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Gro Therese Lie

Nærheten til havet er en sentral del av livet i Bergen. Byen har lange
tradisjoner med å skue utover – mot verden. Samtidig bidrar de værharde kårene til at folk i regionen alltid har forstått nødvendigheten
av å leve i pakt med naturen. Alle disse tingene fletter seg naturlig
sammen i strategien til Universitetet i Bergen (UiB). Da jeg gikk
til valg som rektor i 2013, hadde UiB to satsingsområder: marin og
utviklingsrelatert forskning og utdanning. Sammen med resten av
rektoratet har jeg arbeidet for at klima og energiutvikling skulle bli
UiBs tredje satsingsområde, og med strategien for 2016–22 – Hav, liv,
samfunn – er dette oppnådd. Det er derfor en glede å kunne presentere
et magasin fullt av både forskere innen våre satsingsområder og som
samtidig viser bredden i den faglige aktiviteten ved UiB.
Hvorfor ikke like godt begynne med livets opprinnelse? Det er flott
å se forskere som geobiolog Steffen Leth Jørgensen og mikrobiolog
Andreas Hejnol få artikler publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter, hvor de søker svar på sentrale spørsmål knyttet til livet på
jorden. Vi har intervjuet begge til dette magasinet. Møt språkforsker
Kjersti Fløttum. Gjennom sitt arbeid viser hun hvordan ordbruken
påvirker klimadebatten. Møt forskerne bak SpaceLab, som ser på
hvordan vi kan skape mer energieffektive byer. Våre forskere bidrar
til en bedre forståelse av hvordan klimaet endrer seg og hvordan det
påvirker menneskeheten.
Jeg blir også stolt når jeg ser hvor sterkt våre forskere markerer seg
i EUs åttende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont
2020, verdens største program av sitt slag. Det er inspirerende når
målrettet arbeid over tid gir resultater, som når Hans Tore Rapp og
Joana R. Xavier får slik støtte til prosjektet SponGES. Det er bare ett av
mange eksempel på UiB-forskere som er med i omfattende prosjekt på
tvers av landegrenser og fagfelt. Når vi snakker om innovasjoner: Les
om den fantastiske forskningen til Cecilie Gudveig Gjerde. Hun lager
nye kjevebein ved hjelp av kroppens egne stamceller.
UiBs globale engasjement er også til inspirasjon. Global helseforsker Ingvild Sandøy jobber for å forebygge tenåringsgraviditeter
i Zambia. Sommeren 2016 inviterer UiB til vår årlige forskerskole,
der tema denne gang er vann. Høsten 2016 arrangeres en stor, inter
nasjonal vannkonferanse i Bergen. Da er det helt naturlig å presentere
vår verdenskjente vannforsker Terje Tvedt og de storslåtte bildene
fra hans globale virke i denne utgavens fotoessay.
Fremragende forskning, utmerket utdanning og solid bredde er alle
kjennetegn for UiB. Dette bladet gir deg et lite innblikk i vår faglige
aktivitet. Dette er kunnskap som former samfunnet. God lesning!
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Forskning i front | senter for geobiologi

GRENSESPRENGENDE FUNN: Det har vært en gåte hvordan delingen som førte til organismer med kompliserte cellestruktur, som mennesket, oppsto.
En internasjonal forskergruppe har nå funnet svaret takket være funn gjort rundt en undersjøisk vulkan. FOTO: SENTER FOR GEOBIOLOGI

Forskere omskriver
evolusjonshistorien

Postdoktor Steffen Leth Jørgensen, Senter for geobiologi, UiB. FOTO: EIVIND SENNESET

kaller Lokiarchaeota, fantes i stort
antall i prøvematerialene våre, forklarer Leth Jørgensen og fortsetter.
– Men det var først da forskn
ingspartnerne våre på Uppsala Universitet, en gruppe ledet av Thijs
Ettema, analyserte 375 millioner

Funnet av en ny mikroorganisme i Norskehavet gjør at evolusjonshistorien
må skrives om.

D

ette var det oppsiktsvekkende
funnet i en vitenskapelig artikkel publisert i det anerkjente
tidsskriftet Nature. En av medforfatterne på artikkelen var postdoktor
Steffen Leth Jørgensen fra Senter
for geobiologi ved Universitetet i
Bergen (UiB).

Mysterium nærmer seg løsning
Sammen med de fleste andre dyr
og planter, tilhører vi mennesker
en stor familie av organismer kalt
Eukaryota. Opprinnelsen til denne
gruppen har lenge vært et mysterium
for vitenskapen, og er noe som har
opptatt alt fra filosofer til biologer
i mange år.
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Mikroorganismen, som forskerne
har kalt Lokiarchaeota (etter den
Norrøne guden Loke), befant seg 2 352
meter under havoverflaten, begravd
i havbunnen nær en undersjøisk
vulkan.
– Lokiarchaeota representerer en
brikke i livets utvikling som forskere
har lett etter lenge. Vårt funn gjør at
evolusjonshistorien må skrives om,
sier Leth Jørgensen.

Brikken som manglet
Mennesker, dyr og planter som utgjør
familien Eukaryota består av store
komplekse celler. Denne gruppen
oppstod for rundt 2 000 millioner
år siden, og nyere forskning har

antydet at den kan ha utviklet seg
fra en gruppe av mikroorganismer
vi kaller Archaea.
Disse mikroorganismene har hittil
vært kjennetegnet ved svært små og
veldig enkle celler, og nettopp dette
har forstyret nattesøvnen til mange
forskere: Hvordan er det mulig at
noe så enkelt kunne være stamfar
til noe så komplekst? Spranget var
rett og slett for stort.
Det manglet en brikke som kunne
lukke det store hullet mellom de to
gruppene, og det er denne brikken
en internasjonal forskergruppe nå
har funnet.
– Vi visste allerede i 2008 at denne
spennende organismen som vi nå

« Forskningen vår viser
at det ikke finnes tre
hovedgreiner på livets
stamtre, men to. »

DNA-sekvenser fra dyphavsprøvene,
at det ble klart at vi stod med en
av evolusjonshistoriens manglende
brikker i hånden.
Den nyoppdagede organismen
tilhører gruppen av enkle Archaeaceller, men viste seg å inneholde
en langt mer komplisert cellestruk-

tur enn sine andre slektninger. Den
inneholdt også en lang rekke gener
som ellers utelukkende finnes blant
høyerestående organismer.

Beskjæring av livets stamtre
– Om man på forhånd skulle beskrive
stamfaren til den del av livets stamtre
vi mennesker er en del av, ville man
ende opp med å beskrive akkurat
den organismen vi har funnet, sier
Leth Jørgensen.
Livets stamtre har til nå hatt tre
hovedgreiner: Bacteria, Archaea og
Eukaryota. I de to første greinene
befinner det seg små, enkle celler.
Den siste består av organismer der
alle er bygd opp av store komplekse
celler; organismer som fisk, planter
og mennesker.
– Funnet av den nye mikro
organismen betyr ikke bare at vi har
fått belyst opprinnelsen til komplekse
celler, men også at livets tre trenger
kraftig beskjæring. Forskningen vår
viser at det ikke finnes tre hovedgreiner på livets stamtre, men to.
En hel utviklingsgren fra det gamle
treet er skåret av og flyttet over på
en annen grein og de to deler nå en

felles stamfar, sier Leth Jørgensen før
han avslutter:
– Hypotesen om to hovedgreiner
på livets stamtre har vært heftig
diskutert i det vitenskapelige miljøet
i mange år, men nå bør denne debatten forstumme. Vi har manglet «the
smoking gun» frem til nå, men disse
funnene setter spikeren i kisten.

fakta
Senter for geobiologi (CGB)
• Forskningssenter ved Universitetet i Bergen (UiB) som åpnet i
desember 2007.
• Senteret har status som et Senter for fremragende forskning
(SFF), en ordning administrert av Norges forskningsråd.
• SFF-status tildeles forskningsmiljøer som driver langsiktig
forskning på et høyt internasjonalt nivå.
• CGBs mål er å samle forskere innen ulike fagdisipliner i et
internasjonalt og tverrfaglig miljø for å kunne generere ny,
fundamental kunnskap i krysningsfeltet mellom geologi og
biologi.
• Professor Ingunn Hindenes Thorseth er leder for senteret.
Professor Rolf Birger Pedersen var senterleder frem til
sommeren 2014.
• Senter for geobiologi på nett: uib.no/geobio

Uib-Magasinet.
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Forskning i front | oral kirurgi

Bygger bein
av stamceller
Cecilie Gudveig Gjerde kan lage nye kjevebein ved hjelp av kroppens egne stamceller.

F

orskergruppen som Cecilie
Gudveig Gjerde arbeider med
har som de første i Europa på
en systematisk måte klart å lage helt
nytt kjevebein i underkjeven fra kroppens egne stamceller. Arbeidet er en
del av hennes doktorgradsarbeid ved
Institutt for klinisk odontologi ved
Universitetet i Bergen (UiB).
– Å mangle tenner kan være stigmatiserende og hemmende. Mange
kvir seg for å treffe andre, fordi de
mangler tenner. Nytt bein fra stamceller kan være redningen, sier hun.
Gjerde er tannlege og utdannet
oral kirurg og har i flere år arbeidet med pasienter som på grunn av
sykdom, skade eller ulykker har hatt
behov for å få nytt kjevebein.

Gror nytt bein

Illustrasjon: Somkiat Fakmee, Colourbox

Tidligere har det vært vanlig å ta
bein fra et område på pasientens
eget skjelett for å bygge opp et nytt
kjevebein som feste til nye tenner.
Men siden man ikke har mer beinvev
enn man trenger, er det begrenset
hvor mye bein man kan flytte.
Nå utarbeider Gjerde imidlertid en
ny metode, som gjør at hun kan gro et
nytt kjevebein på fire til seks måneder
ved hjelp av kroppens stamceller.
Stamceller er opphav til andre celler,
som beinceller. Men for å lage nytt
bein, må beinet ha noe å vokse på.

6
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« Dersom vi klarer
å bygge bein på den
vanskeligste plassen på
kroppen, så kan vi gjøre
det hvor som helst. »

Forskergruppen har eksperimentert med ulike materialer for å se
hva som egner for å gro et nytt bein
i munnhulen, som del av flere doktorgradsprosjekt.
– I vår pilotstudie testet vi en rekke
ulike byggematerialer før vi kom
frem til at bikalsiumfosfat (BCP) var
noe stamcellene kunne gro på, sier
Gjerde.
BCP består av kalsium og fosfat,
noe som er byggestein i naturlig bein.
Stamcellene kan bruke BCP som
byggemateriale direkte fra stedet
beinet skal lages. Dette materialet
er porøst, i likhet med naturlig beinvev, slik at blodårer kan finne veien
gjennom det.
Det nye beinet blir grunnmuren
for nye tenner som skrus inn i konstruksjonen.

Kan gro på hele kroppen
Da Gjerde bestemte seg for å lage
bein, valgte hun den vanskeligste

stedet på kroppen, nemlig kjevebeinet
bakerst i munnen. Munnen er aldri
helt i ro, det er ikke mulig å bruke
gips der, det er dårlig blodgjennomstrømning og i tillegg er munnen full
av bakterier.
– Idéen var at dersom vi klarte å
bygge bein på den vanskeligste plassen på kroppen, så kan vi gjøre det
hvor som helst, sier Cecilie Gudveig
Gjerde.
Nå har Gjerde og hennes kolleger
fått økonomisk støtte fra Helse Vest
for å lage bein til 30 personer. I tillegg
til odontologer, skal også ortopeder
delta i prosjektet for å bygge bein til
personer med større vansker.

