
   

Program - Kavliseminaret i Bekkjarvik 30.-31. mai 2016 
Mandag 30.mai 
12.00 – 13.00  
Lunsj og velkommen 
 
13.00 – 14.30 Forskningsfaglig innlegg:  

«Forskningsdesign og statistikk» v/ biostatistiker dr. Heather Allore og 
førsteamanuensis dr. Joan Monin, Yale University 

 
14.30 – 14.45 Pause 
 
14.45 – 15.30 Forskningsfaglig innlegg:  
«Hjerte og hjerne» v/Hege Ihle-Hansen, overlege Bærum sykehus. 
 
15.30 – 16.15 Presentasjon av doktorgrad:  
«Delirium after Aortic Valve Therapy. A Prospective Cohort Study of Octogenarian 
Patients following Surgical Aortic Valve Replacement and Transcatheter Aortic Valve 
Implantation» v/ Leslie Eide, stipendiat, UiB og Helse Bergen, hjerteavdelingen.  
 
16.15 – 16.45  
Pause 
 
16.45-17.15 Forskningsfaglig innlegg: 
«Medical crisis for older adults - the need for good research» v/ professor Anette 
Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen.  
 
17.15 – 18.00  
Prosjektpresentasjoner  
Korte presentasjoner (inntil 15 min) av prosjekter og deres status. Diskusjon med 
fokus på kvalitetsforbedring og samarbeid. 
 
 
18.00 – 19.30 Muligheter for uformelle samtaler, tur, fiske og bading. 
 
 
Middag kl. 19.30 
 

 



Tirsdag 31. mai 
7.00 – 8.30   
Morgenbad (frivillig) og frokost 
 
8.30 – 9.15 Forskningsfaglig innlegg:  
«Caregiving and attachment» v/ dr. Joan Monin, Yale University. 
 
9.15 – 9.30 Pause  
 
9.30 – 10.15 Forskningsfaglig innlegg:  
 «Delirium» v/ Leiv Otto Watne, postdoc. Universitetet i Oslo. 
 
10.15 – 10.45 Pause med utsjekk av rom 

 
10.45 – 12.15 Prosjektpresentasjoner  
Korte presentasjoner (inntil 15 min) av prosjekter og deres status. Diskusjon med 
fokus på kvalitetsforbedring og samarbeid. 
 
12.15 Oppsummering og avslutning  
 
12.30  Lunsj. Avreise med buss kl.13.40.  
 
 
 
POSTERE 
Alle er velkomne til å presentere sitt prosjekt på en poster. Dere kan lage en enkel 
poster for anledningen, men det er også mulig å bruke en dere har laget til en 
kongress. Postere vil bli hengt opp på veggen i møterommet. Vi håper dette kan 
bidra til at alle får presentert prosjektene sine, ikke bare de som skal ha muntlige 
presentasjoner. Vi tror det kan stimulere til mer kontakt og diskusjoner, og mulig 
samarbeid mellom forskerne. 
 
SPRÅK 
Vi oppfordrer dere til å holde innleggene på engelsk da vi vil ha engelskspråklige 
deltagere tilstede. Om dere velger å holde presentasjoner på norsk ber vi om at dere 
enten bruker en ppt på engelsk eller lager et kort resymé av presentasjonen på 
engelsk. Ikke føl dere hemmet av engelsken – de vanskelige diskusjonene tar vi på 
norsk!  
 
 
 
 
 
 
 
 


