative konsekvenser, som svekkede 

skoleprestasjoner, redusert sosial 

fungering og familiekonflikter. 

Sunn spilling, skadelig avhengighet
Ifølge Charlton og Danforth er det 

viktig å skille mellom sunt spille-

engasjement, og skadelig avhengig-

het. Det første innebærer gjerne at 

dataspill kan dominere en persons 

hverdag i form av tanker og atferd, at 

en kan ha sterke positive opplevelser 

med aktiviteten, og at en utvikler tole-

ranse for dataspilling over tid (en må 

gjerne spille noe mer for å få samme 

glede av det). Avhengighet er derimot 

forbundet med ekstrem høy tidsbruk 

på aktiviteten, ofte i et gjentagende 

daglig mønster. Men undersøkelser 

har vist at det ikke er tidsbruken 

alene som er avgjørende for om en 

har et problem eller ikke. Aktiviteten 

må samtidig inngå i et mønster der 

spilleren neglisjerer eksempelvis 

hygiene, søvn og fysisk aktivitet, ikke 

følger opp familiære forpliktelser som 

husholdningspliktene og eventuelt 

dropper ut av skole- og fritidsaktivite-

ter. De negative sidene som definerer 

avhengighet er altså dimensjoner 

knyttet til kontrolltap over spillingen 

med tilhørende konflikter.

 

Geografiske forskjeller
Utbredelsen av dataspillproblemer 

varierer, delvis på grunn av hvor-

dan fenomenet er målt, men også 

som en funksjon av geografi. Ifølge 

den australske forskeren King og 

medarbeidere varierer utbredelsen 

mellom 1–4 prosent i vestlige land, 

og  mellom 7–8 prosent i asiatiske 

land. En metaanalyse estimerte den 

skadelige utbredelsen til 3,1 prosent. 

Sammenhengen mellom dataspillav-

hengighet og negative konsekvenser 

ser ut til å være sterkere når det 

 «  Internet Gaming Disorder   
 er listet under tilstander  
 der det er behov for mer  

 forskning.  »l

I fAResONeN: Over-
dreven dataspilling 
kan føre til depresjon. 
FOTO: iSTOCKPhOTO
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FotoessaY MArin MiKrobiologi | Alger

I algenes verden
Alger som danner kalkskall er interessante for dem som forsker 
på klima, fordi skallet binder CO2. De fleste er kun en hundredels 

millimeter lange og finnes i vanlig sjøvann.

 TeksT  ingeborg revheim  fOTO  mikal heldal og egil s.  erichsen, elektronmikroskopisk Felleslaboratorium, uib

FRA ALGE TIL KALKKLIPPE: Når algene dør synker skallet til havbunnen, og noen 

steder blir det store oppsamlinger av kalk. Det finnes flere kalkberg langs norskekysten 

som er dannet på denne måten, og over tid kan det dannes marmor av algeskall. 

Kalkklippene i Dover er et annet eksempel.

BLOMSTRER I NORSKE FJORDER: Algen Emiliania huxleyi kan farge fjordene på kysten 

grønnhvite i mai og juni, og er utbredt over hele verden. Mengden kan variere fra ti tusen, 

til millioner per liter i blomstringstiden. 
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MIKROKOSMOS: Kalkskallene som dannes kalles kokolitter, og består av 

kalsiumkarbonat. Forskerne vet ikke hvorfor de ulike typene alger danner forskjellige 

skallstrukturer. Også bakterier i havet kan danne skall av kalsiumkarbonat.

MArin MiKrobiologi | AlgerFotoessaY

ALGER GIR BEDRE LUFT: Havet er en viktig faktor for å holde CO2-nivået i 

atmosfæren nede, og algene med kalkskall er antakelig den organismegruppen som 

bidrar mest i denne sammenheng. Men systemet er sårbart. Dersom havet blir surere, 

er det fare for at kalkskallene går i oppløsning og at store mengder CO2 frigjøres igjen. 
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Likestillingas  
korte historie
Likestillinga i Noreg var ikkje så 
mykje å skryta av før Gro Harlem 
Brundtland danna si første 
regjering i 1986.

 TeksT  jens helleland ådnanes

og ikkje minst ein del av nasjonal-

kjensla. Noreg toppar likestillings-

statistikkar internasjonalt.

– Det er verdt å merka seg at 

somme statistikkar handlar meir 

om velferd enn likestilling. At me er 

høgt oppe på statistikkar som handlar 

om tryggleik for mor og barn, er ikkje 

rart i eit i-land, seier Danielsen. 

