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Forskningsgruppen HEMIX 

En oppdatering for 2021 

 
Med en holistisk forståelse av helse og sykdom, er forskningen vår særlig rettet mot personer 

med rusavhengighet og mot innvandrere, men har også et bredere folkehelseperspektiv. 

 

MÅL FOR FORSKNINGEN: 

Forskningen vår skal ha relevans for samfunnet. Vi ønsker å bidra til å løse både lokale, 

nasjonale og internasjonale samfunnsutfordringer innenfor temaene: 

• Forebyggende helsearbeid 

• Migrasjonshelse 

• Ruslidelser 

 

I HEMIX ØNSKER VI Å: 

• fremme brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid med aktører både i og utenfor 

akademiske miljøer 

• gjøre vår forskning synlig for fagmiljøer, helsepolitikere, relevante 

bruker/pasientgrupper, og folk flest 

• sikre forskning av høy kvalitet, med god etisk standard og ivareta føringer og 

lovgivning for forskning inkludert personvernlovgivning 

 

Forskningsgruppen- og våre medlemmer koordinerer flere store prosjekter inkludert 

ATLAS4LAR med fokus på lungehelse hos folk som får legemiddelassistert rehabilitering, 

Bergen i Endring som ser på helse hos folk i Bergen, CHART og Integration for Health som 

ser på helse hos flyktninger, INTRO-HCV som ser på effekt av en integrert behandling av 

hepatitt C, ATLAS4Dependence, samt PRImary health Care leaders Education i Malawi og 

Zambia (PRICE). Totalt sett har disse prosjektene prosjektstøtte på over 100 millioner kroner. 

I tillegg koordinerer gruppen og gruppemedlemmer en rekke mindre prosjekter (se liste 

nedenfor samt https://www.uib.no/allmenn/130807/hemix).  

 

Gruppen står bak en rekke publikasjoner og flere av gruppens medlemmer har de siste årene 

publisert mer enn ti artikler årlig i tillegg til bøker og bokkapitler. Gruppen er også svært 

aktive i mediaformidling. Gruppene arrangerte også store arrangementer inkludert 

Migrasjonskonferansen og brukerkonferansen Lever4Livet. 

 

De faste medlemmene veileder et tosifret antall studenter for hovedoppgave eller mastergrad 

og veiledere for stipendiatene tilknyttet gruppen samt med-veiledere for flere kandidater som 

ikke er direkte tilknyttet gruppen. Gruppens medlemmer bidro betydelig til undervisning ved 

UiB der flere er anerkjent som meritterte undervisere, samt at flere leder an på emnekurs og 

valgfrie kurs for leger. I tillegg hadde medlemmer en rekke verv der de bidro med sine 

forsknings- og fagkunnskaper både knyttet opp mot Helsedirektoratet, Nasjonalt råd for 

ernæring, de nordiske ernæringsanbefalingene, DAM stiftelsen, Worldwide University 

https://www.uib.no/allmenn/130807/hemix
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Network, Helse Omsorg 21, referansegrupper for flere internasjonale forskningsprosjekter, 

Norsk forening for allmennmedisin med flere.  

 

For å lese mer om HEMIX, se også nettsidene https://www.uib.no/allmenn/130807/hemix  

samt prosjektsidene https://www.uib.no/en/generalpractice/chart og http://helse-

bergen.no/bar. Se også rapport fra hver av de faste medlemmene nedenfor. 

 

HEMIX består av seks faste medlemmer tilsatt ved IGS inkludert: 

• Lars T. Fadnes (professor og leder av HEMIX) 

• Esperanza Diaz (professor og leder av Pandemisenteret) 

• Thomas Mildestvedt (førsteamanuensis og leder av FAM) 

• Silje Mæland (førsteamanuensis) 

• Eivind Meland (professor emeritus) 

• Elisabeth Marie Strømme (førsteamanuensis, 50/20 % stilling) 

 

Gruppen har tilknyttete stipendiater og assosierte medlemmer. Blant disse er: 

• Christer Aas (forsker, Helse Bergen) 

• Fatemeh Chalabianloo (stipendiat, Helse Bergen) 

• Omid Dadras (postdoc) 

