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NØKKELKVALIFIKASJONER
Ann Kristin Eide er seniorforsker med doktorgrad i antropologi fra Universitetet i Bergen.
Marginaliseringsprosesser og dynamikker som skaper sårbarhet har vært en rød tråd i arbeidet
hennes siden hun ble ansatt på Nordlandsforskning i 1996, gruppen for velferdsforskning.
Hovedfagsavhandlingen omhandler pasienter som har opplevd seg sviktet av helsevesenet, og ble
publisert som bok i 1997. Det videre arbeidet har fulgt opp tematikk knyttet til mennesker og
hjelpeapparat innenfor områdene helse, arbeid og yrkeshemming, så vel som ungdom i risikosonen
og kriminalitetshåndtering i form av gjenopprettende prosesser (restorative justice).
Doktorgradsavhandlingen er en fordypning i generelle idémessige strømninger i vårt senmoderne
samfunn, idet nyreligiøsitet tematiseres. Den utgjør også et analytisk fordypningsarbeid i forhold til
metoder som samfunnsvitenskapelig forskning baserer seg på, hvor narrativ analyse, altså analyser
av intervju og språklig datamateriale, gjerne står sentralt. Hun behersker engelsk flytende, og
kommuniserer lett både verbalt og skriftlig på engelsk så vel som norsk.
UTDANNELSE
2008

Dr.Polit. fra Universitetet i Bergen, institutt for sosialantropologi

1996

Cand.Polit. fra Universitetet i Bergen, institutt for sosialantropologi.
Eksamener av et omfang på 10 vekttall utover kravet til graden.
Påbyggende hovedfagsprogram i helse- og sosialpolitikk.

I fagkretsen:

Ex.Phil samt propedevtiske prøver i fonetikk og språkvitenskap
Russisk grunnfag samt internasjonal språkskole i Moskva
Psykologi mellomfag, fordypningsfelt i sosialpsykologi med særområde
”Styring, organisasjon og ledelse”

ARBEIDSERFARING
Forsker ved Nordlandsforskning siden 1996.
Ansatt ved Universitetet i Bergen 2000-2005:
Universitetsstipendiat med bl.a. undervisningsarbeid, sensorarbeid samt arbeid i HMSutvalg oppnevnt av universitetsdirektøren v. UiB 2003.
I studenttiden: Korrekturleser i Nordlandsposten, miljøterapeut ved Nordland Psykiatriske Sykehus,
ekstrahjelp ved Cloquet hospital USA, kortere engasjement i Norges Naturvernforbund.
SPRÅK
Norsk, engelsk, tysk, fransk, russisk.
High school fra USA, samt flere lengre opphold i Statene.
Internasjonal språkskole fra Moskva.
SENTRALE PUBLIKASJONER
Studying up, down, sideways and through: re-presenting seeking in a Norwegian setting. Chapter in
Brill Handbooks of Contemporary Religion, edited by James R. Lewis and Carole Cusack. In press.
Life stories: beyond construction. In: Journal of Critical Realism, 2012.
“New Age” Revisited. By way of entry into restorative justice. In: Culture and Religion, 2010.
The Gaze. Unfolding Realms of Enquiry. Universitetet i Bergen 2008
Uutholdelig letthet. I: Norsk antropologisk tidsskrift nr.1, 2005.
I medisinmannens skygge. Refleksjoner omkring samtaler med mennesker som har opplevd seg
sviktet av helsevesenet. Bergen:Norse 1997. Bergen Studies in Social Anthropology, nr.51.
En diabolsk felle: når det syke menneske opplever seg sviktet av helsevesenet. I: Omsorg, Nordisk
tidsskrift for palliativ medisin n.4 1998
Gisselsyndromets smerte. I: Omsorg, Nordisk tidsskrift palliativ medisin n.3 1995
RAPPORTER
"Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter". En studie av boligløsninger for
mennesker med utviklingshemming. Medforfatter: Janne Paulsen Breimo. NF-rapport 2013
”Det handler jo om livet i bunn og grunn!”: refleksjoner omkring samtaler med aktører i et
bofellesskap for rusavhengige. Medforfatter: Annelin Gustavsen. NF-arbeidsnotat 2013
"Å være eller ikke være". Brukerundersøkelse i tilknytning til evaluering av overgrepsmottakene i
Norge. NF-rapport 2012
”Det beste må ikke bli det godes fiende”. En evaluering av overgrepsmottakene. NF-rapport 2012
”De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk”: ungdom med psykiske helseproblemer med
svak tilknytning til skole og arbeidsliv. Medforfatter: Cecilie Høj Anvik. NF-rapport 2011