Korleis trur du likestillingshistoria 

vil sjå ut om 100 år?

– Det vil eg ikkje spå om, men eg 

er spent på om det vert meir debatt 

rundt mannsrolla i åra framover. 

Ikkje minst vert likestillingsperspek-

tiv i eit globalt og internasjonalt per-

spektiv viktig, seier Danielsen. 

I 1814 var det ikkje eingong aktuelt 

at kvinner skulle få røysterett. 

I dag ser Noreg på seg sjølv som 

eit likestillingsland. Boka Norsk Like

stillingshistorie 1814–2013 tar på seg 

jobben med å fortelja likestillinga si 

historie gjennom 200 år. 

– Det er ei overordna forteljing 

om likestillinga og Noreg, korleis 

omgrepet kom hit og vart ein del av 

det nasjonale sjølvbiletet. Men me 

går også djupare ned i somme tema 

og personar, seier Hilde Danielsen. 

Boka vart bestilt av Barne-, 

 likestillings- og inkluderings-

departementet.

Kulturvitaren Danielsen har vore 

prosjektleiar for boka, og har arbeidd 

med medforfattarane historikar Ei-

rinn Larsen og filosof Ingeborg W. 

Owesen. Ein komite med fagper-

sonar har vore med for å hjelpa til 

og rettleia, mellom anna Ida Blom 

og Inger-Elisabeth Haavet frå UiB.

Ikkje berre kjønn
Med éi bok til rådigheit, 200 år med 

historie og éitt år å skriva på kan ein 

ikkje ta med alt.

– Ein ber om trøbbel når ein må 

velja vekk mykje, nokon vil alltid 

sakna noko. Men me har hatt ein 

plan, og står for den. Dette er ikkje 

berre historia om kvinnerørsla eller 

feminisme, men om omgrepet like-

stilling og det ulike innhaldet som har 

vore knytt til det, 

seier Danielsen. 

Va r  N o re g 

tidleg ute når det 

gjaldt likestilling?

– Både òg. Me 

var tidleg ute 

med den almen-

ne røysteretten 

i 1913, men me 

var ikkje først, og 

fleire land fekk  

det like etter. Ut-

over det hadde 

me ikkje så my-

kje å skryta av 

før Gro Harlem 

Brundtland sin 

«kvinneregje-

ring» i 1986. 

I boka er det berømte biletet av 

Brundtland på Slottsplassen iført rosa 

sko, og omkrinsa av 50 prosent kvin-

nelege statsrådar, som gjekk verda 

rundt og starta omdømmebyggjinga 

av Noreg som eit likestillingsland. 

Eksporterer likestilling
– Historia om likestillingslandet No-

reg vart tydeleg etablert på 90-talet. 

Fram til då hang vi etter dei nordiske 

naboane våre når det gjaldt viktige 

likestillingsfaktorar som barnehage, 

økonomisk likskap og politisk repre-

sentasjon. 

No er likestillinga ei eksportvare, 

bøker
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Norsk Like stillingshistorie 1814–2013

Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og 
 Ingeborg W. Owesen 
(Fagbokforlaget, 2013)

Kvinnerettar på 
tvers av grenser
Women's Human Rights:

CEDAW in International, Regional and 
National Law

Anne Hellum og Henriette Sinding Aasen 
(Cambridge University Press, 2013)

Planteminner
Under Magnolien

Per M. Jørgensen 
(Fagbokforlaget, 2013)

Per M. Jørgensen 
er professor i bo-
tanisk systematikk 
ved Universitetet i 
Bergen. I ein alder 
av 70 meinte mange 
at han burde skriva 

ein sjølvbiografi. I boka Under Magnoliaen 
har han i staden bestemt seg for å dela 
si begeistring for planter. Lesaren får vita 
korleis treet Apeskrekk har fått namnet 
sitt, korleis kirsebærtrea kom til Bergen et-
ter krigen, og korleis professor Knut Fægri 
og overgartnar Sverre Gjersvik krangla om 
ei potteplante.

The Convention on 
the Elimination of All 
Forms of Discrimina-
tion against Women 
(CEDAW), etablert i  
1979 av FN, er ofte 
skildra som ein in-
ternasjonal «bill of 
rights» for kvinner. 

Sakte, men sikkert er konvensjonen i ferd 
med å setja sitt preg på internasjonal 
og nasjonal lov. Denne boka ser på kor-
leis statlege og andre aktørar har brukt, 
adoptert eller motarbeidd CEDAW i ulike 
samanhengar, og korleis ulike nasjonar 
har lært av kvarandre.

