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Innledning 
 
Forskningen er en viktig del av kjernevirksomheten ved Akershus universitetssykehus. Vi vet at 
aktive forskningsmiljøer bidrar til å utvikle fagene og styrke kvaliteten på det behandlingstilbudet 
vi gir til pasientene. Derfor ønsker vi at forskningen skal være tett integrert med den kliniske delen 
av virksomheten. En viktig målsetning er at forskningen ved Akershus universitetssykehus skal 
komme mange til gode. Våre forskningsgrupper bidrar til dette ved å øke kunnskapen om 
sykdommer som rammer store pasientgrupper. 
 
Det er flott at forskningsaktiviteten øker år for år. Vi får stadig flere ansatte med 
forskerkompetanse, og vi bidrar aktivt til å utdanne flere gode forskere gjennom veiledning av 
stipendiater. Dette styrker oss også som utdanningsinstitusjon. Den nære kontakten vi har med 
fagmiljøene ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus gjør oss til en del av et sterkt 
medisinsk fagnettverk som vi både bidrar positivt inn i og har nytte av. Det er spesielt gledelig at 
forskningsmiljøene lykkes med å få tildelt eksterne midler til store og viktige forskningsprosjekter. 
Den positive effekten av dette gjenspeiles i det stadig økende antallet vitenskapelige publikasjoner.  
 
En annen viktig satsing er forskningsdrevet innovasjon. Det er dette som skal gjøre oss rustet til å 
møte fremtiden. Noen av våre forskningsmiljøer jobber aktivt med å utvikle verktøy som kan bidra 
til å løse sentrale utfordringer innen diagnostikk og behandling. Dette skal vi støtte opp om 
gjennom å skape en god innovasjonskultur ved sykehuset i årene som kommer.  
 
 
 
 
 
 
Lørenskog, 18. september 2016, 
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1. Sammendrag 

Forskning og innovasjon er viktige satsingsområder ved Akershus universitetssykehus. Satsingen 
har resultert i økende antall vitenskapelige artikler og disputaser de siste årene, og årsrapporten 
viser at den positive utviklingen fortsetter.   

I 2015 ble det publisert til sammen 285 vitenskapelige artikler med utspring i forskningen ved 
Akershus universitetssykehus. Dette svarer til en økning på nesten 20 % sammenlignet med 
foregående år. Antallet artikler med internasjonalt samarbeid er også økende. De tre artiklene som 
ble tildelt sykehusets pris for fremragende forskning i 2015 vitner om høy kvalitet og faglig bredde 
i produksjonen. Antall doktorgrader er også stigende; fra fem disputaser i 2008 til 17 i 2015.  

I 2015 ble det brukt 169,3 årsverk fordelt på 447 personer til forskningsaktivitet ved Akershus 
universitetssykehus. Kartlegging etter Health Research Classification System (HRCS) viser at 
bruken av forskningsressurser har god faglig spredning, med hovedvekt innen områdene mental 
helse, kreft, nevrologi og kategorien “generell helserelevans”, der helsetjenesteforskning utgjør en 
vesentlig del. Det er omtrent lik fordeling mellom forskning på årsaksforhold, påvisning og 
diagnose på den ene siden, og forskning på forebygging, behandling og håndtering av 
sykdomstilstander på den andre. 

Mye av forskningen er eksternt finansiert. Solid planlegging og gode søknader fra 
forskningsgruppene har ført til økt tildeling av forskningsmidler. I 2015 fikk Akershus 
universitetssykehus tildelt totalt 89 millioner kroner til forskning, mot 53 millioner kroner i 2014. 
Viktige finansieringskilder er Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd, Kreftforeningen og 
Extrastiftelsen. Interne strategiske forskningsmidler brukes for å underbygge videre satsing på 
forskningsområder som er viktige for sykehuset. 
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2. Organisering av forskning på Akershus universitetssykehus 

Forskningsaktiviteten på Ahus er organisert sammen med UiO med felles forskningsledelse som 
rapporterer til både sykehus (blå bokser) og universitet (gule bokser). På sykehussiden er ansvaret 
for forskning knyttet til divisjoner og klinikker, mens forskningen på universitetssiden er organisert 
i tre klinikker; helsetjenesteforskning og psykiatri, indremedisin og laboratoriefag, og kirurgiske 
fag. Alle forskningsaktive er tilknyttet en forskningsgruppe (se vedlegg 1). 
 