Cecilie Gudveig Gjerde og hennes kolleger klarte å lage nye
tenner på nytt kjevebein, som første i Norge, eneste i Europa
og som første i verden som har gjentatt behandling på flere
pasienter. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Uib-Magasinet.
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Forskning i front | sars-senteret

EKSELLENT FORSKNING: Andreas Hejnol ved Sars Internasjonale Senter for marin molekylærbiologi er innehaver av et Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC).
Dette er et av de mest høythengende stipendene en europeisk forsker kan motta. Flatormtypen acoels representerer en mellomfase i evolusjonshistorien mellom maneter og mennesker.

Mikromakk er
menneskets stamfar
Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår
evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.

F

latormer (acoel) som lever blant
sand og gjørme i sjøen, kan
ved første øyekast virke små
og ubetydelige. Men disse fargerike
mikromakkene viser seg å være svært
viktige for å forstå utviklingssteget
mellom maneter og mennesker.
– Acoel er en nøkkelart for å forstå
når bilateral symmetri oppsto, altså
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når dyr fikk en symmetrisk høyre og
venstre side. Dette er egenskaper som
vi finner hos mer komplekse skapninger som fluer, katter og mennesker,
sier evolusjonsbiolog Andreas Hejnol,
som er tilknyttet Sars-senteret ved
Universitet i Bergen (UiB).
Hejnol og hans kolleger ved Sarssenteret har nylig slått fast flatormens

nøkkelposisjon en gang for alle, etter
gjentatte undersøkelser med det siste
innen DNA-analyse. Funnet ble pub
lisert i det vitenskapelige tidsskriftet
Nature i februar 2016.

Da vi kravlet rundt i sjøen
Flatormer har tre kroppsslag, og en
symmetrisk høyre- og venstreside,

Full aktivitet under vann: Til høyre er Bruno Vellutini i full aktivitet på Sars-senteret. Han er medlem av Hejnols forskningsgruppe.
FOTO: SARS SENTERET OG EIVIND SENNESET

« Vi kravlet rundt blant
sandkorn i sjøen for 560 millioner
år siden. »

som komplekse dyr vi finner på jorden i dag. Likevel har den kun ett hull
til spising og avføring, som enklere
forhistoriske dyr som anemoner og
maneter.
Denne blandingen av eldre og
yngre utviklingstrekk tyder på at flat
ormer står i en mellomfase mellom
maneter og mer komplekse virveldyr
som fluer, katter og mennesker. Ifølge
Hejnol er det et tegn på at den har
samme stamfar som mennesket.
– Disse trekkene betyr at også vi
kravlet rundt blant sandkorn i sjøen
for 560 millioner år siden, sier Hejnol,
med et smil.
En gang i tiden da vår felles forfar
utviklet seg delte den seg etter hvert
i to grener. Én som består av dagens

flatormer og en annen med andre
dyr, som mennesker.

Våre evolusjonære røtter
Dette var iallfall den gjengse teorien
fra 1990-tallet og frem til 2011, da et
internasjonalt forskerteam konkluderte med at flatorm og mennesker
ikke har samme stamfar, ved hjelp
av nye RNA-analyse og alternative
måter å utføre testene på.
– Som følge av dette, mistet flat
ormen sin posisjon som nøkkeldyr i
evolusjonshistorien for en stund. Den
ble redusert til en mindre vellykket
skapning i utviklingsøyemed, på
samme gren som oss mennesker. Den
nye stamfaren måtte ha vært mye
yngre og mer kompleks skapning enn

den opprinnelige, forteller Hejnol.
Funnet førte til mye vitenskapelig
tvil, deriblant fra Hejnol. Han mener
at den alternative utviklingsrekkefølgen er et resultat av at forskerne
utelot viktige data i sine analyser.
Dersom de andre forskerne hadde
rett, måtte børstemakken ha utviklet
seg fra en stamfar med et sentralnervesystem, tarmsystem, munn
og anus.
– Hvis disse forskerne hadde rett,
hadde vi mistet en svært informativ
dyregruppe, som hjelper oss med å
forstå utviklingen av organer, sier
Hejnol, som mener at han nå har
tilbakeført flatormen til sin opprinnelige plassering på evolusjonstreet.
En gang for alle.

Uib-Magasinet.
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Forskning i front | horisont 2020

Marint prosjekt får
millioner fra EU

« Svampebunnene er
blant de mest mangfoldige
og biologisk viktige økosystemene i dyphavene. »

som for eksempel anerkjente Bedford
Institute of Oceanography og Uppsala
universitetet.

Flytter forskningsfronten

Hans Tore Rapp skal lede EU-prosjektet SponGES. Kartlegging av svamp
i Nord-Atlanteren kan gi både miljømessige og medisinske gevinster.

P

rofessor Hans Tore Rapp ved
Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) skal
koordinere EU-prosjektet Deep-sea
Sponge Grounds Ecosystems of the
North Atlantic (SponGES). Et inter
nasjonalt team av forskere skal
kartlegge og undersøke svampeøko
systemer i Nord-Atlanteren.
– Målet er å bygge et solid kunnskapsgrunnlag for å bevare og samtidig legge til rette for å kunne bruke
og utnytte ressurser i områder der
det er svampebunner på en bærekraftig måte. Svampebunnene er
blant de mest mangfoldige, økologisk
og biologisk viktige og sårbare øko
systemene i dyphavene, sier Rapp.
Forskningsprosjektet får 10 millioner euro (cirka 95 millioner NOK)
i en fireårsperiode fra EUs største

10
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forskningsprogram Horisont 2020
(H2020).

Vil bevare svampen
SponGES skal utvikle en såkalt økosystembasert tilnærming for hvordan
man på en best måte kan ta vare på
og utnytte svampefelt på dyphavet.
Dette skal skje gjennom økt kunnskap,
innovasjon, og evnen til å kunne
forutse endringer i systemet.
– Den eneste måten å utvikle gode
bevaringsstrategier for svamp er å ha
en god forståelse av hvilke arter som
utgjør økosystemet, hvor de befinner
seg og hvordan de er forbundet med
hverandre, sier postdoktor Joana R.
Xavier ved Institutt for biologi.
Xavier har det administrative
ansvaret for prosjektet og skal se
til at de ulike forskerteamene i pro-

sjektet leverer resultater til planlagt
tid. I tillegg skal hun selv forske på
svampenes mangfold og genetiske
variasjoner.

Oversett økosystem
Svampedominerte miljøer i dyphavet
har i økende grad blitt ansett som
viktige økosystemer som bidrar til
et bærekraftig hav, som til slutt er
et gode for oss mennesker.
– Svampebunner er et av de mest
oversette økosystemene i havet. Dette
er første gang et såpass stort og tverrfaglig forskningsprosjekt opprettes for
å forske på disse, sier Xavier.
Forskerne skal kartlegge hele
Nord-Atlanteren, fra Portugal og
Florida i sør og videre nordover inn
i arktiske områder. Det UiB-ledede
prosjektet har med i alt 18 partnere,

I EUs evaluering av prosjektet heter
det at «Prosjektet vil flytte forskningsfronten fremover og øke kunnskapen
om svampebunner, deres potensiale
for teknologisk utvikling og hvordan
de bør vurderes i forbindelse med
forvaltning av sårbare naturområder
og havressurser».
– Jeg tror at SponGES har potensial
til å drive frem et paradigmeskifte i
vår forståelse av det biologiske mangfoldet og hvordan det kommer til å
bli påvirket av menneskelig aktivitet
i dyphavene fremover, sier Xavier.
– Prosjektet er først og fremst
et grunnforskningsprosjekt, men
forskningen kan også gi store miljø
messige og medisinske gevinster, sier
Hans Tore Rapp.

Internasjonale ambisjoner: Hans Tore Rapp
og Joana R. Xavier forventer at SponGES
bidrar til opprettelsen av internasjonale
avtaler og strategiske verktøy.
Foto: Eivind Senneset

Uib-Magasinet.
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FORSKNING I FRONT | språk og klima

Kampen om klimaordene
Det er ikke ofte språkforskere får spalteplass i det anerkjente tidsskriftet
Nature Climate Change. Men Kjersti Fløttums språk- og klimaforskning har
vakt internasjonal oppsikt.
HETT BUDSKAP: Forskning på ordbruken i klimadebatten gir interessante resultater og viser at folk flest har mer nyanserte synspunkter om klimaspørsmål
enn tidligere antatt. FOTO: OLEXANDER BARNES/DEMOTIX/NTB SCANPIX

V

ed hjelp av en ny metode har
et tverrfaglig forskerteam,
med Kjersti Fløttum fra
Universitetet i Bergen og Endre
Tvinnereim fra Uni Research

Professor Kjersti Fløttum fra Institutt for fremmedspråk
ved UiB og forsker Endre Tvinnereim fra Uni Research
Rokkansenteret. Foto: INGVILD FESTERVOLL MELIEN

12

Uib-Magasinet.

Rokkansenteret i spissen, oppdaget
at såkalte klimaskeptikere er mer
nyanserte i sine synspunkter enn
antatt på forhånd. Resultatene
ble publisert i juni 2015 og vakte
umiddelbar oppsikt.
Ifølge Fløttum var forskerne spent
på publikums svar på spørsmålet:
Hva tenker du når du hører eller
leser ordet «klimaendring»?
– Det var selve åpenheten i spørsmålet som tiltalte oss, forklarer språkprofessor Fløttum entusiastisk og
fortsetter: – Det at folk selv kunne
tilkjennegi sine tanker om hva det er
de tenker og føler med sine egne ord.

Ønsket å få frem nyanser
Undersøkelsen ble gjennomført i
2013, og forskerne fikk 2 115 svar på

spørsmålet, som bevisst var så åpent
som mulig for å få frem nyanser.
– Vi ser for eksempel at flere av
de som ellers sier at de tviler på at
klimaendringer er menneskeskapte
tar forbehold om at noe av endringene skyldes menneskers påvirkning
når de får anledning til svare med
egne ord. Klimaskeptikere er mer
ambivalente enn hva som er blitt
vist i tidligere spørreundersøkelser,
sier Tvinnereim.
Resultatene viste at folks assosiasjoner til «klimaendringer» kan
grupperes i fire tema: Vær/is, fremtid/konsekvenser, penger/forbruk
og årsak.
Ifølge forskerne var det en tendens blant de eldre respondentene
til å assosiere klima med vær og is-

« Klimaskeptikere er
mer ambivalente enn hva
som er blitt vist i tidligere
spørreundersøkelser. »

smelting. Yngre respondenter vektla
derimot fremtid og personlige eller
samfunnsmessige forhold.

Kvantitet og kvalitet
I sitt arbeid har forskerne kombinert
kvantitativ samfunnsvitenskapelig
metode med den mer kvalitative
tilnærmingen man gjerne finner i
humanistiske fag.