Den historiske 
forteljinga
Fortalt fortid. Norsk historieskriving 
etter 1970

Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle 
Skålevåg (red.) 
(Pax Forlag AS, 2013)

Fortalt fortid analy-
serer norske histo-
rikarar sine tekstar 
fra 1970 og fram 
til i dag. Forfatta-
rane identifiserar 
fortelj ingane som 
har prega til dømes 

kvinne- og kjønnshistorie, arbeidslivshis-
torie, byhistorie og historieverk om Noreg. 
Boka tar utgangspunkt i ein diskusjon om 
norsk historieskriving er fragmentert og 
spesialisert, eller om historikarar forheld 
seg til ei grunnforteljing som integrerer 
og skapar einheit.

Jakt på falske 
forteljingar
Justismordets retorikk 

Johann Dragvoll, Bjørn C. Ekeland og  
Arild Linneberg 
(Vidarforlaget, 2013)

Justismordets reto-
rikk fortel oss kva 
forteljingane kan 
bety i ein rettssal, 
og ser på rettssalen 
som eit teater. Når 
nokon vert utsett for 
justismord er fortel-
jingane i retten fal-

ske og oppdikta og teaterstykket vert ei 
tragedie. Boka ser på justismord generelt, 
men også både gamle og nye, mogelege 
eller sannsynlige justismord frå Riddar 
Blåskjegg til Arne Treholt.

Hjernen og framtida
Nanotechnology, the Brain and the 
Future 

Sean Hays, Jason Scott Robert, Clark A. 
Miller, Ira Bennett, (red) 
(Springer, 2013)

Hjernen er kjelda til 
alt som gjer oss til 
menneske: språk, 
kreativitet, rasjo-
nalitet, kjensler og 
kommunikasjon. 
Nevrovitskapen har 
dei siste åra gitt oss 
meir kjennskap til 

korleis hjernen fungerer. Gjennom nanotek-
nologi og ny vitskap kan hjernen studerast 
på molekylærnivå, hjernefunksjonar kan 
reparerast og mentale evnar kan aukast og 
endrast radikalt. Boka ser mellom anna på 
korleis denne nye kunnskapen kan endra 
samfunnet vårt i framtida.

Hypokonder? Ikkje 
les denne boka
Allmennmedisin

Steinar Hunskår (red.) 
(Gyldendal Norsk Forlag, 2013)

Denne boka  skildrar 
symptom og sjuk-
dommar som er rele-
vante for allmenn-
legar, og ynskjer å 
visa korleis allmenn-
medisinsk arbeid 
vert utført i praksis, 

med tanke på behandling av dei vanligaste 
tilstandane og sjukdommane. Boka er i 
følge Tidsskrift for den Norske Legefore-
ning eit viktig bidrag til kva som er viktig 
og kva som er riktig i moderne medisin.



Historie i medvind
Historikere ved UiB utmerker seg interna-
sjonalt og moderniserer historiefaget.

Klimakrise – so what?
Eystein Jansen om mottakelsen av 
IPCC-rapporten.
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Kvifor søv vi?

– Det er eit 

mysterium, 

men det er mange 

teoriar. Før trudde ein 

at kroppen gjekk i dvale, 

men i dag forstår vi meir 

om kva som er viktig med 

søvnen. Den siste hypotesen 

er at søvn er viktig for hjernen. 

Hjernen får rett og slett tid til å senka 

tempoet og synkronisere seg. Då kan 

hjernen bygga opp att kommunika-

sjonen mellom nevronane. Søvnen 

hjelper hjernen til å fungere slik den 

skal, seier Janne Grønli, søvnekspert 

ved Universitetet i Bergen.

Kva skjer med kroppen og hjernen 

når vi søv? 

– Musklane slappar av, pusten vert 

langsamare, og pulsen og kropps-

temperaturen synk. Søvnen er delt 

inn i ulike periodar, nonREM- og 

REM-søvn, som vekslar gjennom ein 

søvnsyklus. Vi har om lag fire eller 

fem søvnsykluser i løpet av natta 

som kvar varer om lag 90 minutt. 

NonREM-søvn er prega av langsom 

aktivitet i hjernen. Under REM-søv-

nen er derimot hjernen veldig aktiv. 

Kroppen er heilt roleg og musklane er 

paralyserte. Søvnen kjennest derfor 

svært djup, men hjernen er aktiv. 