Divisjonsdirektør/klinikkdirektør har delegert ansvaret for forskning i sin enhet til en 
forskningsansvarlig. Lederne i de tre UiO klinikkene har delte stillinger, og har 
forskningslederansvar for akademiske stillinger i flere divisjoner, illustrert i figuren ved 
omrissfargen på de ulike boksene.  
 
Ledermøte for forskning (nederste grønne boks) drøfter temaer knyttet til ledelse og organisering 
av forskning. Forskningsutvalget (øverste grønne boks) er et strategisk rådgivende organ for 
administrerende direktør i forskningssaker. Utvalget er forankret i Samarbeidsavtalen mellom UiO 
og Ahus.  
 
 
Figur 1: Organisering av forskning på Ahus og UiO, campus Ahus. 
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3. Ressursbruk 

I 2015 utgjorde total ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 169,3 årsverk.  Av dette 
utgjør forskningsårsverkene 162,3. Årsverkene er fordelt på 447 personer som følge av at de fleste 
forskningsaktive har kombinerte stillinger i klinikken. I tillegg til de rene Ahus årsverkene er 47,2 
årsverk tilknyttet UiO. Dette inkluderer seks 100 % professorat, 20 % professorat/førsteamanuensis 
og ulike typer forskningsstøtte. Ahus har to kombinerte stillinger med Høyskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA), en i Divisjon for psykisk helsevern og en i Avdeling for helsetjenesteforskning.  
 
Tabell 1 viser fordelingen av forskningsårsverk per divisjon/klinikk. Hvis vi for eksempel ser på 
kolonnen til venstre i tabellen (Divisjon for diagnostikk og teknologi, DDT) har den divisjonen 
totalt 11 Ahus årsverk fordelt på 30 personer, ni av årsverkene er internt finansiert, mens to er 
finansiert eksternt. Tilsvarende informasjon for de andre divisjonene finnes i kolonnene mot høyre. 
Tabell 2 viser den tilsvarende oversikten over UiO tilknyttede årsverk.  
 
Forskningsstøtten på sykehuset er dels finansiert fra UiO og dels fra Ahus (høyre kolonne i begge 
tabellene). Forskningsstøtten inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank, administrative og 
tekniske tjenester. Dette utgjør totalt 10,5 årsverk fordelt på 16 personer i Ahus linjen, og 10,5 
årsverk fordelt på 11 personer i UiO linjen. 
 
Tabell 1: Divisjonsvis fordeling av årsverk (personer) til forskning og utvikling (FoU) Ahus. 2015. 

Ahus  DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK
Forskning og 
innovasjon

Forsknings- 
støtte 

Internt finansieret 9,0 27,2 5,1 6,6 30,5 2,3 5,6 5,0 10,5

Antall ansatte 27,0 69,0 36,0 35,0 116,0 6,0 21,0 10,0 16,0

Eksternt finansiert 2,0 2,3 0,2 0,8 34,3 3,8 7,2 16,9

Antall ansatte 3,0 3,0 1,0 4,0 53,0 9,0 12,0 26,0

Ahus totalt årsverk 11,0 29,5 5,3 7,4 64,8 6,1 12,8 21,9 10,5  
 
 
Tabell 2: Divisjonsvis fordeling av årsverk vitenskapelige stillinger. Campus Ahus, UiO. 2015.  

