
 

 

 I januar ble det nye Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) opprettet. Instituttet består av de to tidligere 
instituttene, Institutt for samfunnsmedisinske fag og Senter for internasjonal helse (SIH). SIH skal bestå som et tverrgående 
kraftfullt senter for både fakultetet og universitetet. 

Det nye instituttet favner bredt både når det gjelder undervisning og forskning. Vi deltar i en rekke undervisningsprogram og 
underviser et stort antall emner. IGS har muligheter for å gjøre undervisningen enda mer spennende ved å knytte den tett til 
våre fagområder og utvikle nytt samarbeid. Det foregår et spennende arbeid med utvikling av et Senter for tverrprofesjonell 
samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS) som jeg håper alle vil stille seg positive til. 

IGS har en rekke sterke forskningsgrupper og sentre. I løpet av året starter vi senteret for fremragende forskning: Senter for 
intervensjonsforskning på mødre- og barnehelse (CISMAC).  Vi har også startet et Senter for alders- og sykehjemsmedisin 
(SEFAS) som skal videreutvikles. 

Jeg håper alle vil finne seg godt til rette ved IGS og benytte de nye mulighetene vi har fått for faglig utvikling og samarbeid. 

Rolv T. Lie 
Instituttleder 

 

Nye publikasjoner 
Hittil i år har IGS ca. 60 publikasjoner, som favner bredt; fra forholdet mellom diabetes og migrene, 
tidlig rehabilitering av kreftpasienter til hvordan internasjonale hjelpeorganisasjoner bør gjøre 
prioriteringer for utdeling av mat til underernærte barn. Forskningen ved instituttet omtales også 
hyppig på ulike arenaer, Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi ble nylig presentert i tidsskriftet 
International Innovation, Malariaforskningen hvor Torleif Lunde er sentral, ble presentert i 
Forskning.no og studien som har sett på hvordan folsyretilskudd i svangerskapet kan redusere 
risikoen for å få barn med autisme er beskrevet av Forskningsrådet.  
Se oversikt over publikasjoner fra IGS her – hvis din artikkel mangler, gi beskjed til Therese Istad! 

 

Publikasjon i The Lancet: Folattilskudd og kreftforekomst 
Anbefalinger om folattilskudd har til tider vært omstridt på grunn av bekymring for økt kreftrisiko. 
Professor Stein Emil Vollset er førsteforfatter på en studie som har undersøkt eventuelle effekter av 
tilskuddet på kreftforekomst. Resultatene, som langt på vei tilbakeviser de store risikoene som ble 
antydet av noen enkeltstudier på 2000-tallet, er nå publisert i The Lancet. Les mer om studien her.   

 

Regjeringens forskningsmelding – langsiktige planer 
Statsministeren og kunnskapsministeren la fredag frem forskningsmeldingen titulert «Lange linjer – 
kunnskap gir muligheter». Regjeringen vil satse på tiårige langtidsplaner og den første nasjonale 
planen skal komme i 2014. I meldingen legges det frem tiltak mot midlertidighet, forslag om offentlige 
doktorgrader, 300 innstegsstillinger og tettere kobling mellom forskning og høyere utdanning. 
Meldingen fokuserer også på internasjonalt samspill og global helse, og instituttets SFF; CISMAC, er 
beskrevet spesielt (s. 41). Meldingen kan leses her. 

 

TVEPS: trening i tverrfaglig samarbeid 
Anders Bærheim leder Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten 
(TVEPS). Senteret har felles utplassering for studenter ved helseprofesjonsstudiene ved UiB og HiB 
som mål, og de forbereder seg nå på å søke om Senter for fremragende undervisning (SFU). – Dette 
handler om at studentene skal få trene på praktisk tverrfaglig samarbeid, noe som ellers er lite av i 
studiene, forteller Bærheim til På Høyden. Les artikkelen her og mer info om TVEPS her. 

 

Nyansatte ved IGS 
IGS har fått mange nyansatte siden årsskiftet. Jan M. Bjordal er ny professor i fysioterapivitenskap, 
Kristine Bærøe er ansatt som førsteamanuensis i etikk, vitenskapsteori, global helse. Ingunn 
Engebretsen og Hui Zuo er begge ansatt som forskere innen henholdsvis barnehelse og ernæring og 
livsstilsepidemiologi. Nita Bhandari vil være tilknyttet den nyopprettede SFFen som gjesteprofessor. 
Fem nye stipendiater har også startet opp: Kjetil L. Bjørnevik, Enxhela Sulo og Line I. Berge, alle 
innen livsstilsepidemiologi, i tillegg til Frode Lindemark i global helse og Siri Carlsen i allmennmedisin. 
Nye postdoktorer er Ann K. Knudsen – livsstilsepidemiologi og Lisa DeRoo - registerbaserte studier 
av familiær risiko. Nye statistikere: Magne Solheim og Miriam Gjerdevik. IGS ønsker alle velkommen! 
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Ny ph.d og kommende disputaser  
1.feb. Marit H. Ebbesen disputerte for ph.d.-graden på temaet Urinlekkasje og diabetes hos kvinner i 
Nord-Trøndelag IGS gratulerer!  
18.mars Ole Jacob Møllerløkken disputerte for ph.d-graden med temaet Påvirker elektromagnetiske 
felt mannlig reproduksjon? IGS gratulerer! 
5.april 12:15 Disputas Inger Haukenes - Predictors of disability pension: the role of class, work and 
gender 
11.april 11:15 Disputas Øystein Hetlevik - Register-based studies on continuity, collaboration and 
equity in general  
Doktorgradsavhandlinger ved IGS 

 

Kalender: Instituttrådsvalg, seminar og utlysning  
18.-21.mars: Instituttrådsvalg! Logg inn og stem i det virtuelle valglokalet.  
19. mars 13:30 Rektorvalgkampen: Debatt om utviklingsrelatert- og global forskning, Bergen 
ressurssenter for internasjonal utvikling (Jekteviksbakken 31). 
3.april 19:00 Filosofisk poliklinikk: Er det rom for skjønn og samvittighet i norsk helsevesen? Med 
Reidun Førde  
25.april Konferanse; Norsk Helsenettverk for Utvikling (NHU), Trondheim – Mer info 
13. mai - Frist: Utlysning fra Bergen Medisinske Forskningsstiftelse; Støtte til forskning på registre, 
biobanker og forskningsinfrastruktur.  
Se hele IGS-kalenderen her  

 

Universitetet i Bergen | Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Adresse: Postboks 7804, 5020 BERGEN  
Besøksadresse: Overlege Danielsens Hus, Årstav. 21 (SIH) 
og Kalfarveien 31, 5018 Bergen  
Telefon: +47 55 58 85 60 (SIH) og +47 55 58 61 00 (Kalfarvn.) 
Fax: +47 55 58 85 61 (SIH) og +47 55 58 61 30 (Kalfarvn.) 
Web: www.uib.no/igs   
 
Arkiv nyhetsbrev fra IGS: Se alle nyhetsbrev her.  

  
Vet du om noen som kan være interessert i å motta nyhetsbrevet vårt? Be dem sende oss en e-post!  
Avmelding 
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