REM-søvnen førekjem lite i starten 

av natta, men aukar på mot slutten. 

Når vi søv tar hjernen imot mindre 

stimuli og bruker mindre energi når 

enn når vi er vakne.

Kva skjer om ein bestemmer seg for 

å ikkje sova?

– Det første som vil skje er at ein vil 

bruka mykje meir tid på å reagera. 

I eit eldre studium undersøkte ein 

personar som haldt seg vakne i 16 

timar. Dei presterte like dårleg som 

personar med 0,5 i promille. Det 

er også forska på menneske som 

har korta ned sovetida si til fem 

timar natta, dei utvikla etter ei 

tid ein høg score på depressive 

tankar. Så det neste som vil skje 

er nok at ein ikkje vert så glad 

til sinns. Lite søvn over lang 

tid aukar også faren for 

hjarte- og kar-

sjukdommar, 

visar forskinga. 

Kan ein døy av å ikkje sova?

– Nei, det er lite som tyder på det. 

Nokon seier dei kan vera vakne i ve-

kevis, men mest sannsynleg stemmer 

det ikkje, dei har kanskje sovna utan 

å vera heilt klar over det. Det er gjort 

labforsøk på rotter som ikkje sov, dei 

døydde etter to veker. Det var fordi 

immunforsvaret deira vart svært 

dårleg. Søvn styrkar immunforsva-

ret, det vert frigjort veksthormonar, 

celledelinga aukar og kroppen vert 

styrka. 

Kva er det lengste nokon har gått 

utan søvn?

– Verdsrekorden vart sett av ein gut 

som haldt seg vaken i elleve dagar. 

Etterpå sov han i fjorten timar. Det 

er ikkje slik at vi tar igjen tapt søvn 

med den tilsvarande tida vi har vore 

vakne, kroppen tar den søvnen han 

treng. 

Men kvifor søv vi om natta?

– Me er pattedyr, og treng dagslyset 

for å finna mat. Mennesket sin døgn-

rytme vert stilt etter sola. Melatonin 

er kroppen sitt døgnrytmehormon, 

den vert skilt ut i kroppen når det er 

mørkt, med ein topp midt på natta. 

Lys gjer at kroppen ikkje skiljer ut 

stoffet i kroppen. Det er noko av grun-

nen til at det er viktig å få nok lys om 

vinteren for å halda på døgnrytmen, 

og motsett at det kan vera lurt å 

stengja lyset ute når vi skal sova om 

sommaren. 

Ja, kva er eigentleg ei god natts søvn?

– Ei god natt søvn er at du har sove 

lenge nok og uforstyrra, slik at du 

føler deg utkvilt på dagen. Er du trøytt 

på dagtid, er det mest sannsynleg 

fordi søvnlengda er for kort eller 

søvnkvaliteten for dårlig. 

Søvnen er døden sin bror, sa Homer. Men fakta er at vi vert deprimerte, 
 ukonsentrerte og sjuke av for lite søvn.
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Tema i neste nummer:
Mat 

Verdas matvarelager er 
truga. Er det nok mat til alle? 
Og kva skal vi ete i framtida?
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kLOkkeN sOM ALDRI sLÅR TOLV: Klokken i atriet i HF-bygget 
ser tilsynelatende vanlig ut, men viser ikke tiden slik vi er 
vant til. Den er en rekonstruksjon av 10-timersklokken som 
ble innført under den franske revolusjon, og representerer en 
alternativ tidsmåling basert på titallssystemet. Forsøket med 
å innføre såkalt revolusjonær tid varte kun i en mindre periode 
i  1794–95, mens de revolusjonæres kalender med ti dager i 
uken og ti måneder i året, var i bruk i ca. 10 år. 

Inspirert av en bok om Albert Einstein, vitenskapsteori og 
hvordan historien rommer en rekke tilfeldigheter, laget Toril 

Johannesen i 2011 verket Historisk tid, der klokken i atriet 
inngår. Selve utformingen av klokken er ifølge kunstneren 
påvirket av bygget hvor den er plassert, men også av lignende 
klokker på gatehjørner i Berlin, hvor kunstneren oppholdt seg 
da hun planla arbeidet med Historisk tid.

De revolusjonæres tidsmåling, med 100 minutter i timen, 
fikk aldri fotfeste, men klokken i HF-bygget minner oss om 
hvordan det kunne ha vært.  
TeKST: ingebOrg revheiM  
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