UiO - Campus Ahus DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK
Forskning og 
innovasjon

Forsknings-
støtte 

Internt finansierte årsverk 1,2 0,4 7,1 2,9 12,5 1,4 1,2 0,4 10,5

Eksternt finansierte årsverk 0,2 0,0 0,6 0,0 7,5 0,0 0,2 1,2 0,0

UiO totalt årsverk 1,4 0,4 7,7 2,9 20,0 1,4 1,4 1,6 10,5  
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Tabell 3 viser utviklingen i antallet årsverk de tre siste årene. Totalt har antallet Ahus årsverk har 
økt med 37, økningen har i all hovedsak skjedd i Medisinsk divisjon og i Barne- og 
ungdomsklinikken. Totalt antall UiO årsverk har i samme periode økt med 10. 
 
Tabell 3:Utviklingen av divisjonsvis fordeling av årsverk til forskning og utvikling (FoU) Ahus- og 
Campus Ahus for perioden 2013 - 2015. 

  DDT PSYK KIR Orto* MED KK BUK HØKH 
Forsknings-
støtte TOTALT  

Ahus årsverk                     
2013 12,8 22,2 8,5   46,0 7,0 3,3 23,0 8,5 131,3 
2014 13,0 30,6 4,4 4,9 55,6 6,9 9,0 19,7 9,6 153,7 
2015 11,0 29,5 5,3 7,4 64,8 6,1 12,8 21,9 10,5 169,3 

                      
UiO årsverk                      

2013 2,4 0,9 8,5   13,0 1,4 2,1 1,6 7,0 36,9 
2014 1,4 0,4 6,2 3,2 16,7 1,9 1,4 2,8 9,8 43,8 
2015 1,4 0,4 7,7 2,9 20,0 1,4 1,4 1,6 10,5 47,3 

 

*I 2013 var Ortopedisk avdeling organisert under Kirurgisk 
divisjon. 

   
 
DDT:  Divisjon for diagnostikk og teknologi 
PSYK: Divisjon for psykisk helsevern 
KIR: Kirurgisk divisjon 
ORT:  Ortopedisk klinikk 
MED: Medisinsk divisjon 
KK: Kvinneklinikken 
BUK: Barne- og ungdomsklinikken 
HØKH: Avdeling for helsetjenesteforskning inkludert Head and neck research group 
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4. Publikasjoner og doktorgrader 

Vitenskapelige publiseringskanaler for helseforetak er inndelt i to kvalitetsnivå1 
Nivå 1: Godkjente vitenskapelige publiseringskanaler (1 poeng) 
Nivå 2: Spesielt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (3 poeng) 

  
I 2015 er det registrert 285 artikler med Ahus adresse i CRIStin (Current Research Information 
System in Norway)2 i 2015. Av disse er 18 % publisert i et nivå 2 tidsskrift, resten i et nivå 1 
tidsskrift (tabell 4). Tabell 5 viser fordelingen av vitenskapelige artikler mellom 
divisjoner/klinikker.   
 
Tabell 4: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå og totalt ved Ahus. 

Nivå 1 Nivå 2 
Antall % Antall % 
234 82 51 18 

 
 
Tabell 5: Vitenskapelige publikasjoner per divisjon ved Ahus 

 Totalt Nivå 1   Publ. * 
poeng Nivå 2   Publ. * 

poeng 
Barne- og ungdomsklinikken 28 24 10,49 4 4,45 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 30 27 10,37 3 0,85 
Divisjon psykisk helsevern 43 36 13,84 7 5,09 
Enhet for medisin og helsefag 1 1 0,13   
Helsetjenesteforskning* 64 49 17,87 15 20,86 
Kirurgisk divisjon 30 28 11,91 2 2,08 
Kvinneklinikken 16 6 3,77 10 16,21 
Medisinsk divisjon 124 102 37,42 22 21,06 
Ortopedisk klinikk 7 6 2,76 1 1,95 

*: Inkludert Head and Neck 
 
I 2015 disputerte 17 ansatte, tabell 6 viser fordelingen av antallet avlagte doktorgrader per divisjon. 
I avsnitt 12 finnes et kort sammendrag av de ulike avhandlingene. 
 