– Det særlig spennende med dette samarbeidet er hvordan vi har
kombinert det kvantitative og det
kvalitative og slik kommet frem til
ny og forskningsbasert kunnskap,
sier Fløttum, som leder prosjektet
LINGCLIM og ser på hvordan språk
og retorikk påvirker klimadebatten.
Spørreundersøkelsen foregikk
på nett, noe som gjorde det økonomisk og praktisk mulig å spørre
et bredest mulig utvalg av Norges
befolkning.
Når det gjelder selve språkbruken
og språkvalgene er hun derimot ikke
sikker på om skiftet er like bastant
som linjeskiftet i den overordnete
debatten. Men språkforskeren ser
en lovende tendens i at ordskiftet blir
mer demokratisk, ved at stadig flere

og mer mangfoldige røster kommer
til uttrykk.
– Noen ord som ikke har vært
brukt før og som blir mer brukt, som
«omstilling» og «grønn» og «det
grønne skiftet», er klart mer til stede
nå enn for fem år siden. Det som er
interessant språklig er jo at et ord
som «omstilling» og et uttrykk som
«det grønne skiftet» reiser en debatt:
Hva betyr det egentlig? Det er sånne
begrep som kan romme det meste
og som vi språkforskere kan forske
videre på for å finne ut hvordan de
tillegges ulikt innhold alt etter hvem
som snakker om det, sier professor
Kjersti Fløttum.

Uib-Magasinet.

13

UiB i verden

UiB – i verden

I løpet av 2015 styrket UiB sitt globale nettverk ytterligere.
Her er et utvalg av våre internasjonale relasjoner.

Brussel, Belgia

Brusselkontor åpnet
UiB åpnet kontor i Brussel i september 2015. Kontoret er et samarbeid mellom UiB, NTNU og SINTEF.
Hensikten med kontoret er å bygge
nettverk og å hjelpe UiB-forskere i
arbeidet med å sikre økt EU-finans
iering til store prosjekter.

Tokyo, Japan

Energi i Japan
Den tredje Japan-Norway Energy
Science Week fant sted i Tokyo i
mai 2015. På konferansen ble det
særlig drøftet forskning på nye
miljøvennlige løsninger og fornybare
energiformer, og Bjerknessenteret
for klimaforskning undertegnet en
samarbeidsavtale med University
of Tokyo. Klima er et av UiBs tre
satsingsområder.

Shanghai, Kina

20 år i Kina

Boston, USA

Go West!

UiB var sterkt representert på 20
årsjubileet til Nordic Centre ved
Fudan-universitetet i Shanghai
i oktober 2015. Senteret er en
møteplass mellom nordiske og kinesiske forskere og studenter. Det ble
etablert i 1995. UiB har for tiden det
administrative ansvaret for senteret.

I november 2015 deltok en UiBdelegasjon på Transatlantic Science Week i Boston i USA. Tema
for konferansen denne gang var
Blue Futures, noe som passet
perfekt i forhold til UiBs nylig
vedtatte strategi, der marin
forskning er et av tre satsings
områder.
Windhoek, Namibia

Hong Kong, Kina

Et UiB-ledet prosjekt fikk såkornmidler fra Southern African-Nordic
Centre (SANORD), som avholdt sitt
årsmøte i Windhoek i Namibia i desember 2015. Prosjektet skal studere forskjeller og likheter i høyere
utdanning i Norge og Sør-Afrika.
SANORD er en plattform for diskusjon, planlegging og felles innsats
mellom ledere for universiteter i
Norden og det sørlige Afrika. Globale
utfordringer er et av UiBs tre satsingsområder.

Ledelsen og flere forskere fra UiB
deltok på årskonferansen i Worldwide Universities Network (WUN) i
Hong Kong i april 2015. WUN er et
nettverk av forskningsuniversiteter
som arbeider for å skape globale
forskningsfellesskap ved å stimulere
til samarbeid. Nettverkets satsningsområder er internasjonal helse,
klimaforskning, høyere utdanning
og kulturmangfold og -forståelse.

Satser i sør
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UiB-intervjuet | gro therese lie

Q: Hva er den største utfordringen du har møtt?
A: Akademia har hatt liten respekt for å sette sammen kompetanseområder.
Det er helt nødvendig for å løse en pandemi som hiv og aids.

Hender og føtter og
hode og hjerte
Intervjuet: Gro Therese Lie
I snart 30 år har Gro Therese Lie jobbet med hiv og aids,
fra rusmiljøer i Skandinavia til afrikanske land hvor hun kunne opprette
kontakt uten et ord. Bare én gang har hun fryktet for livet.
VERDIER HJEMMEFRA: – Jeg har nok med meg verdier fra min far som alltid har føltes selvfølgelige, sier Gro Therese Lie. Da hun vokste opp bodde
flyktninger fra Russland, Ungarn og Hellas på sovesofaen i stuen i månedsvis i strekk. FOTO: eivind.senneset

I

1983 fantes det i praksis ikke hivtester.
En ung mann kommer inn
på kontoret til den Nordiske oppsøkende hjelpetjenesten på Halmtorvet i København, og spør etter Gro
Therese Lie.
Lie jobber i byen med norske ung
dommer i risikosonen, men det tar
noen øyeblikk før hun kjenner igjen
den radmagre mannen med de åpne
sårene.
– Han var ubalansert og veldig
ulykkelig. På et tidspunkt ble han helt
desperat og begynte å slenge tele
foner og telefonkataloger i veggene,
før han kastet seg rundt skuldrene
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mine og begynte å gråte, forteller
Gro Lie.
Etter å ha ordnet en overnattings
plass for den unge mannen og avtalt
å følge ham opp dagen etter, kommer
hun tilbake til kontoret og et telegram
fra norske helsemyndigheter som kan
oppsummeres: Dødssyk pasient på
rømmen. Kom ikke nær ham. Livsfare.
– Da ble jeg redd. Avisene hadde
skrevet om en spesiell sykdom blant
homofile i San Fransisco, og som narkoman, gutteprostituert og homofil
var gutten i høyrisikosonen.
Lie bestilte forskningslitteratur
om hiv, men det skulle ta ukesvis før
den kommer i posten. I mellomtiden

tenker hun på tenåringsdøtrene sine,
og på faren som hadde vært klippen
i livet hennes under oppveksten, som
døde da han var 45.
– Jeg var femten da han fikk
kreft, og atten da han døde. Hele
gymnastiden min var preget av
sykdommen hans. Du har ingen
garanti for at livet holder. Jeg var
veldig redd for at nå var det min tur
til å dø fra barna mine, sier hun.

Hysterisk hiv-frykt
Ventetiden føltes som en evighet. Gro
Lie ville ikke snakke med døtrene om
hva som hadde hendt før hun visste
mer. I mellomtiden var det ikke annet

å gjøre enn å passe på hygienen, og
telle dagene.
Redselen vedvarte helt til forsk
ningslitteraturen endelig dukket opp.
hiv er mindre smittsomt enn hepatitt
C, kunne Lie lese. Hun hadde jobbet med sprøytenarkomane med
hepatitt C i årevis uten å bli smittet.
«Hysteri», tenkte hun, og gjenkjente
det hos seg selv.
Den unge gutten døde ikke lenge
etter.
Lie kunne ikke gjøre ham frisk,
men hun kunne være et alminnelig
medmenneske i en tid der ingen
andre turte komme i nærheten
av ham.

Siden har Lie jobbet med tusenvis
av pasienter med hiv og aids, men
rundt henne hang fordommene igjen.
Da hun jobbet med hiv-forebyggende
tiltak i den kommunale helse- og
sosialtjenesten i Bergen, var det flere
helsearbeidere som ikke turte å sitte
ved siden av henne i kantinen.

Når god moral er smittefarlig
Så åtte UiB-ansatte går inn på et
horehus i Tanzania…
Det er 1988, og den første konferansen om aids i Afrika skal holdes på kontinentet. Myndighetene
i Tanzania og Universitetet i Dar Es
Salaam har invitert åtte personer

fra samarbeidsuniversitetet UiB for
å legge grunnlaget for en tverrfaglig front mot epidemien. Gro Lie
var gjesteforeleser på Det psykologiske fakultet ved UiB og en av
de få i Norge som hadde erfaring
med hiv og aids, og blir spurt om å
være med.
– Jeg hadde lest meg opp på
forhånd, og bare i Tanzania var
det rundt 128 ulike etniske grupper,
mange av dem med veldig forskjellige moralkodekser for hva som var
sømmelig seksualadferd. Mye av
det som i den lokale konteksten var
definert som god moral, var i praksis
smittefarlig, forteller hun.

Uib-Magasinet.
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fakta
Hotellet hvor den lille norske dele
gasjonen skulle bo, var fullbooket.
En av delegatene hadde kvelden i
forveien truffet en vennlig portugiser
som drev et billig hotell i utkanten
av byen, så de dro dit.
– Jeg så med en gang at dette var
et bordell, men det var ikke tydelig
for de andre.
Lie smiler av minnet. Femten års
erfaring med å jobbe med prostitu
sjonsmiljøer i Norden, i tillegg til
studier i nonverbal kommunika
sjon og kommunikasjon på tvers av
språkbarrierer, gjorde at hun var mer
oppmerksom på avtalene som ble
inngått rundt bordene i hotellbaren.
De andre delegatene husker fremdeles hvordan Lie benyttet anledningen til å få førstehånds informasjon
om de prostituertes forståelse av hiv
og aids, og til å forklare hvilken risiko
de utsatte seg for ved ubeskyttet sex.

Fra rockemiljøer til landsbyer
Etter konferansen brukte Lie tre måneder på å reise rundt i den nordlige
regionen av Tanzania for å finne ut
av om hun hadde den kompetansen
samarbeidsprosjektet krevde. Senere
skulle hun lære seg swahili, men i
mellomtiden ble hun med en mobil
helseklinikk fra landsby til landsby.
– Jeg fant oppegående folk med
mye ressurser, folk som kunne mobilisere til kamp mot sykdommen.

Det var med å overbevise meg om å
bli med, forteller hun.
Overgangen til arbeidet i Tanzania
var ikke så stor, kanskje fordi Lie allerede hadde bakgrunn fra å jobbe
oppsøkende og analysere kommunikasjonsmønstre og maktstrukturer i
ulike subkulturer – fra rockemiljøer
via husokkupanter til narkotikamiljøer. Og som hun sier: mange
nærmiljøer i Skandinavia er vel så
eksotiske som landsbyer i Afrika.
Lie skulle bli tre år sammenhengende i Tanzania, ansvarlig for å bygge
opp programmer for rådgivning og
forebygging og mestring av hiv og
aids i regionale sykehus i Arusha og
Kilimanjaro. Samtidig som at hun
forsket på temaet, lærte hun opp mer
enn 400 helsearbeidere.
Siden har hun årlig tilbrakt mellom tre og fem måneder i landet,
og hun er stolt av arbeidet som har
blitt gjort. Stolt over at området hvor
hun har jobbet har holdt epidemien i
sjakk. Stolt over at det nå eksisterer
et rådgivningsapparat som jobber
for forebygging, hjelp til mestring
for smittede, og som jobber med å
reintegrere de utstøtte og ivaretaking
av barn som er blitt foreldreløse.

når hun blir spurt. Faglig sett var
utfordringen det å møte de fastlåste
hegemoniene og maktstrukturene
– Det kan være utfordrende om
lokalkunnskapen tilsier at føringene
som kommer ovenfra ikke stemmer,
forteller Lie.
Verdens helseorganisasjon lagde
på slutten av 1980-tallet en manual
som skulle brukes av hiv/aidsrådgivere over hele verden. Lie husker at
hun så på den og tenkte at den var
fullstendig ubrukelig i de områdene
hvor hun arbeidet. Blant masaiene
oppleves det for eksempel som vulgært og uakseptabelt om en kvinne
ser en mann i øynene, likevel skulle
man ifølge manualen passe på å
se klienten i øynene når de snakker sammen. Og hvordan skal man
forholde seg til rådet om å holde seg
til én partner i polygame kulturer?
– Troen på at medisiner skal
løse alle problemer er også en stor
utfordring. Akademia har hatt liten
respekt for å sette sammen kompetanseområder. Det er helt nødvendig
for å løse en pandemi som hiv og aids,
men også andre globale utfordringer
som klimaendringer, fattigdomsbekjempelse, ressursfordeling og
migrasjon, sier hun.

