
 

 

 

Nye publikasjoner  
I 2011 publiserte de ansatte ved ISF rekordmange publikasjoner, 214 stk. totalt. Det er 
en stor fremgang fra fjoråret, og antall artikler på høyeste nivå har også økt. 
Geir Egil Eide hadde flest publikasjoner med hele 23 stk! ISF gratulerer! 
Oversikt over publikasjoner fra ISF i 2012 

 

Publikasjon: døgnrytme vs. samfunnsrytme 
Mange norske ungdommer har en døgnrytme som er forsinket i forhold til 
samfunnsrytmen. En ny studie fra ISF viser at forsinket søvnfase kan assosieres med 
negative følger som lavere skolekarakterer, røyking, bruk av alkohol og større 
sannsynlighet for angst- og depresjon. Ingvild Saxvig er en av forskerne bak studien. 
Les mer om søvn-studien her. 
 

 

Nytt prosjekt: prioriteringer i global helse 
Forskningsgruppen for global helse, med professor Ole Frithjof Norheim i spissen, har 
nylig fått tilslag fra NORAD/NFR på et prosjekt som skal se på hvordan prioriteringer 
innen global helse kan gjøres bedre, mer rettferdig og kostnadseffektivt.  
Les mer om prosjektets planer her.  
 

 

Flere prosjekter 
Støy og helse i Sjøforsvaret: Bente Moen leder forskningsgruppen som skal kartlegge 
støy og helse på 50 marinefartøy. Støymålingene begynner i mai. 
Alders- og sykehjemsmedisin: Bettina Husebø har fått støtte fra GC Rieber til arbeidet 
med å etablere et Nasjonalt kompetansesenter for Alders- og Sykehjemsmedisin.  
Arv kontra miljø: Født slik eller blitt slik? Rolv Terje Lie har fått støtte til videre forskning 
på arv og miljø, noe som vil kunne gi sikrere kunnskap om hvilke miljøpåvirkninger som 
kan være skadelige eller gunstige for helsa. 
 

 

Mange nyansatte ved ISF 
Forskere, vitenskapelige assistenter, statistikere, postdoktorer og stipendiater er blitt 
ansatt de siste månedene på ulike forskningsgrupper ved ISF. Hittil i 2012 vi fått mer enn 
20 nyansatte. I administrasjonen er Rita Helland ansatt som vikar for Silje Amundsen. 
ISF ønsker alle velkommen!  Se oversikt over ansatte ved ISF på nettsidene. 
 

 

Disputaser ved ISF i 2012 
2.februar: Liv T.Walseth Hvordan bedre lege-pasientsamtalen? 
24.februar: Hans-Johan Breidablik Selvopplevd helse hos barn og unge. 
24.februar: Caroline Hodt-Billington Gode objektive mål på halting 
2.mars: Svein R. Kjosavik Fastlegenes nøkkelrolle ved behandling av psykiske lidelser 
9.mars: Anniken Hamang Genetisk veiledning ved plutselige dødsfall 
16.mars: Kjell H. Halvorsen Stort forbedringspotensiale for eldres legemiddelbehandling 
26.april: Tove Dragesund Kroppsbevissthet hos pasienter med muskel- og skjelettplager 
27.april: Mona K. Aaslund Gange på tredemølle med vektavlastning 
 

 

Kalender 
3.mai: Informasjonsmøte om Forsker grand prix 2012  
– interesserte stipendiater velkommen!   
9.mai Instituttets dag ISF, avholdes på Scandic Bergen City  
29.mai Allmøte om "Framtidens fakultet" 
30.mai Søknadsfrist NFR: Fri prosjektstøtte, FRIMEDBIO 
Se hele kalenderen for ISF her 

 

Universitetet i Bergen | Institutt for samfunnsmedisinske fag  
Adresse: Postboks 7804, 5020 BERGEN  
Besøksadresse: Kalfarveien 31, 5018 Bergen 
Telefon: +47 55 58 61 00 Fax: +47 55 58 61 30 
E-post: post@isf.uib.no Web: www.uib.no/isf 

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