Tabell 6: Antallet disputaser per divisjon 
 Antall 
Medisinsk divisjon 8 
Helsetjenesteforskning 3 
Kvinneklinikken 1 
Divisjon psykisk helsevern 1 
Barne- og ungdomsklinikken 2 
Ortopedisk divisjon 2 

� 
1 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside  
2 http://www.cristin.no  

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
http://www.cristin.no/
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5. Utvikling i antall publikasjoner og doktorgrader 

Tabell 7 og figur 2 og 3 viser utviklingen i antall vitenskapelige publikasjoner og antall avlagte 
doktorgrader i perioden fra 2008 til 2015. Antallet publiserte artikler har ligget relativt stabilt de 
siste årene, men for 2015 ser vi en positiv økning til 285 artikler fra 238 artikler i 2014. Antallet 
avlagte doktorgrader har fluktuert noe, men det er en underliggende vekst fra 2008 til 2015.  
 
Tabell 7: Publikasjoner og doktorgrader 2008-2015. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Publikasjoner 108 107 130 210 238 228 238 285 
Doktorgrader 5 7 10,5 8 20 10 15 17 

 
 
Figur 2: Utvikling i antall publikasjoner  

 
 
 
Figur 3: Utvikling i antall doktorgrader  
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Figur 4: Divisjonsvis utvikling i publikasjoner siste fem år.  
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6. Publiserende forskere   

I tabellene nedenfor vises antall forskere som har publisert minst en vitenskapelig artikkel med 
Ahusadresse i 2015. Tabell 8 viser publiserende forskere fordelt på kjønn og alder, og tabell 9 viser 
den tilsvarende oversikten per divisjon. Data er hentet fra CRIStin.   
 
 
Tabell 8: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder 

Menn Kvinner Totalt 

Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder 

115 48,4 130 43,3 245 45,7 
 
 
Tabell 9: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon 
  Menn Kvinner 
  Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder 
Barne- og ungdomsklinikken 9 45 10 40 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 16 51 25 47 
Divisjon psykisk helsevern 8 51 11 45 
Enhet for medisin og helsefag 0  1 52 
Helsetjenesteforskning 10 43 16 44 
Kirurgisk divisjon 19 51 5 40 
Kvinneklinikken 2 58 16 42 
Medisinsk divisjon 43 48 44 42 
Ortopedisk klinikk 8 47   
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7. Nasjonalt samarbeid 

Figur 5 viser en oversikt over norske institusjoner som forskere på Ahus publiserer sammen med. 
Sampublisering med UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) er mest vanlig.  
 
 
Figur 5: Sampublisering med norske institusjoner  

 
 
Beskrivelse av forkortelsene i figuren ovenfor: 
• UiO – Universitetet i Oslo 
• OUS – Oslo universitetssykehus 
• HAUKELAND - Haukeland universitetssykehus 
• FHI – Folkehelseinstituttet 
• UiB – Universitetet i Bergen 
• NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
• SI – Sykehuset Innlandet 
• STO – St Olav Hospital  
• SIV – Sykehuset i Vestfold  
• SUS – Stavanger universitetssykehus 
• UiT – Universitetet i Tromsø 
• NIH – Norges Idrettshøgskole 
• HiOA – Høgskolen i Oslo og Akershus 
• UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge 
• VV – Vestre Viken 
• DIAKON – Diakonhjemmet 

• NIH – Norges idrettshøyskole 
• NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
• STHF – Sykehuset i Telemark 
• OSTFSYK – Sykehuset i Østfold 
• SSHF - Sørlandet Sykehus HF 
• HMR – Helse Møre og Romsdal 
• LDS - Lovisenberg Diakonale Sykehus 
• RBUP_ØS - RBUP Øst og Sør 
• BI – Handelshøyskolen BI 
• Helse Fonna 
• NLSH – Nordlandssykehuset 
• NOKC – Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
• HIHM - Høgskolen i Hedmark 
• NR – Norsk Regnesentral 
• STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt 
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8. Internasjonalt samarbeid 

I 2015 var 106 artikler eller 37 % av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske 
samarbeidspartnere. Som figur 6 viser, har antallet artikler som inkluderer internasjonalt samarbeid 
økt de siste årene. 
 