Liten respekt for lokal kunnskap
Den største utfordringen var å være
borte i tre år fra mannen og de to
barna, hun nøler ikke et øyeblikk

Henter kunnskapen ut av siloer
Samarbeid på tvers av faglige grenser. Det kan høres enkelt ut, men det

Tre om Gro Therese Lie:
« Gro er ikke bare en dyktig forsker, hun setter seg også raskt inn i andre menneskers
situasjon på tvers av alle kulturgrenser. Jeg husker at Gro førte engasjerte samtaler med
hiv-smittede kvinner med hjelp av mimikk, sang og dans, hender og føtter lenge før
hun kunne si et ord på kiswahili. »
Bjarne Bjorvatn, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

kan være vanskelig å løfte blikket
når kunnskapen stadig borer seg
dypere nedover i fagkunnskapen.
Det er grunnen til at Gro Therese Lie
har engasjert seg i Bergen Summer
Research School hvert eneste år siden
oppstarten i 2008.
Sommerskolen tar opp utfordringer for dagens og morgendagens
verden, og doktorgradsstudenter
kommer fra hele verden for å delta.
– De kommer primært for å delta
på kurs innen sitt eget fagområde,
uten å tro at de skal ha noe å lære
av andre felt. Men vi eksponerer
dem for de andre forskningsområdene, og uten unntak har dette
bidratt til at de har fått nye perspektiv på sine egne fagområder,
forteller Lie.
I 2016 er temaet for sommerskolen
Vann, klima og samfunn.
– Vann er en av de største utfordringene verden står overfor,
med betydning for alt fra klima til
makt og ressurser. Vitenskapen kan
ikke sitte i siloer om vi skal være i
forkant av dette, sier Lie.

Ingen tilfeldige valg
Hun pensjonerte seg i slutten av 2015,
men ikke fra forskergjerningen. Hun
er en av flere forfattere i en ny bok om
bærekraftig utvikling som kommer ut
i 2016, og hun har nylig samlet data
i Tanzania for en oppfølgingsstudie

om omskjæring av kvinner. Hun skal
også være mentor for yngre kollegaer.
Mest gleder hun seg kanskje til å
tilbringe mer tid med ektemannen
Ulf , som allerede har vært pensjonist i noen år. De har vært sammen
i 54 år, omtrent siden da han flyttet
inn i etasjen under henne da de var
studenter, og gjør seg klare til å feire
gullbryllup.
For lenge siden, da Lie fulgte barndomsdrømmen og ble den eneste
kvinnen på psykologikullet, var det
mannen som trillet den nyfødte datteren til og fra eksamenslokalene så
hun kunne amme under eksamen.
Morsmelkerstatning kom ikke på tale.
– Jeg er helt sikker på at valgene
mine ikke har vært tilfeldige. Jeg var
tidlig klar over hva jeg ville og hvilke
valg jeg har tatt, sier hun i dag.
Er hun optimist eller pessimist på
vegne av akademias evne til å takle
utfordringene? Lie er ukomfortabel
med spørsmålet.
– Vi brytes mellom mange tendenser, og utfordringen er å se sammenhengene. Vi må tørre å ikke stenge
ute den destruktive utviklingen. Vi
er sammen om denne kloden med
sine mange vanskelige utfordringer.
Og der har universitetene et ansvar,
sier Lie.

Gro Therese Lie
• Født 1947.
• Gift med Ulf, to barn.
• Professor i utviklingsrelatert helsefremmende
arbeid ved Universitetet i Bergen.
• Fra 1988 til 2015 ansatt ved HEMIL-senteret
ved UiB som forsker og professor. Direktør ved
HEMIL fra 2000 til 2003, nestleder fra 2005
til 2009.
• Akademisk leder for UiB Global og Bergen
Summer Research School for Global
Development Challenges mellom 2011 og 2014.
• Ansvarlig for hiv/aids rådgivningsprogrammet i
Joint Tanzania Norwegian Aids Project (MUTAN)
i årene 1992–2011, et samarbeid mellom UiB,
University of Dar es Salaam (UDSM) og Ministry
of Health, Tanzania.
• Forskningsleder for UNDP med FN-prosjekter i
syv afrikanske land mellom 1995 og 1997.
• Norsk koordinator for tre NUFU-finansierte
prosjekter i Tanzania mellom 1996 og 2010.
Utviklet Master of Applied Social Psychologyprogram ved UDSM, hvor 100 tanzanianere har
fullført masterprogrammet ved avslutning av
NUFU-prosjektene.
• Veileder for masterstudenter ved tre
underv isningsprogram på UiB, veileder av
doktorgradsstudenter ved UiB, UDSM og
flere afrikanske universiteter.
• Leder og medlem av et titalls styrer og komiteer
på og utenfor UiB, bl.a. styreleder for Senter for
internasjonal helse (2001–2004) og styreleder
ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning
(2004–2009). Medlem av Styret for
Universitetet i Bergen i to perioder fra 2006
til 2013.

« Gro er et usedvanlig engasjert menneske som alltid setter faglig virksomhet i sammenheng
med samfunnsoppdraget, og særlig det ansvar vi som et rikt land har for å bidra til kunnskap og
kompetanseoppbygging i land med langt færre ressurser. »
Kjersti Fløttum, professor ved Institutt for fremmedspråk, UiB
« Gro har en helt nydelig emosjonell og empatisk tilknytting til både forskningspartnere og
studenter – og alle andre i sine omgivelser. Hun er en meget dyktig professor med enormt stor hjerte. »
Maurice Mittelmark, professor ved HEMIL-senteret, UiB
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Fremtidens forskere | stian suppersberger hamre

Skjeletter forteller historier
Biologisk antropolog Stian Suppersberger Hamre finner ut hva folk i Skandinavia
spiste og hvor de reiste for 1 000 år siden, ved hjelp av skjeletter.

M

igrasjon er ikke et moderne
fenomen i Norge. I middelalderen besto norske byer
av en blandet befolkning fra ulike
landsdeler, med utlendinger fra store
deler av Europa og med sannsynlige
innslag av folk fra fjernere
strøk, sier postdoktor Stian
Suppersberger Hamre ved In« Vi gjenskaper stitutt for arkeologi, historie,
individuelle historier kultur- og religionsvitenskap
og personer fra (AHKR).
Med DNA- og isotopamiddelalderen. »
nalyser har Suppersberger
Hamre, studert befolkningssammensetningen i norske
byer i Samkul-prosjektet Immigration
and mobility in mediaeval and postmediaeval Norway.
Nå har han sendt søknad om
støtte til et nytt Samkul-prosjekt,
(Immigration, mobility and population composition in pre-modern
Scandinavia) hvor han planlegger
å studere hvordan befolkningen i
Bergen, Århus og Gøteborg var satt
sammen i middelalderen og tidlig
moderne tid. Ved hjelp av skjellettanalyser skal han blant annet finne
ut hva de spiste.
– Mat sier ikke bare noe om hvilke
matvarer og dyr som var tilgjengelige, men veldig mye om kulturelle
og sosiale forhold, forklarer Suppers
berger Hamre.
Han viser til at personenes diett
for eksempel kan avsløre hvilken
stand personer tilhørte og hvilken
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religiøs tilhørighet de hadde. Men
dietten kan også si noe om hvor
de var født og antyde mønstre for
folkevandring. Det sier også noe om
hvorvidt migranter tok til seg nye
skikker og mattradisjoner når de
reiste til nye steder, og hvordan de
ble integrert i samfunnet.
– Bergen var en stor handelsby og
det kom folk fra flere steder med forskjellige skikker og språk. Det er liten
tvil om at befolkningen i Bergen var
svært sammensatt i middelalderen,
sier Suppersberger Hamre.

Tenner og ribbein avslører diett
For å få innblikk i befolkningssammensetning og hva enkeltpersoner i
middelalderen spiste, benytter Suppersberger Hamre isotopanalyser.
Isotopanalyser fra tenner og ribbein
kan vise hvor personen er født og
oppholdt seg i løpet av livet, og hva
han eller hun har spist.
– Vi kan se ganske detaljert hva
de har spist, som ulike typer kjøtt,
forskjellige sjødyr, korn og grønnsaker, sier Suppersberger Hamre og
fortsetter:
– Ved hjelp av skjelettene kan vi
gjenskape individuelle historier og
personer fra middelalderen, og det
er da det virkelig begynner å bli gøy.

Synliggjør personlige historier
Suppersberger Hamre er blant annet
invitert til Christiekonferansen 2016.
Her skal han fortelle en indvidu-

ells persons migrasjonshistorie fra
1200-tallet.
I september 2016 åpner en utstilling på Bryggens museum som kommer til å omhandle den førmoderne
befolkningen i Norge. Modellmakere
i England har laget rekonstruksjoner
av tre fortidsmennesker basert på
hodeskallene deres. Ved hjelp av
muskel- og skjelettkunnskap, datamodeller, genetisk informasjon og
bruk av tredimensjonale printere
har det vært mulig å lage tro kopier
av skjelettene.
– På utstillingen vil det være to
modellhoder og én bildemodell utstilt, i tillegg til en presentasjon av
individenes historie, sier Stian Suppersberger Hamre.

Vil skape et fullstendig bilde
Skjelettene får Suppersberger Hamre
tilgang til fra museer, som stammer
fra arkeologiske utgravninger. I tillegg
benytter han seg av arkeologiske og
skriftlige historiske kilder.
– Ved å kombinere skjelettdata
med andre historiske kilder får man
et mer fullstendig bilde av hva som
har skjedd i Middelalderen og hvordan vanlige folk levde på den tiden,
sier Suppersberger Hamre.

Postdoktor Stian Suppersberger Hamre,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, University of Bergen (UiB).
FOTO: EIVIND SENNESET
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Mer kunnskap skal redusere
tenåringsgraviditeter
Ingvild Sandøy har fått 25 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forebygge
tenåringsgraviditeter i Zambia.

D

et gjør inntrykk å se hvordan
veldig unge jenter ned i 12-14
års alder blir gravide og får
babyer, ofte på grunn av fattigdom,
samtidig som de fremdeles er barn
selv, sier Ingvild Sandøy.
Sandøy er postdoktor ved Senter
for internasjonal helse og er i tillegg
nestleder for Centre for Intervention Science in Maternal and Child
Health (CISMAC), ett av fire Senter
for fremragende forskning (SFF) ved
Universitetet i Bergen (UiB).

