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Sommertips fra UiB, utgave per 17. juni 2011 
 
UiB har mange dyktige forskere som kan uttale seg om typiske sommertema. Her følger en 
liste over kontaktpersoner og aktuelle begivenheter. 
 
Innhold: 
 
1. Politiske hendelser i sommer 
2. Opptak til universiteter og høyskoler 
3. Helse, ernæring og kosthold  
4. Familieliv i ferien 
5. Søvn om sommeren 
6. Hagearbeid og hageplager  
7. Ferie 
8. Klima og værfenomen 
9. Bergen Summer Research School 
 
 
 
1. Politiske hendelser i sommer 
 

• Internasjonal konferanse om atomsikkerhet (20. juni , i Wien) 
 
Jan S. Vaagen  er professor ved Institutt for fysikk og teknologi. Han tar seg av UiBs 
energikontakter i bred forstand, og er også med i EASACs energistyringspanel.  
Tlf. 55 58 27 24 (a), 957 70 063 (m), e-post: Jan.Vaagen@ift.uib.no 

 
Egil Lillestøl  er professor emeritus ved Institutt for fysikk og teknologi. Han er i Norge 
fra 13. juni til 10. juli og kan nås på tlf. 95 20 51 57 (m) / 0033 450 350317 (Etter 14. 
juli), e-post: Egil.Lillestol@ift.uib.no 

 
• Første mulighet for Sør-Sudan til å løsrive seg (9.  juli) 

 
Anders Bjørkelo  er professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap. Han er spesialist på Sudan og kan svare på de fleste spørsmål om 
landet og situasjonen. Han kan nås på tlf. 56 30 91 08 (a) / 922 44 625 (m), 
e-post: Bjorkelo@ahkr.uib.no 

  
• Politiske hendelser i Europa 
 

Terje Knutsen , førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, kan mye 
om politiske temaer i Europa. Han kan kontaktes i forbindelse med politiske 
begivenheter i sommer. Tlf. 55 58 20 18 (a), 911 73 442 (m), e-post: 
Terje.Knutsen@isp.uib.no 

 
• Høstens valg i Norge / valgkamp 

 
Hilmar Langhelle Mjelde  er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk. Han 
har kompetanse innenfor politiske partier, og kan spesielt mye om Frp. 
Tlf. 55 58 97 29 (a) / 482 62 619 (m), e-post: Hilmar.Mjelde@isp.uib.no 
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2. Opptak til universiteter og høyskoler (20. juli) 
Samordna opptak legger frem tall og fakta om årets hovedopptak til høyere utdanning 20. 
juli. Spørsmål om opptaket ved UiB kan rettes til Per-Arne Larsen  ved Studieadministrativ 
avdeling, Tlf. 55 58 98 60 (a) / 996 42 262 (m), e-post: Per-Arne.Larsen@adm.uib.no 
Tall og fakta fra Samordna opptak legges ut her:  http://info.samordnaopptak.no/  
 
UiB har også flere utdanningsforskere som kan svare på spørsmål rundt opptaket, f.eks. 
hvorfor noen fagfelt går frem mens andre tilbake. De kan også svare på spørsmål om 
utdanning generelt: 

Arild Raaheim  er professor ved Institutt for pedagogikk og kan svare på de fleste 
spørsmål rundt utdanning. Tlf. 55 58 25 55 / 416 49 272 (m), 
 e-post: Arild.Raaheim@iuh.uib.no 

Johannes Hjellbrekke  er førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, og kan svare 
på spørsmål knyttet til utdanning, studenter og sommerjobber, etc.  
Tlf. 55 58 91 65, e-post: Johs.Hjellbrekke@sos.uib.no 
 

3. Helse, kosthold og ernæring 
 

Mette Helvik Morken er klinisk ernæringsfysiolog og jobber ved Institutt for 
indremedisin ved UiB. Hun kan svare på flere spørsmål rundt overvekt, overspising 
og kostholdsråd generelt. Hun har også forsket på matoverfølsomhet og funksjonelle 
mage-tarm plager. Tlf. 55 97 38 26 (a), 900 46 947 (m),  
e-post: Mette.Morken@med.uib.no 

Oddrun Gudbrandsen , forsker ved Institutt for indremedisin, kan svare på spørsmål 
innen ernæring, spesielt effekter av proteiner og fett i kostholdet på lagring av fett i 
kroppen og glukosetoleranse.  
Tlf. 55 97 55 53, e-post: Oddrun.Gudbrandsen@med.uib.no 

• Alkohol 
 

Hilde Gundersen  er postdoktor ved institutt for samfunnsmedisinske fag. Hun forsker 
på hvordan alkohol påvirker hjernen, og kan svare på spørsmål innenfor emnet. Tlf. 
55 58 61 21 (a), 412 98 517 (m), e-post: Hilde.Gundersen@isf.uib.no 