 
Figur 6: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid 
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9. Fordeling av ressursbruk på helsekategori og forskningsformål 

Health Research Classification System (HRCS) er et system for å kartlegge hvordan 
forskningsressursene er fordelt på helse/sykdomskategori (for eksempel hjerte, nevrologi eller 
psykisk helse) og forskningsformål/type forskning (for eksempel årsaksforskning, 
evalueringsforskning eller behandlingsforskning).  
 
Denne typen kartlegging er ikke gjennomført ved norske helseforetak så langt, men målsetningen i 
HelseOmsorg21 strategien er å legge til rette for dette. I tilknytning til årets ressurskartlegging ble 
det gjennomført en HRCS pilot på Ahus. Resultatene for helseforetaket totalt sett viser at forskning 
innenfor psykisk helse utgjør mer enn 20 % av aktiviteten og er den klart største 
sykdomskategorien, fulgt av kreft og nevrologi. Forskning med generell relevans utgjør også 
nesten 15 % av aktiviteten, dette favner helsetjenesteforskning (figur 7).  Videre ser vi at 26 % av 
forskningen er knyttet til årsaksforskning/epidemiologi, mens utvikling av diagnostiske, 
prognostiske og prediktive markører og teknologier utgjør 20 % (figur 8).   
 
Figur 7: Helsekategori overordnet for Ahus 
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Figur 8: Formålskategori (Forskningsaktivitet) overordnet ved Ahus.  
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10. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler Ahus og Campus Ahus 

Tabell 10 viser en oversikt over forskningsprosjekter som i 2015 ble innvilget eksterne 
forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc stipendiat eller større driftsbevilgninger. De fleste 
bevilgningene er flerårige, i høyre kolonne i tabellen fremkommer årlig tildeling. I tabell 11 
presenteres en oversikt over mindre bevilgninger, disse er vanligvis engangsbevilgninger. 
 
Tabell 10: Prosjekter som er innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc 
stipendiat og større driftsbevilgninger.  

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2015 
Causes and consequences: Mechanisms 
by which DNA damage and repair 
contribute to aging and neurodegenerative 
disease Hilde Loge Nilsen Medisinsk divisjon  Helse Sør-Øst 1 784 667 
Circulating Biomarkers of Efficacy and 
Tolerability Combined-Modality Cancer 
Therapy Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon  Helse Sør-Øst 970 000 
Novel imaging biomarkers of rectal 
cancer aggressiveness Kathrine Røe Medisinsk divisjon  Helse Sør-Øst 970 000 
Time course dissection of the immune 
component of Breast Cancer during 
treatment with targeted - and 
chemotherapy Vessela Kristensen Medisinsk divisjon  Helse Sør-Øst 1 160 000 
Epigenetic biomarkers in circulating DNA 
(ctDNA) for early diagnostics and 
treatment monitoring in breast cancer.  Vessela Kristensen Medisinsk divisjon  Helse Sør-Øst 485 000 
New insights into chest compressions in 
newborn cardiopulmonary resuscitation Britt Nakstad Medisinsk divisjon  Helse Sør-Øst 357 000 
The Norwegian Cartilage Project: A 
Multidisiplinary Approach to Improve the 
Treatment of Injured Articular Cartilage Asbjørn Årøen Ortopedisk klinikk Helse Sør-Øst 19 000 000 
A cluster randomized study on 
implementation of guidelines and 
evidence based treatments of psychoses Torleif Ruud    