• Siri Dalsmo Berge (stipendiat, Arendal) 

• Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen (stipendiat, Helse Bergen) 

• Einar Furulund (stipendiat, Helse Stavanger) 

• Jasmin Haj Younes (forsker, Kristiansand) 

• Wegdan Hamed Nasser Hasha (forsker, Bergen kommune) 

• William Hazell (Bergen kommune) 

• Siv-Elin Leirvåg Carlsen (forsker, Helse Bergen) 

• Kathy A. Møen (forsker/fastlege) 

• Åsgeir Kjetland Rabben (Bergen kommune) 

• Gro Beate Samdal (førsteamanuensis, HVL) 

• Ayan Bashir Sheikh-Mohamed (stipendiat, Oslo) 

• Pierina Alexandra Benavente Velando (stipendiat) 

• Jørn Henrik Vold (forsker, Helse Bergen) 

• Khadra Yasien Ahmed (stipendiat) 

 

Store prosjekter med tilknytning til forskningsgruppen: 

• CHART og Integration for Health (ledes av Esperanza Diaz) 

• INTRO-HCV og LAR-helseregister (koordinert av Bergen Addiction Research, Helse 

Bergen, ledes av Lars Fadnes) 

• ATLAS4LAR (koordinert av Bergen Addiction Research, Helse-Bergen, ledes av Lars 

Fadnes) 

• Bergen i Endring (ledet av Silje Mæland og Lars T. Fadnes 

• PRImary health Care leaders Education (PRICE i Malawi og Zambia, Thomas 

Mildestvedt) 

https://www.uib.no/allmenn/130807/hemix
https://www.uib.no/en/generalpractice/chart
http://helse-bergen.no/bar
http://helse-bergen.no/bar
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• ATLAS4Dependence (ledes av Kjell Arne Johannsson, Lars Fadnes og Fatemeh 

Chalabianloo) 

 

Andre prosjekter: 

• Helsetjenester på tvers (Thomas Mildestvedt deltar i ledelsen sammen med pediatere) 

• Helsefremme ved frisklivssentralene (ledes av Eivind Meland) 

• Folkehelseprosjekt i Sogn og Fjordane (ledes av Eivind Meland) 

• Food4healthyLife (ledes av Lars Fadnes) 

• TANNKLAR (ledes av Anne N. Åstrøm og Lars Fadnes) 

• Metadonstudien (ledes av Fatemeh Chalabianloo) 

 

PhD-kandidater som har fullført med tilknytning til HEMIX: 

• Kathy A. Møen (fullført 2019, veiledere: Esperanza Diaz, Bernadette Kumar) 

• Christer Frode Aas (fullført 2021, veiledere: Lars Thore Fadnes, Kjell Arne 

Johannsson og Svetlana Skurtveit) 

• Jørn Henrik Vold (fullført 2021, veiledere: Lars Thore Fadnes, Kjell Arne Johannsson 

og Alexander Leiva) 

• Elisabeth Marie Strømme (fullført 2021, veiledere: Esperanza Diaz, Lars Thore 

Fadnes, Bernadette Kumar) 

• Wegdan Hamed Nasser Hasha (fullført 2021, veiledere: Esperanza Diaz, Lars Thore 

Fadnes, Bernadette Kumar) 

• Jasmin Haj Younes (fullført 2022, veiledere: Esperanza Diaz, Bernadette Kumar, Eirik 

Abildsnes) 

 

Artikler fra forskningsgruppen: 

Se publikasjoner fra gruppens faste medlemmer:i Cristin:  

 

• Lars T. Fadnes (professor og leder av HEMIX og BAR) 

• Esperanza Diaz (professor og leder for Pandemisenteret) 

• Eivind Meland (professor emeritus) 

• Thomas Mildestvedt (førsteamanuensis, merittert underviser) 

• Silje Mæland (førsteamanuensis, merittert underviser) 

• Elisabeth Marie Strømme (førsteamanuensis) 

 

 

 

 

 

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=44701&la=no&action=sok
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=50807&la=no&action=sok
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=49139&la=no&action=sok
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=48586&la=no&action=sok
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=45039&la=no&action=sok
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=51072&la=no&action=sok