 
• Internasjonal helse 

 
Rune Nilsen  er professor og instituttleder ved Senter for internasjonal helse. Han har 
god oversikt og kunnskap over mange felt rundt internasjonal helse, og kan svare på 
generelle globale helsespørsmål. Tlf. 55 58 85 51 (a), 414 79 217 (m), e-post: 
Rune.Nilsen@cih.uib.no 
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4. Familieliv i ferien 
 

Helge Holgersen,  arbeider med psykoterapi med barn, forholdet mellom foreldre og 
barn, har en doktorgrad innenfor område psykoanalyse og psykoanalytisk terapi. 
Ellers interessert i vitenskapsfilosofi og etiske spørsmål rundt behandling av sykdom 
generelt og barn spesielt. Tlf. 55 58 88 62 (a), 959 24 328 (m),  
e-post: Helge.Holgersen@rbup.uib.no 

 
Roar Solholm,  spesialist på atferdsvansker hos barn og unge og foreldreveiledning. 
Kan kommentere saker som omhandler barn på ferie, problemer som kan oppstå når 
hverdagsrutinene er borte e.l.  
Tlf. 55 58 88 60 (a) / 948 942 68 (m), e-post Roar.Solholm@psykp.uib.no  

 
Tove Ingebjørg Fjell,  professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap, forsker på ”Den nye familien”, og kan svare på problemstillinger 
rundt frivillig/ufrivillig barnløse. Hun er tilgjengelig i sommer, med unntak av 14. juli - 
25. juli. Tlf. 55 58 98 85 (a), 970 93 756 (m), e-post: Tove.Fjell@ahkr.uib.no  

 
5. Søvn om sommeren 
Varme og lyse netter kan by på utfordringer. Noen sliter med å få sove mens andre snur om 
på sin naturlige døgnrytme i ferien. UiB har flere forskere som kan mye om søvn: 
 

Hedvik Elisabeth Fosse  er stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi, og forsker på 
barn og søvnvansker. Tlf. 55 58 31 33, e-post: hedvik.fosse@uni.no  

 
Bjørn Bjorvatn,  professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og leder for 
Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (http://www.sovno.no). 
Tlf. 911 40 269 (m), e-post: Bjorn.Bjorvatn@isf.uib.no 

 
Janne Grønli,  postdoktor ved Det psykologiske fakultet og senterkoordinator ved 
Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Spesialfelt: Stress og psykiske 
lidelser knyttet til søvn. Tlf. 922 96 559 (m), e-post: janne.gronli@uib.no  

 
Børge Sivertsen,  førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Det 
psykologiske fakultet. Spesialfelt: Behandling av søvnlidelser. 
Tlf. 997 69 262 (m), e-post: Borge.Sivertsen@psykp.uib.no  

 
Ingvild Saxvig,  stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Spesialfelt: Søvn og døgnrytme hos ungdommer. Ferie tre siste uker i juli og første i 
august. Tlf. 922 97 371 (m), e-post: ingvild.saxvig@isf.uib.no  
 

 
6. Hagearbeid og hageplager 
 

• Arboretet/Botanisk hage 
Arboretet og Botanisk hage på Milde har 5000 planteslag fra hele verden, Norges 
største rosesamling, og Nordens største Rhododendronsamling. Resepsjonen har 
hele sommeren tilgjengelig informasjonspersonale samt gartnere som kan svare på  
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ulike hagefaglige spørsmål. De har også oversikt over hvem som kan hva, og hvem 
som er på ferie. Tlf. 55 58 72 50, e-post: post@sah.uib.no.  

 
Ta gjerne en titt på filmen om Arboretets rhododendronsamling her: 
http://vimeo.com/24461710, eller se deres nettside på http://www.uib.no/arboretet/. 

 
• Brunsnegler/Iberiasnegler 
 

Bjørn Arild Hatteland , post doktor ved institutt for biologi, er aktiv i kampen mot den 
såkalte mordersneglen. Tlf. 55 58 22 19 (a), 976 99 640 (m),  
e-post: Bjorn.Hatteland@mnfa.uib.no 
 
 

 
7. Ferie 
 

• Ferieøkonomi  
Bruker vi mindre penger på ferie etter at renta har gått opp? Hvor viktig er det at vi 
reiser til Hellas? Betyr lands økonomiske kriser noe for nordmenns valg av reisemål? 