Divisjon for psykisk 
helsevern Helse Sør-Øst 18 000 000 

Hypoxic Tumor Targets in Advanced 
Radiotherapy and Prevention of 
Metastasis in Rectal Cancer Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon Kreftforeningen 947 936 
Functional implications of the RNA and 
DNA processing activity of SMUG1 in 
telomere maintenance, stem cells and 
cancer Hilde Nilsen Medisinsk divisjon Kreftforeningen 881 000 
Modelling treatment and rehabilitation of 
stroke patients - Using simulations to 
evaluate the present and plan for the 
future Fredrik A Dahl HØKH 

Norges 
Forskningsråd 1 493 333 

Mikrobiota ved akutt hjertesvikt Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 
Extrastiftelsen via 
LHL 680 000 

Bedre medvirkning ved MS 
behandlingsvalg 

Pål Gulbrandsen/ 
Trygve Holmøy 

HØKH/Medisinsk 
divisjon 

Extrastiftelsen via 
MS-Forbundet 680 000 

Tvang og frivillighet i psykiatrien Jorun Rugkåsa HØKH 

Extrastiftelsen via 
Rådet for psykisk 
helse 680 000 

C3: Centre for Connected Care - 
Accelerating adoption and diffusion of 
patient-centric innovations Fredrik A Dahl HØKH 

Norges 
Forskningsråd via 
OUS 428 000 
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Tabell 11: Prosjekter innvilget mindre bevilgninger fra eksterne finansieringskilder 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2015 
SN as a novel prognostic cardiovascular 
biomarker Helge Røsjø Medisinsk divisjon Nasjonalforeningen 100 000 

Bayers gynekologiske hederspris 2014 Anne Eskild Kvinneklinikken 
Bayer Health Care 
Pharmaceuticals 20 000 

Astra Zeneca – stipendmidler Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 

Astra Zeneca via 
Norsk forening for 
lungemedisin 50 000 

SovNo – årets publikasjon Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 

Nasjonalt 
kompetansesenter 
for søvnsykdommer 10 000 

Nor-Switch Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 
Prosjekt via 
Diakonhjemmet 777 000 

AbbVie-Stipend 
Trond Espen 
Detlie Medisinsk divisjon AbbVie 50 000 

Fast track- pasientforløp for 
hoftebruddspasienter Christian Pollmann Ortopedisk klinikk 

Norsk 
osteoporoseforbund 30 000 

Evaluation of novel prognostic and 
predictive markers in early Breast cancer 
patients Jürgen Geisler Medisinsk divisjon 

Bodil og Magnes 
Legat 625 000 

Intervjustudie EuroQol 
Kim Rand-
Hendriksen HØKH 

EuroQol Research 
Foundation 126 000 

Fast track hoftebrudd - Heraeus (utbetales 
via DNLF) Christan Pollmann Ortopedisk klinikk 

Den norske 
legeforening 50 000 

Physical therapy interventions for pelvic 
girdle pain (PGP) after pregnancy Gunvor Hilde Kvinneklinikken Fysiofondet 175 000 
Predictive value of cardiac markers in 
children with heart murmurs 

Vegard Bruun 
Wyller 

Barne- og 
ungdomsklinikken 

Foreningen for 
hjertesyke barn 150 000 

3D CT på innkilte lårhalsbrudd 

Sigurd Erik 
Hoelsbrekken / 
Max Temmesfeld Ortopedisk klinikk 

Ortomedic 
(Charnley-stipend 
2015) 100 000 

In-hospital Resuscitation Education-
Delivery 

Anne Marthe 
Boldingh 

Barne- og 
ungdomsklinikken Laerdal Foundation 148 122 

Lungebiopsier Haseem Ashraf 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Haakon og Sigrun 
Ødegards fond 40 000 

Holes Legat 
Anna Paula 
Bousquet Medisinsk divisjon 

Ivar, Ragna og 
Morten Holes legat 20 000 

Childhood Influenza in Norway: Burden 
of disease and Vaccine Effectiveness 

Truls Leegaard og 
Britt Nakstad 

Barne- og 
ungdomsklinikken / 
Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi Folkehelseinstituttet 711 000 

