Nye publikasjoner
Hittil i år har forskerne ved ISF publisert mer enn 100 artikler, med fokus på ulike sider
ved helseforskning – fra søvnløshet og tegn på depresjon i svangerskapet, seksuelle
overgrep og vold i partnerforhold, , økt risiko for trafikkulykker ved metadonbruk og
allmennlegers strategi for å identifisere alkoholproblemer hos pasienter.
Se hele oversikten over publikasjoner fra ISF i 2012

Publikasjon: Kvinner får oftere uførepensjon
En ny studie fra ISF viser at kvinner har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli
uføretrygdet sammenlignet med menn. Stipendiat Inger Haukenes og hennes kollegaer
har hatt som mål å undersøke om faktorer som familiesituasjon, selvopplevd helse og
arbeidsforhold kan forklare den økte risikoen. De undersøkte også om disse faktorene
påvirket kjønnsforskjellen når kvinner og menn på ulike utdanningsnivå ble
sammenliknet. Les mer om funnene i studien her.

Nytt prosjekt: Økt kvalitet i fødselshjelp og omsorg for nyfødte
Postdoktor Alemnesh Mirkuzie har fått støtte fra Lærdal Foundation til prosjektet
«Improving intrapartum and postpartum maternal and neonatal outcomes», som skal
gjennomføres i Addis Ababa, Etiopia. Prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten i
fødselshjelpen og i omsorgen for de nyfødte. Hovedmålet er å redusere antall mødre og
nyfødte som dør under eller rett etter fødselen. Les mer om prosjektet her.

Forskningsnytt
Ny helseundersøkelse i Sløvåg. For tredje gang siden eksplosjonsulykken i Sløvåg skal
helsen til innbyggerne i Gulen undersøkes. Stipendiat Gro Tjalvin er med i forskerteamet.
Usunn livsstil tek fleire liv enn svolt. Årleg døyr 57 millionar menneske av måten dei lever
på. Ei ekspertgruppe leia av Grethe Tell skal bidra til å senke dødstala.
Gå på jobb eller ikke når syk -- hva er avgjørende? I studien fra Fysioterapigruppen er
263 bilmekanikere spurt om hva som avgjør om de blir hjemme eller går på jobb når de
føler seg syke. Flere nyheter fra ISF.

Nyansatte og ny professor
Alice Kvåle har fått opprykk og er nå professor i fysioterapivitenskap. ISF gratulerer!
Fysioterapivitenskap utvides i tillegg med en nyansatt professor; Jan Magnus Bjordal.
Instituttet har ellers fått mange nye forskere den siste tiden, og spesielt feltene etikk og
vitenskapsteori er styrket med ansettelsene av Ingrid Miljeteig, Kjell Arne Johansson og
Kristine Bærøe. Oversikt over alle ansatte ved ISF finner du her.

Ny ph.d. og kommende disputaser
14.sept. Mari Bjørkman disputerte for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen ”Lesbisk
selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner.”
2.nov. Disputas Aasne K. Aarsand Bedret diagnostikk av sjeldne sykdommer
23.nov. Disputas Eirik Abildsnes Hvordan samtaler fastlegen med sine pasienter om
livsstilsendring?
10.des. Disputas Anne Haugstvedt Parenting children with type 1 diabetes
Doktorgradsavhandlinger ved ISF.

Kalender
2.nov. Seminar i regi av Folkehelseinstituttet og ISF for å markere Lorentz M. Irgens’
avskjed som professor ved UiB og Medisinsk fødselsregister/FHI etter å ha fylt 70 år.
5.nov. Søknadsfrist NORHED seed funding
7.nov. Filosofisk poliklinikk: Grenser og forsoning - i medisin og helsevesen?
14.nov Global Health and HIV/AIDS research group seminar
23.nov. Åpningsseminar, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Studentsenteret
Se hele kalenderen for ISF her