Evaluering av prosjektet ”Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice” i Salten politidistrikt.
NF-rapport 2010
Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, bruk av gjenopprettende rett som alternativ eller
supplement til straff. Medforfatter: Hege Gjertsen. NF-rapport 2010
Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen.
Gjertsen. NF-rapport nr.2/2009

Medforfatter: Hege

Mye skrik og lite ull? Samarbeid med Russland innen kunst og kultur i opplæringen - en begynnende
sondering. NF-rapport 2008
Et enkelt valg? En evaluering av prosjektet ”Felles Ansvar” i Salten. Medforfattere: Tina Luther
Handegård, Hege Gjertsen, Terje Olsen. NF-rapport 2007.
Barnebolig – beste eller nest beste alternativ? En kartlegging av barnebolig som omsorgstiltak.
Medforfattere: Tina Luther Handegård, Trond Bliksvær, Hege Gjertsen, Willy Lichtwarck. NFarbeidsnotat nr.1003/2007
Videregående utdanning og etnisitet som ressurs: en pilotstudie i et lulesamisk kjerneområde.
Medforfattere: Sandra Val Flaatten, Agnete Wiborg. NF-arbeidnotat nr.1002/2007
Funksjonshemmede kvinner og helse. En kunnskapsstatus. I samarbeid med Britt Lillestø, NF-rapport
nr.7 1999.
Lønn som strategi for bedre kommunale tjenester. Medforfattere: Bente Ingebrigtsen, Sissel
Trygstad. NF-rapport nr. 7. 2000
Med ei klype salt. Håndtering av helse og identitet i en flerkulturell sammenheng. Medforfatter: Terje
Olsen. NF-rapport nr.9. 1999. Ledd i utvikling av "kurstilbud i lulesamisk kulturforståelse" ved
Høgskolen i Bodø.
Evaluering av de statlige Arbeidssamvirketiltakene og de kommunale aktivitetstilbudene for
yrkeshemmede. Medforfattere: Ståle Seierstad, Angelika Schafft, Karen Marie Helle. AFIs
rapportserie nr.5, 1998. 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Arbeidsforskningsinstituttet og
Nordlandsforskning.
UNDERVISNING, SENSURARBEID, REFEREEARBEID M.M.
Foreleser for sosionomstudenter 3.året 1997.
Foreleser og drøftingsfora på BISU (Bodø International Summer University) sommeren 1999.
Undervisning sosialantropologi mellomfag høsten 2000, Universitetet i Bergen
Sensor i sosialantropologi mellomfag høsten 2000, våren 2002, høsten 2002.
Sensor i sosialantropologi hovedfag 2003.
Deltaker i HMS-utvalg ved UiB 2003.
Sensor i sosialantropologi mastergrad NTNU 2006

Sensor i sosialantropologi mastergrad UiB 2006
Referee i Nordisk Tidsskrift for helseforskning 2007
Sensor i klagekommisjon v. Høgskolen i Bodø 2007-2009
Konsulent for utvalg nedsatt for revisjon av konfliktrådsloven 2011
Sensor i sosialantropologi mastergrad NTNU 2012
Sensor i sosiologi bachelor Universitetet i Nordland 2013
Referee i bokprosjekt om ledelse i politiet
Sensor i sosiologi bachelor Universitetet i Nordland 2014

Utover dette tilkommer formidlingsarbeid i forhold til konkrete prosjekter; innlegg på konferanser så
vel som arrangement av seminar og konferanser.
Eide har også omfattende erfaring med formidling i media.