Legeforeningens pris for forebyggende 
medisin 

Malin Eberhard-
Gran HØKH 

Den norske 
legeforening 30 000 

NorCrin Ahus Helge Røsjø Medisinsk divisjon 
Forskningsrådet via 
St.Olavs hospital  

Extended AF Screening in ACE 1950 Helge Røsjø Medisinsk divisjon Veste Viken HF 300 000 

Rotavirusvaksinasjon av prematur, og 
rotavirusovervåkningsstudien 

Britt Nakstad / og 
Mikrobiologen 

Barne- og 
ungdomsklinikken / 
Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi Folkehelseinstituttet 280 000 
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11. Innvilgelse av interne forskningsmidler   

En gang i året utlyses interne strategiske forskningsmidler som ansatte på Ahus og Campus Ahus 
kan søke på. Søknadene blir kvalitetsvurdert av eksterne fagfeller.  
 
I 2015 ble det til sammen søkt om 29 millioner kroner fordelt på 74 søknader. Den samlede 
summen som ble tildelt var seks millioner kroner fordelt på 30 prosjekt. Tildelingssum per prosjekt 
varierte mellom 150.000 og 250.000 kroner. Søkerne blir oppfordret til å benytte fagfellenes 
tilbakemeldinger til å forbedre søknadene når det skal søkes om forskningsfinansiering fra Helse 
Sør Øst og andre eksterne kilder.  
 
 
Tabell 12: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2015 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk 
The Reliability of the International Cartilage Repair Society 
(ICRS) Classification system for Grading Cartilage Lesions of the 
Knee Arthroscopically Asbjørn Årøen Ortopedisk klinikk 
Advanced ColoRectal Cancer - Individualization of Therapies Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon 
The Oxytarget study Kathrine Røe Medisinsk divisjon 
Imaging tumor hypoxia in rectal cancer: comparing functional 
MRI and PET Kathrine Røe Medisinsk divisjon 
Concomitant injuries and etiology for PCL injuries Asbjørn Årøen Ortopedisk klinikk 
Specific antibodies and serum proteins in patients with 
Staphylococcus aureus bloodstream infection - new prognostic 
biomarkers? Hege Vangstein Aamodt 

Divisjon for diagnostikk 
og teknologi 

What is the risk of intestinal dysfunction after small bowel 
denervation during modern surgery for right-sided colon cancer? Dejan Ignjatovic Kirurgisk divisjon  
Gene expression of Multiple Sclerosis associated genes in MS 
patient and control CD8 immune cells Bettina Kulle Andreassen Medisinsk divisjon 
MicroRNA in Exosomes - Circulating Biomarker of Rectal Cancer 
Aggressiveness Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon 
Occurrence and impact of pelvic floor muscle injuries during 
delivery: studies using three and four dimensional ultrasound. Marie Ellström Engh Kvinneklinikken 
Atrial fibrillation and stroke risk Pål Smith Medisinsk divisjon 
INSPIRE - Infant Special Program for In-hospital Resuscitation 
Education in the Delivery Room - INSPIRE-D Britt Nakstad 

Barne- og 
ungdomsklinikken 

Ultralydstudien: Klassifikasjon av akillesseneskader og prospektiv 
evaluering av behandlingsresultatene Sigurd Erik Hoelsbrekken Ortopedisk klinikk 
Volar locked plating versus bridging external fixation Jan Erik Madsen Ortopedisk klinikk 
Educational attainment, lifestyle factors and gene-environmental 
interactions in dementia (EL-GENIDEM) Astrid Liv Mina Bergem Divisjon psykisk helse 
Effekten av kiropraktorbehandling på migrene og cervikogen 
hodepine Michael Bjørn Russell 

Enhet for forskning og 
pasientsikkerhet 

The role of hepcidin isoforms in various inflammatory diseases  Tor-Arne Hagve 
Divisjon for diagnostikk 
og teknologi 

Long term follow-up of the Brief Intervention for Medication-
Overuse Headache in primary care - BIMOH study 

