
Torsdag 25. april / Peer Gynt-salen, Grieghallen, Bergen 
Konferansier: Siri Lill Mannes 

Christiekonferansen er en av Norges viktigste møteplasser 
for samhandling mellom akademia og det omkringliggende 

samfunn. Perspektivet for årets konferanse er: Velferd i vid 
forstand og kunnskapens rolle for utviklingen av denne.

C H R I S T I E K O N F E R A N S E N  2013 

K U N N S K A P E N S 
BETYDNING FOR VELFERDEN



KUNNSKAPENS ENDRINGSKRAFT  
OG ROLLE FOR VEDLIKEHOLD OG  
UTVIKLING AV VELFERDSSAMFUNNET
Hva er grunnlaget for vår velferd? Hvilken rolle spiller kunnskap for å utvikle velferd? Går 
vår velferd på bekostning av andres? I denne sesjonen tar vi for oss kunnskapens endrings-
kraft og hvilken rolle kunnskap spiller for vedlikehold og utvikling av vårt velferdssamfunn.    
Fra verdien av nasjonale helseregistre som grunnlag for kunnskap om velferd, via konsekven-
sene   av oljefondets investeringer til utviklingen av bærekraftig forvaltning av våre ressurser  
– det handler om et samspill mellom kunnskap, velferd og politikk. 

09.10 – 09.40 Velstand, velferd og kunnskap
Innlegg ved Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita

09.40 – 10.10  Når et helt folk studeres: Forskning i registre og biobanker
Innlegg ved professor Mads Melbye, sektordirektør i Statens Serum Institut i Danmark

10.10 – 10.30 En kunnskapsbasert velferdspolitikk?
Innlegg ved Kåre Hagen, direktør ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst,  
velferd og aldring (NOVA)

10.30 – 11.00 Pause
Vrimling i området utenfor Peer Gynt-salen. Presentasjoner av Sentre for fremragende  
forskning (SFF), ERC-finansierte prosjekter (Det europeiske forskningsrådet) og Bergen  
Teknologioverføring (BTO). Bli med og oppdag noen av våre fremste forskningsmiljøer!

11.00 – 11.15  Lange linjer – korte glimt: Eksempler fra geovitenskapens 
betydning for velferdssamfunnet 
Innlegg ved professor Gunn Mangerud, instituttleder ved Institutt for geovitenskap,  
Universitetet i Bergen

11.15 – 11.30 Forskning og næringsliv: Tettere samarbeid for en bedre verden
Innlegg ved Bjørn Kjærand Haugland, konserndirektør i Det Norske Veritas 

11.30 – 11.45 Petroleumsfondet: Størst og best – men likevel overvurdert?
Innlegg ved professor Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole

08.30 – 09.00  Registrering. Kaffe og te. 

09.00 – 09.10 Åpning 
Ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

MELLOMSPILL: 
CHRISTIEPRISEN 2013

11.45 – 12.00  Utdeling av Christieprisen 
Vinneren av årets Christiepris offentliggjøres av universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken  
og deles ut av rektor Sigmund Grønmo.

SESJON 
1 VELFERDS-NORGES FREMTID

I denne sesjonen møter vi noen av fremtidens forskere. Hva forsker de på og hvorfor er det 
viktig at de forsker på nettopp dette? I siste del av sesjonen får vi en debatt om velferds- 
Norges fremtid, der etablerte politikere blir utfordret av unge krefter ved universitetet: Hvilke 
krav til velferd stiller den yngre generasjonen, de som skal leve i landet om førti til femti år? 

13.00 – 13.15    Doktorgrad i bedriften: Presentasjon av ordningen med  
nærings-phd
Samtale med prorektor Berit Rokne, Universitetet i Bergen

13.15 – 13.50    Forskning i front: Tre yngre forskere ved Universitetet i Bergen  
gir oss et innblikk i pågående forskningsprosjekter
Malin V. Jonsson, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, UiB:  
Tørr i munnen, tørr i øynene. Er det kanskje Sjøgrens syndrom?  
Jørn Jacobsen, professor ved Det juridiske fakultet, UiB:  
Strafferetten i terrorens tidsalder  
Heidi Sandaker, forsker ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB og ved CERN i Genève:  
Universets hemmeligheter – en moderne oppdagelsesreise

13.50 – 13.55    Premieutdeling til vinnerne av skrivekonkurransen  
"Skriv om kunnskap"
Skrivekonkurransen er et samarbeid mellom Bergens Tidende, Studentersamfunnet i Bergen 
og Universitetet i Bergen.