Gifter seg i ung alder
Svangerskap i tidlig alder utgjør en
stor helserisiko både for jentene selv
og barnet de bærer frem. Mange barn
og unge i Zambia vokser opp under
tøffe forhold, og dersom de faller ut
av skolen, er risikoen spesielt høy
for at de blir giftet bort og/eller blir
gravide tidlig.

– I Afrika er det vanlig at familien mottar en betaling i form av
penger eller kveg fra mannen når
han får gifte seg med datteren deres,
og mange fattige foreldre gifter bort
døtrene sine tidlig for å kunne spe på
familiens inntekter, forklarer Sandøy.

« Mange fattige foreldre
gifter bort døtrene sine
tidlig for å kunne spe på
familiens inntekter. »

Etter å ha fullført legestudiene
og turnustjeneste i 2004, begynte
Sandøy på doktorgradsprosjektet sitt,
der hun undersøkte endringer i HIVforekomst og seksualvaner i Zambia.
Dette skulle bli starten på mange år
med samarbeid i landet i det sørlige
Afrika, der hun senere blant annet
har jobbet med å evaluere effekten av
hjemmebasert HIV-testing, og andre
utfordringer knyttet til reproduktiv
helse i lavinntektsland.

Risikofulle svangerskap
Forsker Ingvild Fossgard Sandøy, Senter for internasjonal helse,
Universitetet i Bergen (UiB). FOTO: EIVIND SENNESET
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Høsten 2015 mottok Sandøys siste
prosjekt en prestisjetung GLOBVACbevilgning på 25 millioner kroner

fra Forskningsrådet. GLOBVACprogrammet støtter forskning som
kan bidra til vedvarende bedringer
i helsetilstanden og utjevning av
helseulikheter for fattige mennesker
i lavinntektsland.
Prosjektet The effectiveness of a
girl empowerment programme on
early childbearing, marriage and
school dropout in rural Zambia: A
cluster trial leder hun i samarbeid
med Patrick Musonda fra University
of Zambia. Med seg har de et tverr
faglig team av forskere fra Universitetet i Bergen, University of Zambia,
Chr. Michelsens Institutt (CMI) og
Norges Handelshøyskole (NHH).
Målet med prosjektet er å øke
andelen jenter som fullfører ungdomsskolen, og å få ned antallet
tenåringsgraviditeter. Hele 35 prosent
av zambiske jenter fra landsbygden
har vært gjennom en fødsel i en
alder av 18 år.
– Når jenter blir gravide før de
fyller 18, er det større risiko for å få
for tidlig fødte barn og barn med
lav fødselsvekt. Disse barna har økt
sjanse for komplikasjoner, sykdom
og død i spedbarnsalder. Jentene er
også selv i fare: graviditet og ulovlig
abort er viktigste dødsårsak for tenåringsjenter i fattige land. I Zambia
og mange andre fattige land er det
spesielt grupper på landsbygden og

FORSKNING SOM BETYR NOE: Arbeidet som gjøres av forskere i det globale helsemiljøet ved Universitetet i Bergen, skal bidra til å forbedre livet til unge mødre i Zambia.
Illustrasjonsfoto av en ung jente med en baby i Talpia i Zambia. FOTO: DAN BURTON/CORBIS/NTB SCANPIX
jenter som har falt ut av skolen som
har høyest risiko for å bli gravide
tidlig, forteller Sandøy.

en tilleggseffekt ved å kombinere
den økonomiske støtten med informasjonsmøter i lokalsamfunnene.

Tilbyr økonomisk støtte

Myter og kunnskapsmangel

Som en del av prosjektet skal det etableres en tiltakspakke som skal hjelpe
jenter å fortsette på, eller komme
tilbake til, skolen, men også hjelpe
dem som ikke klarer å komme tilbake
til skolen med å utsette graviditet. Et
av problemene i Zambia er at landet
har et begrenset antall skoleplasser
tilgjengelig, slik at ikke alle kan få
plass på ungdomsskolen.
– Dessuten er både frafall fra
skolen og tidlig graviditet knyttet
til fattigdom, så vi skal se på om det
hjelper å gi en økonomisk støtte til
jenter og foreldrene deres. Pengene
kan brukes til å dekke skolerelaterte
utgifter, eller andre nødvendige ting,
sier Sandøy.
Ved hjelp av GLOBVAC-pengene
har hun nå også fått sjansen til å
undersøke om det er mulig å oppnå

– På papiret har Zambia et godt
skolepensum om seksuell helse og
reproduksjon, men det som blir gjennomført i praksis, er ofte noe helt annet. Lærerne snakker stort sett bare
om seksuell avholdenhet. Det er mye
manglende kunnskap om prevensjon.
For eksempel er det en utbredt myte
at man kan bli infertil dersom man
bruker hormonell prevensjon før man
har fått barn, sier forskeren.
Sandøy samarbeider tett med
Universitetet i Zambia, som står
for det meste av gjennomføringen
av prosjektet. Det kommende året
skal hun selv på månedlige turer til
Zambia, for å følge opp og støtte det
lokale teamet.
– Håpet på sikt er selvsagt å bidra til å forbedre helsen til unge
jenter. Mye annen forskning viser

at dersom du gjør noe med helsen
og mulighetene til unge jenter, så
vil det gi positive ringvirkninger
for familiene deres i fremtiden, sier
Ingvild Fossgard Sandøy.
fakta
CISMAC
• Centre for Intervention Science in Maternal and Child
Health (CISMAC) skal bidra til å redusere høye dødstall
for mor og barn i u-land.
• CISMAC fikk status som Senter for fremragende
forskning (SFF) i 2012. Senteret åpnet offisielt
15. oktober 2013.
• Senteret mottar 17,5 millioner kroner i året fra
Forskningsrådet i en tiårsperiode. UiB bidrar med
14 millioner kroner i året.
• CISMAC ledes fra UiB og omfatter dessuten
institusjoner i Etiopia, India, Nepal, Sør-Afrika,
Uganda, Zambia og Norge samt Verdens
helseorganisasjon (WHO).
• Senteret ledes av professor Halvor Sommerfelt.
Nestleder er Ingvild Fossgard Sandøy.
• CISMAC på nett: cismac.uib.no
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Alle mann
på Bybanen!
Forskergruppen SpaceLab ser på hvordan vi kan
utvikle mer bærekraftige byer i fremtiden.

B

ybanen er et grønt initiativ som
mange andre byer kan misunne Bergen for, sier professor
Stefan Bouzarovski og fortsetter:
– Samtidig er en by som vil ha en
grønn profil avhengig av en nasjonal konsensus og politisk vilje til å
engasjere seg i spørsmål knyttet til
bærekraft.
Bouzarovski er en del av forskergruppen Spaces of Climate and Energy
Laboratory (SpaceLab) som har sitt
utspring i Institutt for geografi ved
Universitetet i Bergen (UiB). Bouzarovski er i en deltidsstilling ved
UiB, og er til daglig tilknyttet University of Manchester. Stillingen
hans i Bergen er finansiert gjennom
Akademiaavtalen mellom Universi-

tetet i Bergen (UiB) og Statoil, og er i
første omgang for en treårs periode.

Førsteklasses energiomstilling
SpaceLab ønsker å utvikle førsteklasses forskning på energiomstilling, og
gruppen ledes av forskningsprofessor
Håvard Haarstad.
– SpaceLab har etablert en forskningsagenda på et område som
trenger vitenskapelig og politisk
oppmerksomhet, og som er relativt
uutforsket til nå, sier Bouzarovski
og fortsetter:
– Energi danner grunnlaget for
hvordan byer utvikles og bygges. Det
er derfor spennende å få lov til å jobbe
i en forskergruppe som setter de geografiske og urbane aspektene rundt
energi samt lavkarbonomstilling,
i fremste rekke.

Sterkere samarbeid

Professorduoen Håvard Haarstad (t.v.) og Stefan Bouzarovski,
begge ved UiBs Institutt for geografi, er med i forskergruppen
SpaceLab. FOTO: KIM E. ANDREASSEN
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I løpet av sin treårsperiode ved UiB
ønsker den Manchester-baserte forskeren å etablere sterkere forbind
0elser med forskerne ved instituttet
og ved SpaceLab. For å få til dette,
nevner han blant annet fellespubliseringer, felles prosjektsøknader og
workshops.
– Jeg ønsker å utvikle et eget
samarbeidsprogram mellom Uni-

BÆREKRAFTIG FREMTID: SpaceLab er en forskergruppe som ser på energi, klima og samfunn. De vil utvikle Bergen som et kraftsentrum for forskning på
fremtidens energieffektive byer. Bybanen blir fremhevet som et eksempel på handlekraft i Bergen. FOTO: MARITA AAREKOL/BERGENS TIDENDE/NTB SCANPIX

versitetet i Bergen og Centre for Urban
Resilience and Energy (CURE), som jeg
leder ved University of Manchester.
Vi har sammenfallende akademiske
interesser og jeg ser for meg mange
interessante synergier fremover, sier
Bouzarovski.

Forsker i særklasse
I desember 2015 mottok SpaceLab-leder Håvard Haarstad et
rekrutteringsstipend fra Bergens

forskningsstiftelse (BFS). BFS gir
støtte på over 9,7 millioner av et
totalt budsjett på nær 23 millioner
til Haarstads prosjekt.
Geografiforskeren har ambisjoner
om at SpaceLab-teamet skal være
med i kampen om topp stipender
fra EU, for eksempel Det europeiske
forskningsråd (ERC) og Horisont
2020. Haarstad er sikker på at han
selv og forskergruppen kan få i stand
sterkere prosjekter med Bouzarov-

« Energi danner grunnlaget for hvordan byer
utvikles og bygges. »

ski på laget. Gjennom sin stilling i
Manchester er Bouzarovski allerede
innehaver av et prestisjefylt Starting
Grant-stipend fra ERC.
– Stefan Bouzarovski er veldig
sterk teoretisk. Han har et annet

geografisk fokusområde enn oss,
noe som utfyller vårt arbeid, sier
Haarstad og legger til:
– Det tette samarbeidet fremover,
gjør at vi kan benytte oss av en virkelig kapasitet innen energiomstilling
og klimaforskning.
Samarbeidet gir også SpaceLabforskere muligheten til å hospitere
hos Bouzarovski og teamet hans
ved CURE-senteret ved University
of Manchester.
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Biologistudenter
deltar i globalt
eksperiment
Nytt biologiprosjekt skal forstå hvordan naturens
mangfold blir påvirket av et klima preget av mer
ekstremvær i fremtiden.

H

va er kjennetegnet for denne
typen plante, spør postdoktor
Amy Eycott rettet til biologistudentene Kristina McGrory og
Hanne Wilhelms, som ligger på magen blant strå og gress i lyngheiene.
De to studentene er ivrig opptatt
med identifisering og telling av ulike
vekstene, som en del av utdanningen
de får på bioCEED, Vestlandets første
Senter for fremragende utdanning
(SFU). bioCEED ledes fra Institutt
for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB).
Det er på Lyngheisenteret på Lygra
at de to bachelorstudentene i biologi

Professor Vigdis Vandvik på Institutt for biologi ved
Universitetet i Bergen (UiB) er leder for bioCEED.
FOTO: KIM E. ANDREASSEN
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har feltarbeid hele den første uken
av semesteret. Studentene har valgt
ulike prosjekter å jobbe med, og gruppen som skal beskrive vegetasjonen
i lyngheiene, gjør også forberedelser
til et prosjekt ved navn International
Drought Experiment (IDE).