 
Kjell Erik Lommerud  er professor ved Institutt for økonomi. Han kan svare på 
spørsmål om ferieøkonomi, valuta, og også ferieøkonomien i makroperspektiv.  
Tlf. 55 58 92 09 (a), / 958 01 901 (m), e-post: Kjell-Erik.Lommerud@econ.uib.no 

 
Thor Øivind Jensen  er førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap. Han kan svare på spørsmål generelle temaer rundt 
forbrukerpolitikk. Tlf. 55 58 21 53 (a), 908 47 064 (m),  
e-post: Thor.O.Jensen@aorg.uib.no 

 
• Reiselivsvaner og ferietrender 

 
Svein Larsen,  er instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi. Han forsker på 
ferie og turisme, og kan svare på flere spørsmål innen trender og om nordmenns 
reisevaner. Tlf. 55 58 86 28, e-post: Svein.Larsen@psysp.uib.no 

 
• Frankrike som ferieland  

Frankrike er et populært ferieland for nordmenn. Landet er også stadig aktuelt på 
grunn av politiske forhold. Akkurat nå er det mye oppmerksomhet knyttet til 
ledervervet i Det Internasjonale pengefondet (IMF). I tillegg gifter prins Albert av 
fyrstedømmet Monaco seg 2. juli. 

 
Kjersti Fløttum,  professor ved Institutt for fremmedspråk, er franskekspert og kan 
svare på flere generelle spørsmål om Frankrike. Hun vil være tilgjengelig i sommer, 
med unntak perioden 2.-10.juli. Tlf. 55 58 22 82 (a), 952 08 342 (m),  
e-post: Kjersti.Flottum@if.uib.no 

Helge Vidar Holm  er professor ved Institutt for fremmedspråk. Han kan mye om de 
politiske og samfunnsmessige forholdene i Frankrike. Tlf. 55 58 22 89,  
e-post: Helge.Holm@if.uib.no 
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Marte Mangset  er postdoktor ved Sosiologisk institutt. Hun har bodd i Frankrike i 
mange år og kan svare på spørsmål om fransk politikk, kultur og samfunn. Hun har 
særlig forsket på fransk utdanning og forskning, samt på franske byråkratiske eliter. 
Tlf. 55 58 91 96, e-post: Marte.Mangset@sos.uib.no 

Christine Jacobsen  er postdoktor ved Institutt for sosialantropologi. Hun kan mye 
om innvandring og religiøs pluralisme i Frankrike og kan også svare på generelle 
spørsmål om kvinnesyn i frankrike , blant annet med tanke på Hijab . Hun er 
tilgjengelig i sommer, med unntak av 6. – 20. juli. Tlf. 55 58 92 65,  
e-post: Christine.Jacobsen@uni.no 

 
8. Klima og værfenomen 
 

Ellen Viste  er stipendiat i meteorologi ved Geofysisk institutt. Hun kan svare på de 
fleste spørsmål om værfenomener. Ferie fra 9. juli til 8. august. 
Tlf. 55 58 43 93 (a), 480 02 018 (m), e-post: Ellen.Viste@gfi.uib.no 
 
Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning kan svare på det meste om klima. 
Liste over hvem som svarer på hva finner du her: 
http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?id=276&kat=95&lang=1  
Tlf. til ekspedisjonen: 55 58 98 03. 

 
 
9. Bergen Summer Research School (20. juni – 1. juli) 
Årets utgave av sommerforskerskolen Bergen Summer Research School (BSRS) vil ha 
fokus på ”Normer, verdier, språk og kultur”. For mer informasjon, kontakt  
Kjersti Fløttum:  Tlf. 55 58 22 82 (a), 952 08 342 (m), e-post: Kjersti.Flottum@if.uib.no.  
Les mer om sommerskolen her: www.bsrs.no 
 
 
Øvrige ekspertlister ved UiB 
Noen enheter ved UiB har laget egne kompetansekataloger. 
 
Ansatte ved institutt for sammenlignende politikk har kunnskap om en rekke temaer innen 
statsvitenskap, geografiske områder og land. En stikkordsmessig oversikt finnes her: 
http://www.uib.no/sampol/ressurser/kompetansekatalog  
 
Det juridiske Fakultetet har en Kompetanseoversikt over vitenskapelig tilsatte, sortert i 
ulike juridiske temaer. Listen kan sees på følgende adresse:  
http://www.uib.no/jur/ressurser/faglig-kompetanse  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en egen temaliste over kontaktpersoner ved 
fakultetet som kan svare på spørsmål innenfor matematiske og naturvitenskapelige temaer: 
http://www.uib.no/matnat/ressurser/tema-kontaktpersoner  
 
 
Er du på jakt etter andre saker eller forskere ved UiB?  
I vårt presserom på web finner du informasjon om hvordan du finner kilder og fakta ved UiB, i 
tillegg til kontaktinformasjon for mediekontaktene. www.uib.no/presserom  