13.55 – 14.05    Musikalsk overraskelse fra Bergen Live

14.05 – 14.25    Pause
Dagens siste sjanse til å gjøre seg kjent med våre fremragende forskningsmiljøer i  
vrimlearealet utenfor Peer Gynt-salen.

14.25 – 14.50    Jakten på det jordiske gammaglimt
Innlegg ved professor Nikolai Østgaard, senterleder for Birkeland Centre for Space Science, 
Universitetet i Bergen

14.50 – 15.30    Debatt: Tradisjonelle politiske verdier møter nye utfordringer
Stortingsrepresentantene Erna Solberg (H) og Martin Kolberg (Ap) utfordres av fag- og 
forsknings ansvarlig i Studentparlamentet, Siri Knapskog, leder av Rådet i Studentersamfunnet,   
Daniel Nygård og forsker ved Uni Rokkansenteret Ingrid B. Muftuoglu til debatt om  
velferds-Norges fremtid. 

15.30 – 15.45   Kåseri ved Finn Tokvam 

                     15.45   Avslutningsord 
Ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

SESJON 
2

PROGRAM

12.00 – 13.00  Lunsjpause
Lunsj i spissen på Grieghallen og deretter kaffe i vrimleområdet utenfor  
Peer Gynt-salen.

Takk for i år, velkommen igjen fredag 25. april 2014!



KRISTIN CLEMET 
Clemet er leder for tankesmien Civita. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 
Clemet var tidligere politiker i Høyre og var utdannings- og forskningsminister fra 2001-2005. 
(Foto: Eirik Helland, Aftenposten)

MADS MELBYE 
Melbye er lege, professor i epidemiologi og sektordirektør ved Statens Serum Institut i Danmark. 
Han har tidligere hatt flere forskerstillinger i epidemiologi i Danmark og på National Cancer 
Institute, USA, og har skrevet over 450 publikasjoner. (Foto: Tuala Hjarnø)

KÅRE HAGEN 
Hagen er direktør ved NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). 
Hagen har bred erfaring som forsker og forskningsadministrator blant annet fra UiO, Fafo  
og BI. (Foto: Halvard Dyb, Nova)

GUNN MANGERUD 
Mangerud er instituttleder ved Institutt for geovitenskap ved UiB. Hun er professor i geologi 
med spesialisering innenfor biostratigrafi. Hun har også lang fartstid fra industri, instituttsektor 
og statlig forvaltning. (Foto: Kay Berg)

BJØRN KJÆRAND HAUGLAND 
Haugland er konserndirektør i DNV. Han er utdannet ved NTNU og startet sin karriere i selskapet 
i 1991. Haugland har hatt en rekke ulike lederstillinger i Norge og utlandet, og har i dag blant 
annet ansvaret for DNVs strategiske forsknings- og teknologiagenda. (Foto: DNV/Nina E Rangøy)

ØYSTEIN THØGERSEN 
Thøgersen er professor ved Norges Handelshøyskole. Han er økonom, med offentlig  økonomi 
og makroøkonomi som sine viktigste fagfelt. I perioden 2004-2009 var han medlem i Norges 
Banks hovedstyre. (Foto: Hallvard Lyssand, NHH)

BERIT ROKNE
Rokne er prorektor ved Universitetet i Bergen for perioden 2009 - 2013. Fra 2005 - 2009 var hun 
viserektor for utdanning. Hun tok hovedfag i pedagogikk ved Lærerakademiet i 1984, og tok 
sin doktorgrad i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen i 1993. (Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB)

MALIN V. JONSSON 
Jonsson er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB. Jonsson disputerte  i 
2006 på en avhandling om Sjögrens syndrom, som hun senere har forsket videre på. Sjögrens 
syndrom er en autoimmun sykdom som fører til tørrhet i slimhinner, oftest i munnhule og øyne.  
(Foto: Rune Haakonsen)

JØRN JACOBSEN 
Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB. Jacobsen forsker på strafferettens  
grunnlagsspørsmål. Han har som eneste UiB-forsker fått Nils Klim-prisen (i 2011), som deles 
ut til fremragende unge forskere. Han fikk også Meltzerprisen for yngre forskere i 2009.  
(Foto: Kim E. Andreassen)