Forskningsprosjekt med betydning
Målet med IDE er å finne ut hvordan
og hvorfor økosystemer på landjorden, som også kalles terrestriske økosystemer, kan variere i sin følsomhet
for ekstrem tørke. For å få til dette,
skal små, oppmålte felt over hele
verden utsettes for ekstrem tørke
over en fireårsperiode.
Studentene på Lygra har valgt
seg ut hver sine områder, der de har
målt opp og markert den bestemte
størrelsen på feltene.
– Det er veldig interessant og gøy
å få delta i noe som faktisk skal bli
brukt i forskning fremover, mener
student Hanne Wilhelms.
Hun syns det er motiverende med
et avbrekk fra bøkene og lesingen, og
å få muligheten til å oppleve biologien
på nært hold.

fakta
bioCEED, SFU og IDE
• Senter for fremragende utdanning (SFU)
er en nasjonal prestisjeordning for høyere
utdanning på bachelor- og masternivå.
• SFU-statusen blir tildelt av Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
• Hver SFU får 15 millioner kroner fordelt
på fem år og med mulighet for fem års
forlengelse.
• bioCEED er et samarbeid mellom UiBs
Institutt for biologi, Universitetssenteret
på Svalbard (UNIS), UiBs Institutt for
pedagogikk og Havforskningsinstituttet.
• Det internasjonale tørkeeksperimentet
IDE er et koordinert, multilokalisert
eksperiment som har som mål å øke kunnskapen om effekter av tørke på verdens
økosystemer.

UTE I FELTEN: Biologistudentene Kristina McGrory (t.v.) og Hanne Wilhelms studerer vegetasjonen i lyngheiene på Lygra, nord for Bergen. FOTO: eivind senneset

– Jeg begynner å få litt større oversikt over hvilke planter som er rundt
meg, og det er veldig spennende,
sier hun.

Samme fenomen på ulike steder
– Det er tørrest på toppene, så det
er her vi velger ut områder for prosjektet, forklarer Amy Eycott til studentene.
Senere skal det bygges tak over
enkelte av feltene, for å få gjennomført tørkingen.
– Alle deltakerne gjør det samme,
og så blir resultatene lagt sammen.
På denne måten får vi undersøkt det
samme fenomenet på mange ulike

steder i verden, forteller professor
Vigdis Vandvik, som leder bioCEED.
Hun syns det er gøy å kunne involvere studentene i et faktisk forskningsprosjekt, og i tillegg et som
har betydning langt utenfor Bergen
og Norge.

Mer ekstremvær, mer tørke
Vandvik påpeker at det utenifra kanskje kan virke litt rart å undersøke
tørke på Vestlandet gitt all nedbøren
som faller i Bergen og omegn, men
peker på at det fra biologenes ståsted
er mange grunner til å måle dette.
– Samtidig som vi nå får mer nedbør, øker også reliabiliteten, eller

variasjonen, i været. Vi får altså mer
ekstremvær. Dette innebærer også
tørke. Vinteren 2014 førte tørken langs
vestlandskysten til lyngbrann flere
steder, minner Vandvik om.
Arbeidet i lyngheiene har altså et
nasjonalt perspektiv. Gammel lynghei har tørkeskader, noe som lett
kan føre til brann. Undersøkelser av
lyngheiene, og hvilken påvirkning
bruksregimet har på dette landskapet,
er dermed en viktig del av det videre
arbeidet med dette området.
– Lyngheiene er avhengige av å bli
brent, for å unngå tørkeskader. I praksis må vi altså brenne dem for å unngå brann, forklarer Vigdis Vandvik.
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Internasjonale kreft
spesialister underviser
ferske forskere
På Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) møter fremtidens kreftforskere dagens
kreftelite, som en del av utdanningen.

F

orskerskolen CCBIO Research
School for Cancer Studies ble
etablert i 2014.
– Vi er opptatt av å bringe vårt
internasjonale CCBIO-nettverk videre
inn i forskerskolen. Det er ekstremt
verdifullt for studentene å kunne høre
forskerne fortelle om arbeidet sitt,
men ikke minst å få muligheten til å
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snakke med dem selv, sier professor
Lars A. Akslen.
Han har vært senterleder for Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)
siden oppstarten i 2013.

Oppretter stadig nye kurs
CCBIO Research School for Cancer
Studies er Norges første kreftforsker-

skole, og tilbyr undervisning innenfor
et bredt spekter av kreftforskning.
– En systematisk utdanning av
kreftforskere er helt avgjørende. Derfor tilbød CCBIO tre nye ph.d.-kurs
høsten 2015, i tillegg til de allerede
etablerte kursene, forteller Akslen.
Ett av de nye kurstilbudene er
CCBIO905, et basiskurs som tar for seg

KREFT-SAMARBEID: Forskerskolen til Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) gir unge forskere muligheten til å samarbeide med den internasjonale eliten innen kreftforskning.
Slik blir kreftforskningsmiljøet i Bergen styrket kontinuerlig. Senterleder Lars A. Akslen avbildet og ulike scener fra arbeidet ved CCBIO. Foto: INGVILD FESTERVOLL MELIEN

« En systematisk
utdanning av kreftforskere
er helt avgjørende. »

grunnleggende metoder for studier
av biomarkører ved kreft. En biomarkør er en egenskap eller et stoff
som kan måles, og som kan være en
indikator på biologiske tilstander og
mekanismer.

Internasjonalt anerkjent
Blant foreleserne på kurset i biomarkører er postdoktor ved CCBIO, Even
Birkeland, og professor Arne Östman
fra Karolinska Institutet i Stockholm.
Arne Östman er internasjonalt
anerkjent for sin forskning innen
molekylær kreftbiologi og er siden

februar i år også ansatt i en 20 prosents stilling ved CCBIO som forsker
og underviser.
Even Birkeland forsker på proteomikk, som er metoder der man
studerer et stort antall proteiner
samtidig, og forskjeller mellom ulike
former for brystkreft. Forskningen
hans inngår som en del av tilbudet
på CCBIOs forskerskole.

fakta
CCBIO
• Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av fire nasjonale
Senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i
Bergen (UiB).
• Ett av to norske SFF innen kreftforskning. Det andre er Senter
for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo.
• CCBIO jobber for å identifisere, validere og ta i bruk nye
kreftmarkører for å øke den biologiske forståelsen av kreft, sikre
tidlig diagnose av aggressive former for kreft og gi bedre og
mer målrettet behandling.
• Senteret består av forskere fra en rekke kreftforskningsgrupper
ved UiB.

>>> Les mer om Even Birkelands forskning
på s. 30–31

• Mer informasjon om senteret: uib.no/ccbio

Uib-Magasinet.
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FARGING AV PRØVER: Utsnitt fra pasientprøver blir farget for å kunne undersøkes i mikroskop. I sin forskning bruker postdoktor Even Birkeland, Klinisk institutt 1 ved UiB, denne
teknikken for å finne brystkreftcellene som skal testes videre. FOTO: INGVILD FESTERVOLL MELIEN og jan kåre wilhelmsen

Søker kreftsvar i proteinene
Hvordan sprer kreftsykdom seg? Kreftforsker Even Birkeland undersøker tusenvis
av proteiner for å finne dette ut, for slik å kunne utvikle bedre behandling.

proteinene blir festet på små kjemiske
grupper, som fosfat og sukkergrupper. Å studere disse endringene sier
mye om aktiviteten til proteinene,
sammenlignet med å kun se på proteinene isolert.

Birkeland dyrker brystkreftceller
i flasker, for å se på hvilke proteiner
cellene skiller ut. Håpet er å finne
proteiner som kan være med på å
forklare hvorfor man ser en økt dannelse av blodkar i kreften, og ut i fra
dette finne nye behandlingsmetoder.

Finner nye behandlingsmetoder

D

e siste 20 årene har den genetiske kreftforskningen fått
enorm oppmerksomhet, uten
at det store gjennombruddet har
kommet.
– Genetisk forskning er veldig
viktig, fordi det er åpenbart at kreft
i utgangspunktet er en sykdom i
genene våre. I forskningen vår ser vi
likevel mer og mer at vi er avhengige
av å forstå produktet av genene våre,
nemlig proteinene, for å forstå helheten, sier postdoktor Even Birkeland
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ved Centre for Cancer Biomarkers
(CCBIO).
Forskningsfeltet hans kalles proteomikk; studier av alle proteiner i
en organisme eller system, som for
eksempel organ og vev.

Over én million proteiner
For å forklare hvorfor proteinene er
så viktige, bruker Birkeland to bilder
av fotballspiller Alan Shearer, som
henholdsvis 17-åring og 43-åring,
som eksempel.

– Det som er interessant med
forskjellen mellom de to bildene,
er at genene hans er like, men han
har blitt eldre. Dette kan vi se mye
tydeligere på et proteinnivå. Vi har
mellom 20 000 og 25 000 gener, men
når vi kommer på proteinnivået,
er det snakk om over én million,
sier han.
Kreftforskeren forklarer at grunnen til denne økningen er at proteinene blir modifiserte etter at de er
dannet, blant annet ved at biter av

Even Birkeland forsker spesielt på
proteiner ved brystkreft. Brystkreft
kan deles inn i ulike grupper, basert
på hvilke reseptorer som blir uttrykt.
Ved mange tilfeller av brystkreft kan
man gi medisiner som blokkerer
reseptorene. Basaloid brystkreft er
en variant som ikke uttrykker noen
av disse reseptorene, og er derfor
problematisk å behandle.
– Det vi har sett i denne krefttypen,
er at det skjer en økning av antall
blodkar, og av blodkar som er i en
delingsprosess, forteller han.

Kreftens mutasjoner
En kreftsvulst trenger næring og
oksygen, det er derfor den danner
nye blodkar. På et tidspunkt får ikke
svulsten nok, noe som fører til at
det blir for lite oksygen midt inne
i svulsten.
– Når dette skjer, er det større
sjanse for at noen av kreftcellene i
svulsten slår på cellulære programmer som gjør at de bryter vekk fra
svulsten og prøver å spre seg andre steder. Denne prosessen henger sammen med dannelsen av nye

blodkar, og er noe vi ønsker å forstå
bedre, forteller Birkeland.
Kreftceller er altså celler som
prøver å danne et nytt organ. De
siste årene har forskerne åpnet mer
opp for å se på kreft som en feilslått
ny organdannelse. Birkeland synes
det er interessant å kunne se på
likhetene mellom utviklingsbiologi
og kreftbiologi.
– Sammenligner du gener som er
aktive under fosterutvikling med de
som er aktive under kreftutvikling,
vil du se at veldig mange av disse
er like. Forskjellen er at under fosterutvikling er alt kontrollert ned til
minste detalj, men ved kreft har du
mutasjoner som gjør at det går helt
galt, forklarer Even Birkeland.
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Kan man tjene
på en skade?

Arnt Skjefstad

Arnt Skjefstad har ryddet i etablerte sannheter
innenfor erstatningsrett, i håp om at man i fremtiden
kan stille de riktige spørsmålene.

H

•

Disputerte: 22. mai 2015.

•

Avhandlingens tittel: Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling.

•

Nå: Ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Bergen.

