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Helse UMB 
Forskergruppe: Natur, helse og livskvalitet

Forskergruppe Natur, helse og 
livskvalitet
Forskergruppen er et nasjonalt vitenskapelig 
kompetansesenter for bruk av natur og miljø til å 
fremme menneskers helse og livskvalitet, både 
forebyggende og rehabiliterende. 

Hovedtemaer
Hverdagslivets omgivelser, rekreasjon og 
friluftsliv

•	 Betydningen	av	urbane	omgivelser,	innemiljø,	
kulturlandskap, skog og utmark for helse og 
livskvalitet 

Gård, nærmiljø og rehabilitering

•	 Bruk	av	dyr,	planter	og	tilrettelagte	omgivelser	
til helsefremmende aktiviteter i, og ressurs 
for, skole-, helse- og sosialsektorene

Helse- og miljøøkonomi

•	 Samfunnsøkonomiske	sider	ved	bruk	av	
natur til å fremme individhelse, folkehelse og 
livskvalitet 

Samfunnsplanlegging		

•	 Fysisk	planlegging	i	relasjon	til	miljø	og	
landskapsutvikling, og tilrettelegging for 
individhelse og folkehelse 

Epidemiologi og samfunnsmedisin

•	 Folkehelse	i	relasjon	til	menneskers	livsmiljø	

Medlemmer av forskergruppen
27 forskere innen dyr, planter, landskap, skog, 
planlegging, økonomi, medisin, epidemiologi, 
folkehelsevitenskap, psykologi, sykepleievitenskap 
og pedagogikk – en bred tverrfaglig gruppe fra 6 
av	UMBs	institutter.

Sentrale	stillinger

•	 Forskergruppeleder:	 Prof.	Bjarne	O.	Braastad

•	 Nestleder:	 F.aman.	Grete	Patil	(ansvarlig	for	
undervisning)

•	 F.aman.	i	folkehelsevitenskap,	Camilla	
Ihlebæk

•	 Prof.	II	i	helseøkonomi,	Sverre	Grepperud

•	 Postdoktor	i	psykologi	og	helse,	Ruth	Kjærsti	
Raanaas

•	 Postdoktor	i	fysisk	planlegging/
arealplanlegging	og	helse,	Caroline	Hägerhäll

•	 Postdoktor	i	epidemiologi	og	statistikk	(ledig)

Tre doktoravhandlinger i 2007
Bente	Berget:	”Dyreassistert	terapi:	effekter	av	
arbeid med husdyr for mennesker med psykiske 
lidelser”

Tina	Bringslimark:	”Psykologiske	fordeler	av	
natur	i	innemiljøet”

Mari	Sofie	Sundli	Tveit:	”Et	konseptuelt	
rammeverk for analyse av visuell 
landskapskarakter ved bruk av indikatorer – 
VisuLands-rammeverket”

Masterprogram i Folkehelsevitenskap 
Natur og miljø, helse og livskvalitet
Fra høsten 2007 gis et masterprogram i 
folkehelsevitenskap med plass til 40 studenter, i 
samarbeid	med	Høgskolen	i	Oslo,	avdelingene	
for helsefag, sykepleierutdanning og 
lærerutdanning.	Studiet	har	tre	valgfrie	
fordypninger:	Miljø	og	helse,	Fysisk	planlegging	
og helse, og Helsefremmende opplevelser og 
aktiviteter.

Hvorfor studere 
folkehelsevitenskap?
•		 Folkehelse	handler	om	helse	og	livskvalitet	i	

hverdagen. 

•		 Du	lærer	hvordan	miljøfaktorer	påvirker	
folkehelsen.

•		 Du	lærer	om	hvordan	planlegging	bidrar	til	
fysisk aktivitet, deltakelse og tilgjengelighet 
for	alle	(Universell	utforming).

•		 Du	lærer	om	hvordan	natur	og	omgivelser	kan	
brukes i helsefremmende arbeid.

Forskning og utdanning innen forebyggende og rehabiliterende helsearbeid
Helse	UMB	er	helsesatsingen	ved	Universitetet	for	miljø-	og	biovitenskap.	Helse	UMB	består	av	tre	tverrfaglige	forskergrupper:	
Mat	og	helse	–	Natur,	helse	og	livskvalitet	–	Helse	og	utvikling.	UMB	har	med	sin	spesielle	kompetanse	en	unik	rolle	innen	
forebyggende og rehabiliterende helse - lokalt, nasjonalt og globalt - i samarbeid med fagmiljøer innen medisin, ernæring, helsefag 
og	samfunnsfag.	Se	for	øvrig:	www.umb.no/helse

Noen pågående forskningsprosjekter 

• Grønn	omsorg:	Effekter	av	arbeid	på	gardsbruk	
med dyr eller planter i en terapeutisk prosess for 
mennesker med psykiske lidelser. 

• Hund i terapi for slagpasienter.

•  Planter	i	rehabiliteringsmiljø.

•  Omgivelsenes	betydning	for	oppmerksomheten.

•  Hvordan	miljøet	gir	mulighet	for	fysisk	aktivitet:	

En tverrfaglig studie av miljømessige korrelater til 
fysisk aktivitet hos ungdommer. 

•  Interaksjonen mellom unge menneskers fysiske 
aktivitet og idrettsanlegg. 

•  Restorative	kvaliteter	ved	mindre,	grønne	lunger	i	
byer. 

•  Bakgrunnsstråling	og	kreftutvikling.	

•  Allergi	hos	skolebarn	–	by/land-mønstre	og	sosio-

økonomiske bestemmende faktorer.

•  Type-I	diabetes	hos	barn	-	by/land-mønstre	og	
sosio-økonomiske bestemmende faktorer, samt 
geokjemiske	korrelater	(metaller).	

•  Variasjoner i luftkvalitet i byer og sammenheng 
med akutte luftveissymptomer. 

•  Verdisetting av miljørelaterte helseplager med 
spesiell vekt på barn.
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