HEIDI SANDAKER 
Sandaker er forsker ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB og ved CERN i Geneve.  
Hun forsker på mørk materie, et av de store mysteriene i universet. (Foto: Fredrik Mandal)

NIKOLAI ØSTGAARD 
Østgaard er leder for et av Universitet i Bergens sentre for fremragende forsking, Birkeland 
Centre for Space Science som er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi. Han er professor  
i romfysikk. Senteret han leder har også fått ERC-stipend. (Foto: Eivind Senneset)

ERNA SOLBERG 
Solberg er partileder i Høyre, og har vært innvalgt på Stortinget siden 1989. Hun er Høyres 
statsministerkandidat ved høstens stortingsvalg. Solberg har store deler av utdannelsen sin 
fra Universitetet i Bergen. (Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no)

MARTIN KOLBERG  
Kolberg er valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet, og er parlamentarisk nestleder  
i  Arbeidspartiets stortingsgruppe. Han var partisekretær i AP fra 2001-2009. (Foto: Bernt Sønvinsen)

DANIEL NYGÅRD
Nygård er rådsleder i Studentersamfunnet i Bergen. Han er bachelorstudent i administrasjon 
og organisasjonsvitenskap. Nygård var en av fire elever som vant Holbergprisen i skolen i 2008. 
(Foto: Jarle Hovda Moe)

INGRID BIRCE MUFTUOGLU 
Muftuoglu er forsker ved Uni Rokkansenteret og er med i forskningsgruppen som forsker på 
hvordan sosiale og kulturelle interesser, grupper, institusjoner og kategorier konstitueres og 
endres over tid. Hun disputerer for doktorgraden i kulturvitenskap i august 2013. (Foto: UiB)

SIRI KNAPSKOG 
Knapskog sitter som medlem i Studentparlamentets Arbeidsutvalg. Hun har permisjon fra 
jus-studiene for å være studentpolitiker i studieåret 2012/2013. (Foto: Ida Bergstrøm)

FINN TOKVAM 
Tokvam er journalist, musiker og forfatter. Han har jobbet i NRK bl.a. i programpostene Radio 
Røynda og P.I.L.S.. Han er også spaltist i Bergens Tidende og vokalist i populær orkesteret   
Finn Erix. (Foto: NRK)

SIRI LILL MANNES
Siri Lill Mannes er utdannet historiker fra UiB. Hun har 20 års fartstid fra media, fra 1992 til 2010 
som journalist og nyhetsanker i TV2. I dag er hun daglig leder i rådgivingsselskapet SpeakLab. 
Siri Lill Mannes er dagens konferansier. (Foto: Trude Brun Wilhelmsen)

SIGMUND GRØNMO
Sigmund Grønmo er professor i sosiologi ved UiB. Han har tidligere blant annet vært professor 
ved Handelshøyskolen BI og professor II ved UiO. Siden 2005 har han vært rektor ved UiB.  
(Foto: Paul Sigve Amundsen)

KARI TOVE ELVBAKKEN
Kari Tove Elvbakken er dr. polit. fra UiB, og har forskerbakgrunn fra ernæring og helsepolitikk. 
Hun har tidligere vært forskningsdirektør ved SEFOS og ved Rokkansenteret, og hun ble ansatt 
som universitetsdirektør i 2007. (Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB)

PROGRAMKOMITÉ 2013: Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjons vitenskap 
(leder) / Margareth Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk / Kjell Øvre Helland, redaktør i TV2 / 
Andreas Høglund, student / Ingar Myking, kommunikasjonsdirektør ved UiB / Anneken Kari Sperr, førsteamanuensis 
ved Det juridiske fakultet / Tore Tungodden, avdelingsdirektør ved Universitetsdirektørens kontor / Marit Warncke, 
administrerende direktør i Bergen Næringsråd / Nina Øyen, professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag

SEKRETARIAT: Kontor for samfunnskontakt, Muséplass 2

BIDRAGSYTERE



SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING (SFF)
Sentre for fremragende forskning er Norges forskningsråds ypperste virkemiddel for å stimulere norske forsknings-
miljøer til langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. 