Det juridiske fakultet. Han mente at

som for eksempel en veientreprenør,

rett svar. En grunnsetning innenfor

at jeg tenkte at det ville bli litt roligere

jeg kunne være en aktuell kandidat

skal dekke tapet. For å få frigjort tom-

erstatningsretten er «man skal ikke

på universitetet. Men det har vært

– I studietiden var det

for videre forskning. Jeg brukte alle

teverdien, må du antageligvis selge.

tjene på skaden», men jo, det kan

ekstremt arbeidskrevende. Jeg har

mange av mine medstudenter som

de tre ukene jeg fikk til å tenke, og

Samtidig er du avhengig av at taps-

«studerte eksamen», ikke faget, for

gikk ikke på postkontoret for å levere

summen blir erstattet for å få penger

å finne ut hvordan man best mulig

søknaden før i siste liten. Det føltes

til å bygge huset opp igjen. Skal en

kunne få gode resultater. Jeg var

som et viktig livsvalg.

skadevolder kunne si: du får flytte,

derimot en veldig lite taktisk student.

så slipper vi ansvar? Jeg begynte å

som vitenskapelig assistent mens jeg

Du har skrevet om erstatnings
rett, om hva som er en skade, og
hva som spiller inn når en skade
skal erstattes. Kan du gi et eksem
pel på dette?

studerte, og ble virkelig tatt inn i var-

– Eksempelet som fikk alt i gang

men, som en fullverdig kollega. Etter
at jeg var ferdig med studiene, jobbet
jeg tre år som forretningsadvokat.

strekt meg så langt jeg har kunnet,
og litt til. Når noen spør meg om å

« Dersom man ikke stiller
spørsmålet riktig, er det
bare slumplykke om man får
rett svar. »

bli ph.d.-kandidat, svarer jeg at for

Hva har du funnet?

man. Ved å ta tak i bastante utsagn

var det mye jobbing døgnet rundt, og

for meg var dette: Dersom det blir

– I en juridisk avhandling kom-

som dette, og sette spørsmålstegn ved

i hele 2014 var det et sjudagerspro-

totalskade på et hus som er fredet, og

mer man ikke frem til nye resultater

noen litt for forenklede utgangspunkt

sjekt. Det har hatt sin pris. Å skrive

som ligger attraktivt til, og fredningen

på samme måten som man gjerne

vi har hatt, kan man utvikle bedre

en doktoravhandling er heller ikke

Hva skjedde så?

på huset blir opphevet, vil tomten bli

gjør i andre fag. Men man kan si at

kriterier for vurderingen av erstat-

et soloprosjekt når man har familie.

– Å jobbe som advokat var ar-

svært verdifull. Kanskje vil det koste

jeg har prøvd å rydde litt opp, så vi i

ning og fradrag.

Det er fantastisk å ha gjort det, men

beidskrevende, men også veldig lære-

en million å bygge huset opp igjen,

fremtiden i større grad kan stille de

det kom ikke gratis, og det kommer

rikt. Jeg trivdes godt og så absolutt for

men tomten er gjerne verdt 15 mil-

riktige spørsmålene. En tidligere pro-

Hvordan har det vært å være
ph.d.-kandidat ved UiB?

meg at det var dette jeg skulle jobbe

lioner i seg selv. Da har man i praksis

fessor hos oss har ofte sagt at dersom

– Det har vært overraskende

med videre. Så en dag ble jeg oppringt

tjent på at huset er skadet. De som

man ikke stiller spørsmålet riktig,

hardt. Det var ingen søndagsskole å

av daværende dekan for forskning på

er ansvarlige for å ha ødelagt huset,

er det bare slumplykke om man får

være advokat, og jeg må innrømme

av ren interesse lese bøker som ikke
sto på pensum. Jeg fikk en stilling
FOTO: Eivind Senn eset
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Fra: Trondheim, men har bodd i Bergen siden 1997.

vorfor ville du ta doktor
grad?

Jeg fordypet meg i temaene og kunne
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stille spørsmål ved grunnleggende
sannheter. Jeg trodde jeg hadde valgt
et snevert tema, men det vokste seg
stort og vanskelig.

å gjøre det, må man være motivert.
Det finnes lettere måter å tjene til
livets opphold på.

Hvordan var det å avslutte ar
beidet med ph.d.-graden?
– Det var en lettelse. På slutten

jeg ikke til å glemme på en stund.

Uib-Magasinet.
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Bokspalten | det forsømte kvinnehjertet

Kvinnehjerter: En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer.
Eva Gerdts og Maja-Lisa Løchen
(Gyldendal norsk forlag, 2015)

Det forsømte kvinnehjertet
Eva Gerdts utfordrer kjønnsubalansen i forskning på hjerte- og karsykdommer
med en bok som setter fokus på kvinnehjertet.

E

n av tre norske kvinner dør av
hjertesvikt, men interessen for
det kvinnelige hjertet har vært
skammelig lav.
– Kvinners hjerter er ulike menns
hjerter. Derfor trenger vi informasjon om kvinner for å kunne gi
forskningsbaserte råd om behandling av kvinner med hjertesykdom,
sier Eva Gerdts.
Hun er hjertespesialist ved Haukeland Universitetssykehus og professor
på Klinisk Institutt 2 ved Universitetet
i Bergen.
Sammen med Maja-Lisa Løchen,
professor i forebyggende medisin
ved Universitetet i Tromsø, har
Gerdts skrevet boken Kvinnehjerter:
En m edisinsk fagbok om vanlige
hjertesykdommer.

Tikkende bombe i brystet
Boken er særlig rettet mot fagfolk
og for kvinner med hjertesykdom,
men er nyttig lesing for alle som vil
beskytte hjertet sitt. I kapitlene om
de ulike hjertesykdommene blir man
kjent med fiktive kvinner i ulike aldre,
og med ulik helsetilstand. Du møter
for eksempel Kari Vik (55) som plutselig en natt får knust hjerte (Taku-
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Tsubo) og får innblikk i hennes liv og
videre sykehistorie. Man får historien
om Vibeke Sørensen (59), som har
ubehandlet høyt blodtrykk som har
fått hjertet til å vokse, mens Anne
Hagen (65) en natt blir rammet av
hjerneslag, og mange andre «skjebner», basert på forfatternes utallige
møter med hjertesyke kvinner.
En tredjedel av norske kvinner dør
av hjertekarsykdom; til sammenligning dør 5 prosent av brystkreft. Jo
eldre man blir, jo mer vanlig er det
med hjerte- og karsykdommer. Yngre
kvinner får også hjerteinfarkt, særlig
overvektige røykere har en betydelig risiko for å få hjerteinfarkt før
de fyller 60.
– Noe av det som bekymrer oss
mest er den høye dødeligheten ved
kvinners hjertesykdom. Vi må sette
inn den samme innsatsen mot hjertesykdom, som har vært gjort mot
brystkreft, mener Gerdts.

Lumske kvinnehjerter
Kvinners hjerteinfarkt og hjertesykdom er så snikende at de kan være
vanskelige å oppdage, selv for leger.
Mens menn har typiske symptomer
ved akutt hjerteinfarkt, og hjerte

infarktet skyldes en tilstoppet pulsåre
til hjertet, så har bare seksti prosent
av kvinnene med infarkt typiske
symptomer, og 20 prosent har ingen
tilstoppet blodåre som kan behandles
med akutt oppblokking.
Trass i de åpenbare kjønnsforskjellene og at flere kvinner enn
menn dør av hjerte- og karsykdommer, har forskning på hjertesykdommer hatt en sterk mannlig slagside.
Både forskerne og de som har blitt
forsket på har i overveiende grad vært
menn, og boken peker på områder
av kvinnehjertet der det trengs mer
forskning og mer informasjon.

Å beskytte hjertet
I de ulike kapitlene i boken beskrives
undersøkelsesmetoder, forebygging
av hjertesykdom og de ulike hjerte
sykdommene gjennom sykdoms
historiene. Den gode nyheten er at
forebygging er mye lettere enn før.
– Det har vært en formidabel
teknisk utvikling fra midten av
1980-tallet og frem til nå. Vi kan gjøre
en stadig mer detaljert vurdering
av hjertefunksjon. Alle med høyt
blodtrykk eller høyt kolesterol bør
kartlegges. Generelt er legene for

lite flinke til å skille mellom de som
har lav risiko og de som har høy
risiko. Dette kan man undersøke
med en enkel kolesteroltest, med
ultralyd kan det påvises om man
har blodtrykksforandringer i hjertet,
forklarer Gerdts.
Alder utgjør også ulik risiko hos
kvinner og menn. Mens menn regnes
for å være i en risikoalder når de er
over 55, når kvinner den tilsvarende
kritiske grensen ved 65 års alder.
– Da jeg tok doktorgraden på
1990-tallet visste jeg ikke at hjertet
reagerer forskjellig på høyt blodtrykk
hos kvinner og menn, men dette
er noe jeg senere har forsket mye
på. Men også dagens pensum for
medisinstudenter kommuniserer
dårlig hvilke forskjeller som finnes
mellom manns- og kvinnehjerter.
Det er altfor mye slik i medisinen
at vi ikke tar innover oss at kvinner
og menn er forskjellige, sier Gerdts.

Tiden for å studere bare menn er over
Hun forteller at det internasjonalt nå
et fokus på kvinner og hjertesykdom.
I USA og EU har noen av utlysningene av forskningsmidler særlig
fokus på hjerte- og karsykdommer
hos kvinner.
– Tiden for bare å studere menn
er over. Norges Forskningsråd har
ikke tatt opp dette fokuset, de krever
kjønnsbalanse men ikke fokus på
kvinner som forskningsobjekter. Dette
vil vi utfordre dem på, sier Gerdts.
En fellesnevner i mange av bokens sykdomshistorier er at kvinner
som får hjertesvikt, har hatt dårlig
behandlet eller ikke behandlet høyt
blodtrykk gjennom mange år. Dette
kan føre til uopprettelige skader,
og høyt blodtrykk hos kvinner er
eksempel på et område som trenger
mye mer forskning.
For kvinners hjerter er pionerer
som Eva Gerdts gull verdt.
– Å jobbe med hjertet er mitt livs
store kjærlighet. Jeg synes det er helt
fantastisk, det er et kick å jobbe med
pasienter, å kikke inn i kroppen og se
hvordan hjertet arbeider.