CISMAC – CENTER FOR INTERVENTION SCIENCE IN MATERNAL 
AND CHILD HEALTH
Tilhørighet: Det medisinsk-odontologiske fakultet, Senter for Internasjonal helse, UiB 
Senterleder: Professor Halvor Sommerfelt, halvor.sommerfelt@cih.uib.no 

Hvordan bidra til bedre mødre- og barnehelse i fattige land?
Dødeligheten blant barn i fattige land er synkende, men den er fortsatt høy og faller lite blant de nyfødte. Mødre-
dødeligheten holder seg høy. De fleste av dødsfallene kan forebygges med forholdsvis enkle midler. Det nye senteret 
for fremragende forskning, "Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health", vil utvikle nye og evaluere 
effekten av eksisterende tiltak for å bedre overlevelse, helse og utvikling blant mødre og barn i fattige land.

CCBIO – CENTER FOR CANCER BIOMARKERS
Tilhørighet: Det medisinsk-odontologiske fakultet, Gades institutt, UiB 
Senterleder: Professor Lars A. Akslen, lars.akslen@gades.uib.no 

CCBIO arbeider med å kartlegge nye biomarkører (kreftmarkører) til hjelp i målrettet pasientbehandling. Senteret 
kartlegger nye biologiske mekanismer ved kreft og fokuserer på hvordan kreftcellene blir påvirket av støttevevet   
i svulstene (mikromiljøet).

CGB – CENTRE FOR GEOBIOLOGI 
Tilhørighet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for geovitenskap, UiB 
Senterleder: Professor Rolf Birger Pedersen, rolf.pedersen@geo.uib.no 

Fra grunnforskning til samfunnsnytte
Senter for geobiologi utforsker samspillet mellom livet på jorden og jordens geologiske prosesser. Ekstreme miljø  
i dyphavet er et av våre naturlige laboratorier. Denne grunnforskningen driver frem nye tilnærmingsmetoder,  utforsker   
nye ressurser, fremskaffer ny miljøkunnskap og fostrer unge forskere med tverrfaglig kompetanse som er viktig  
for samfunnet. 

BCCR – BJERKNESSENTERET FOR KLIMAFORSKNING
Tilhørighet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB  
Senterleder: Professor Eystein Jansen, eystein.jansen@geo.uib.no 

Visste du at Bergen har et verdensledende forskningsmiljø innen klima?
Forskerne på Bjerknessenteret er særlig sterke på klimaforståelse, klimamodellering, scenarier for fremtidig klimautvikling 
og kvantifisering av klimaendringer. Forskerne er rekruttert fra flere fagområder med solid forankring i meteorologi, 
oseanografi, geologi og matematikk. Samarbeid på tvers av faggrenser gjør oss i stand til å skape forskningsprosjekter 
som er grensesprengende.

BCSS – BIRKELAND CENTRE FOR SPACE SCIENCE
Tilhørighet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fysikk og teknologi, UiB 
Senterleder: Professor Nikolai Østgaard, nikolai.ostgaard@ift.uib.no 

Hvordan er jorden koblet til verdensrommet?
Nordlys og sørlys, elektriske strømmer i atmosfæren og gammastråling fra tordenskyer er noen av fenomenene 
som Birkeland Centre for Space Science ønsker å finne ut av. Birkeland Centre for Space Science er et nytt senter for 
fremragende forskning ved Universitetet i Bergen.

ERC - FINANSIERTE PROSJEKTER  
(DET EUROPEISKE FORSKNINGSRÅDET)
Hovedmålet til Det europeiske forskningsrådet (ERC) er å fremme fremragende forskning i Europa gjennom å 
 investere i de beste forskerne og de beste ideene. Flere forskere ved UiB har fått tildelt prestisjetunge bevilgninger 
for sine prosjekter fra Det europeiske forskningsrådet.

HEARING VOICES
Tilhørighet: Det psykologiske fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP), UiB 
Prosjektleder: Professor Kenneth Hugdahl, Bergen fMRI Group, hugdahl@psybp.uib.no 

Hvordan kan man høre stemmer som ikke finnes? Hva skjer i hjernen når man hører en stemme som ikke er der? Er det 
bare syke som hører stemmer? I dette ERC/SFF prosjektet benytter vi avansert MR teknologi for å undersøke hvordan 
hørselshallusinasjoner oppstår i hjernen, og har utviklet nye app-baserte treningsrutiner for å lære å leve med stemmene. 

TRACSYMBOLS
Tilhørighet: Det humanistiske fakultet, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), UiB 
Prosjektleder: Professor Christopher Henshilwood, christopher.henshilwood@ahkr.uib.no 

På sporet av den tapte tid
Når starter egentlig menneskets historie? Når og hvor begynte vi mennesker å tenke og oppføre oss slik vi gjør i 
dag? Hva skiller Homo sapiens fra andre primater og utdødde menneskearter? Hvorfor utviklet mennesker evnen 
til å kommunisere gjennom språk og symboler? Hvilken rolle har fortidens klimaendringer spilt i utviklingen av det 
moderne mennesket og vår egen arts kognitive evolusjon? Lyst å vite mer om hvem du er og hvor kommer du fra? 
Besøk oss i TRACSYMBOLS-prosjektet!

DIABETESGENETIKK OG ARVELIG BARNEDIABETES
Tilhørighet: Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk medisin (Klinisk institutt 2), UiB 
Prosjektleder: Professor Pål Rasmus Njølstad, pal.njolstad@pedi.uib.no 

En rivende utvikling innen genforskning de siste tiårene har lært oss at mennesker deler ca. 99,9 % arvestoff. I samme 
periode har verden sett en eksplosjonsartet økning i fedme og diabetes. Men er forklaringen bare dårlig kosthold 
og lite mosjon? Noen kan spise usunt og trene lite uten å gå opp i vekt. Kanskje kan forskjellene i den siste promillen 
forklare hvorfor noen utvikler overvekt og diabetes? Besøk oss på vår stand!

MARIN MIKROBIOLOGI
Tilhørighet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biologi, UiB 
Prosjektleder: Frede Thingstad, frede.thingstad@bio.uib.no 

Hvor mange kilometer DNA finnes det i en liter sjøvann? Hvem rydder opp etter et oljesøl? Er det flere stjerner i 
 universet enn virus i havet? Hvordan ser havets planter ut? Vil du se hvem som svømmer under gamle Nygårdsbroen? 
Kom og besøk MINOS prosjektet i marin mikrobiologi! 

ALGORITMER
Tilhørighet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for informatikk, UiB  
Prosjektleder: Professor Fedor Fomin, fedor.fomin@ii.uib.no 

Tror du at å kjøpe en dobbelt så rask datamaskin gjør at du kan løse dobbelt så store oppgaver?
-Tro igjen! I realiteten er de fleste oppgavene så komplekse at det ikke er så viktig hvor rask datamaskinen din er, det 
viktige er hvordan du løser dem. Algoritmegruppen ved Universitetet i Bergen flytter grensene for hva en  datamaskin 
kan gjøre, uavhengig av datamaskinen!

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE
Bergen Teknologioverføring (http://bergento.no)  
Direktør Anders Haugland, anders.haugland@bergento.no

Ny norsk milliardindustri kan være på fremmarsj langs norskekysten. Dyrking av havet vil kunne gi en ny norsk 
vekstnæring som er miljøvennlig og bærekraftig for fremtiden. Møt både forskerne bak ideen, og dyrene som gjør 
dette mulig på BTOs stand! Bergen Teknologioverføring AS er eid av UiB, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet. 
Med hovedmål å få gode forskningsideer med næringspotensial ut i markedet, har BTO siden 2004 etablert 31 nye 
bedrifter og 59 lisensavtaler.

UTSTILLERE
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C H R I S T I E KONFERANSEN
2 5 .  a p r i l  2 0 1 3

PRAKTISK INFORMASJON
Trådløst nett

Alle konferansedeltakere kan bruke Grieghallens trådløse nettverk. 
Gå inn på nettverket ”Grieg guest nett” 

Brukernavn: grieghallen  /  Passord: grieg1

Twitter
Tvitrer du om konferansen? Bruk #christie13

Lunsj
Lunsjen vil bli servert i Spissen, i Grieghallens hovedfoajé. For å komme 

til lunsjserveringen, benytt bakre utgang i Peer Gynt salen, og ta deretter 
til venstre mot foajeen. Kaffe blir servert i foajeen ved Peer Gynt-salen.

Informasjonsskranke
Har du noen andre spørsmål? Du er hjertelig velkommen til vår  

informasjonsskranke i første etasje (ved registreringen).

twitter.com/UiB   #Christie13

facebook.com/universitetetibergen

http://twitter.com/UiB
http://facebook.com/universitetetibergen