BLI MED I UiB ALUMNI

Har du studert ved Universitetet i Bergen?
Då er du ein av våre alumner, og du er fortsatt
ein viktig del av UiB-fellesskapet.
Gjennom UiB Alumni kan du halde kontakten og få
sjansen til å kome attende til universitetet. Du vil få
tilsendt ein månadleg e-post med forskingsnyheiter,
intervju med kjende alumnar og informasjon om
arrangement ved UiB. Du vil bli invitert til faglege
arrangement og den årlege Alumnusdagen.
Alle tidlegare UiB-studentar er hjarteleg velkomne på
Alumnusdagen i den nye universitetsaulaen og på
Studentsenteret 10. september 2016.
Interessert? Registrer deg på uib.no/alumni!
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fotoessay | verden av vann

Terje Tvedts
verden av
vann

P

å toppmøtet til World Economic Forum i Davos som ble
avsluttet i januar 2016 ble vann satt på førsteplass over
verdenssamfunnets ti største utfordringer for fremtiden.
NATOs største øvelse siden den kalde krigen, SOROTAN, i 2015
hadde krig om vann som scenario. Det er ingen tvil om at vann
er viktig, men noen har innsett dette før andre.
Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen har forsket på vann i flere tiår. Interessen for
vann begynte da han var student i Bergen på 1970-tallet. Som
student kjørte Tvedt rundt i en gammel folkevognsbuss. Hver
gang det regnet rant det vann inn på gulvet i bilen, slik at han
måtte ha sjøstøvler på seg. En dag han tittet ned, innså han at
han hadde hatt gummistøvler på hele semesteret.
– Jeg fikk vannsjokk. Men sjokket førte til en aha-opplevelse
om at vann styrer svært mye av livene til folk. Jeg begynte mer
og mer å innse at vann er en svært viktig faktor for hvordan
folk organiserer livene sine og velger å bosette seg. Derfor er
vann også viktig for geografi som fag, forteller Tvedt.
Siden studiedagene har Tvedt krysset kloden på kryss og tvers
for å forske på vann, og har blant annet blitt verdensledende
ekspert på Nilen. Hans fokus på vann har resultert i flere kritikerroste bøker, et nibindsverk om Nilens historie og prisbelønte
TV-dokumentarer. Sommeren 2016 er Tvedt vitenskapelig leder
for Bergen Summer Research School (BSRS) der vann er tema.
UiB-magasinet har gleden av å presentere noen av Tvedts egne
fotografier fra hans reiser rundt jordkloden på jakt etter vann.

VANNKRIG: Professor Terje Tvedt på Katse-dammen i Lesotho. Sør-Afrika angrep dammen i 1989, som ikke ville gi fra
seg retten til vannet fra Lesothos høyland, selve livslinjen til
Johannesburg-området.
36
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fotoessay | verden av vann

NILENS MØTEPUNKT: I Sudans hovedstad Khartoum møtes Den hvite Nil, som kommer fra de store sjøene i Sentral-Afrika,
og Den blå Nil, som kommer fra Etiopias høyland. Sudan har en nøkkelposisjon i kampen om kontrollen av Nilen.

STORT VANN: Iguazú-fossene på grensen mellom Brasil og Argentina. Iguassu betyr «stort vann» på språket
til gurani-indianerne, som dominerte området før europeerne kom. Iguassu-fossene består av 275 fossefall
fra 60 til 82 meters høyde på samme sted.

TRUENDE VANNLAGER: Her ser vi Terje Tvedt sammen med isbreforskere som arbeider ved Sermlikfjorden på østkysten av
Grønland. Området har inntatt sentrum av verdenspolitikken på grunn av frykten for at ti prosent av verdens vannmasser,
skal smelte og oversvømme deler av New York, New Orleans, Bangladesh og Nederland.

BA OM REGN: Vannfestival i Vilagarcia de Arousa på den spanske nordvestkysten. Festivalen starter 16. august hvert år.
Den startet for rundt 20 år siden etter en lang tørkeperiode. De troende ba om regn, og det regnet.

38

Uib-Magasinet.

Uib-Magasinet.

39

fotoessay | verden av vann

GIGANTKANAL: Her bygges den første av tre gigantkanaler som skal føre fem prosent av Yangtze-elvens vann til de
nordlige delene av Kina. Det største ingeniørprosjektet i verdenshistorien vil dekke halve Kina, være ferdig i 2050 og
koste rundt 1  000 m
 illiarder kroner.

UNGDOMSKILDEN: Yamdrok Tso ligger på cirka 5 000 meters høyde. Hver sommer kommer det flokker av pilgrimer
hit for å be og bli velsignet. De tror at vannet i sjøen gjør gamle unge og barn kloke, og at sjøen er bosted for selve
livskraften til den tibetanske nasjon.
40
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LIV OG DØD: Fra luftballong nær Kongens dal og Karnak-tempelet i Luxor. Her kan man tydelig se hvordan Nilen skaper
forskjell mellom liv og død i ørkenlandskapet.
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FORUNDERLEG FORSKING | kvifor vert vi sinte?

postkort fra felten

– Ja, ein kan seia at formålet med sinne er
å retta opp i det som kjennest urettferdig.
Og det kan vera ei kraftig drivkraft over tid
og mot vanskelige odds, som til dømes i den
arabiske våren, der store grupper kjente
sinne og ville skapa rettferd. I tillegg kan det
skapa fysisk energi der det ikkje finst. Spør
Northug når han er heilt utpumpa og treng
energi til ein heftig spurt – eg vil tru det er
ein del sinne med i bildet der. Å vera sint
handlar om kommunikasjon. Ein alvorleg
sinnereaksjon uttalar eit behov. Det kan
vera positivt, men også negativt.

Tore Sætersdal
Arkeolog og faglig leder, UiB Global
Leder utviklingsprosjektet Water and Society
i Asia og Afrika

Når er sinne negativt, då?
– Å visa sinne er ikkje nødvendigvis noko
problem, det kan jo vera heilt rimeleg. Men
om ein klikkar fullstendig og kjeftar ut folk,
eller i verste fall tyr til vald, då er ein over
i det som på fagspråket vert kalla improper.
Det er ei åtferd som ikkje vert tolerert. Det
skapar eit dårleg miljø. Om ein sjef viser slik
åferd i eit arbeidsmiljø skapar det mindre
glede og mindre produktivitet. Og å vera
kronisk sint kan føra til helseproblem.
Norma for kva som er over streken er
forskjellig frå kvar du er og kven du er. Her
er det kulturelle skilnadar. Du kjeftar ikkje
ut sekretæren på jobben, men det er noko
anna at ein sersjant roper på ein rekrutt
i militæret.

illustrasjon: Arjun Ahluwalia

KVIFOR VERT VI SINTE?
Nokon ser raudt, nokon daskar neven i bordet så koppane flyg, nokon slår, nokon
bannar og nokon latar som ingenting. Kan det vere nødvendig å vere så sint?

Er alle sinte?

K

– Sinne er noko alle har, det har ein evolu
sjonær verdi. Sinne kan til dømes aktivera
status og dominans. Men i dagens samfunn
har vi sjølvsagt andre utfordringar enn for
150 000 år sidan. Men alle kjenner altså
sinne, sjølv om nokon kjenner det sjeldnare
enn andre. Temperament er ein av dei mest
stabile kjenslene og persontrekka vi har,
ein nyfødd kan vera sint.

va er sinne?
–Det er ein emosjon eller ei
kjensle, og av oss psykologar
vert denne kjensla rekna som ein av dei
basale. Ein kan skilja mellom state eller
trait, eller tilstand eller trekk på norsk.
Tilstand i sinnesamanheng inneber at
du kjenner deg sint, og det kokar inni
deg, kan ein seia. Som eit personleg
trekk er det meir stabilt, og nokon har
lettare for at det kokar opp i dei. Sinne
er ei distinkt og sosial kjensle, seier
stipendiat Leo Kant ved Institutt for
samfunnspsykologi ved Universitetet
i Bergen (UiB).
I 2012 vann han den lokale finalen i
Forskar Grand Prix under Forskings
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dagane i Bergen. Han forskar på destruktivt leiarskap, og kan meir enn
dei fleste om sinne.

provoserande. Det er ikkje så mykje
nytte i å kjefta på ein stol.
Kva skjer med oss når vi vert sinte?

Kvifor blir vi sinte?
– Ein treng ein provokasjon for å bli
sint. Når vi vert sinte dreier det seg ofte
om at vi opplever noko som urettferdig
– og det er ofte sosialt. Vi kan oppleva
at nokon har gjort noko urettferdig
mot oss, at nokon ser på oss på ein
feil måte. Det treng ikkje vera reelt,
eingong. Andre gonger kan ein verta
sint av å sparka tåa i eit stolbein. Då
kan det henda at ein rettar sinnet mot
nokon som gjer noko ein kjenner som

– Kroppen blir aktivert, adrenalin og
noradrenalin pumper, blodet trekk
seg vekk frå fordøyingssystemet og ut
i lemmene, ein er fysisk klar til kamp
eller til å flykta. Korleis ein tenkjer
endrar seg også – ein vert meir skjerpa
i den forstand at blodforsyninga aukar
i frontallappane, samtidig som følelsessenteret i hjernen går i spinn. Med eitt
er ein handlingsorientert.
Er det noko nyttig i å kjenna seg sint?

Ja, kva er dei heitaste tipsa for å ikkje verta
for sint?
– Et ei banan og få nok søvn! Er du låg på
ein ressurs er du mindre tolerant. Du må
sørgja for å vera klar før ein situasjon der
du veit du kan verta sint. Og prøv å undersøka litt kva som har hendt før du tar heilt
av – har personen du var sint på eigentleg
prøvd så godt han kunne?

Foto: Tore Sætersdal

Jaffnas vann smaker salt og olje
Veien mot nord er bred og rett som en snor. Landskapet er åpent, flatt og
tørt. Ny skinnende asfalt og nymalte hvite og gule striper symboliserer at
fred og gjenoppbygging er kommet til Jaffna-halvøyen og nordlige deler
av Sri Lanka. Dette står i sterk kontrast til de svingete og smale veiene
lenger sør, som åler seg gjennom tett befolkede irrgrønne områder hvor
de små butikkene og kioskene ofte er bygget litt ut i veien. På veien nord
passerer man en og annen kontrollpost bemannet av ganske avslappede
militære. Men mange åpenbare spor av borgerkrigen, som tok slutt i
2009, er borte, i hvert fall langs den nye hovedveien. Nye hus bygges
i stor stil og ny infrastruktur kommer gradvis på plass. Universitetet i
Jaffna, en av 11 partnerinstitusjoner i vårt Norad-støttede prosjekt Water
and Society (WaSo), kan glede seg over nybygg og en ny campus.
Men grunnvannet på Jaffna-halvøyen er forurenset av brakkvann og
olje. Det tørre landskapet er godt kveg- og jordbruksland, men vannet
man er så avhengig av er knapt brukelig til hverken dyr eller mennesker.
Hva som forårsaker forurensingen, som først ble påvist i 2008, strides
man om. En hinne av olje kan sees på toppen av de fleste dype brønnene
på halvøyen. Det er et paradoks at man er omgitt av vann på alle kanter,
men at det ikke kan brukes.
Rehabilitering etter en lang borgerkrig er et møysommelig arbeid.
Peradeniya Universitetet i Kandy sør på øyen er prosjektpartner i WaSo.
Gamle kolleger som lenge var atskilt under krigen kan igjen jobbe
sammen. Med stor entusiasme går man løs på oppgaven og forelesere og
studenter utveksles mellom nord og sør. Dette gir håp for fremtiden til Sri
Lanka, og at man skal klare å løse de store utfordringene tilgangen til rent
vann er på Jaffna.
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GJENNOM LINSA

UNIVERSITETSAULAEN I BERGEN
EIN AULA FOR ALLE: Den nye Universitetsaulaen i Bergen vart
offisielt opna 2. september 2015. Aulaen skal vere ei storstove
for heile Vestlandet. Ein plass der akademia møter ulike aktørar
i samfunnslivet. Her skal det vere rom for debattar, konsertar,

møteverksemd, faglege seminar og seremoniar. Her tar ein av
gjestane på opninga bilete av aulaen med mobiltelefonen sin.
Foto: Eivind Senneset