Espen Saxhaug 
Kristoffersen 

Enhet for forskning og 
pasientsikkerhet 

Prevention of Cardiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer 
therapy - PRADA-studien Torbjørn Omland Medisinsk divisjon 
A novel principle for attenuating heart failure progression Helge Røsjø Medisinsk divisjon 
Exploring novel pathophysiology in heart failure Helge Røsjø Medisinsk divisjon 
Neoadjuvant behandling av pasienter med lokalavansert brystkreft 
med letrozole og exemestan: en cross-over studie Jürgen Geisler Medisinsk divisjon 
CT Hip Arthrography (CTHA): a new method to assess abductor 
deficiency in patients with hip pain following Total Hip Claude Pierre-Jerome 

Divisjon for diagnostikk 
og teknologi 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk 
Arthroplasty 
Drivers and Barriers of Cancer in inflammatory bowel disease Hilde Nilsen Medisinsk divisjon 
Hvilken verdi har kolonutredning etter akutt ukomplisert 
divertikulitt Tom Øresland Kirurgisk divisjon  
Utvikling av høyresidig hjertesvikt hos pasienter med KOLS Kjetil Steine Medisinsk divisjon 
DNA methylation markers identified by next generation 
sequencing, array technology and mass spectrometry-based 
approaches in tumors and plasma from breast cancer patients Ida Bukholm  Kirurgisk divisjon  
Integrated Molecular Profiles of Invasive Tumors; Prognostic and 
Predictive Power of Differential Vascular and Interleukin 
Signalling in Cancer Vessela Kristensen Medisinsk divisjon 
Airway microbiota and exacerbation freguency in chronic 
obstructive pulmonary disease Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 
Sequencing of human papillomavirus type 16 for personalized 
cancer diagnostics Irene Kraus Christiansen 

Divisjon for diagnostikk 
og teknologi 
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12. Fremragende forskningspris   

Hvert år tildeles priser for fremragende forskning til tre artikler med førsteforfatter fra Ahus. En 
viktig hensikt med dette er å synliggjøre den kvalitativt gode forskningen som produseres og 
publiseres av sykehusets ansatte. Det er Forskningsutvalget som med utgangspunkt i 
publikasjonspoeng/ impact faktor av publiserte arbeider siste år, innstiller til  prisen.  Prisvinnerne 
får blomster, diplom og 10.000 kroner som kan benyttes til konferansedeltagelse eller lignende. 
Prisvinnere i 2015 var Jovana Klajic (Medisinsk divisjon), Eirik Auning (Divisjon Psykisk 
helsevern) og Jorun Rugkåsa (Avdeling for helsetjenesteforskning, HØKH). 

 
 

Fra venstre: Viseadministrerende direktør Tone Ikdahl, Jovana Klajic, Eirik Auning og Jorun 
Rugkåsa  
 
Rugkåsa J, Molodynski A, Yeeles K, Vazquez-Montes M, Visser C, Burns T. (2014) Community 
Treatment Orders: clinical and social outcomes, and a sub-group analysis from the OCTET RCT. 
ActaPsychiatrica Scandinavica, doi:10.1111/acps.12373 
 
Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) blir brukt for å stoppe ‘svingdørseffekten’ 
hos pasienter med alvorlig og vedvarende mentale lidelser som har hyppige tilbakefall og 
reinnleggelser. Tidligere forskning har vist TUD til tross for at det er en del av psykisk 
helsevernlov i over 70 stater og land, ikke har effekt på reinnleggelser. Tre randomiserte 
kontrollerte studier (RCT), flere systematiske litteraturgjennomganger og metanalyser har ikke 
påvist noen effekt på reinnleggelser. Det finnes imidlertid meget begrenset RCT evidens med 
hensyn til andre utfall enn reinnleggelser, og det er også uvisst om det er undergrupper av pasienter 
som kan dra nytte av denne behandlingsformen. 
 
Denne artikkelen rapporterer kliniske og sosiale mål og sub-gruppe analyser fra den største RCTen 
som til nå er gjort på dette området. 336 pasienter ble randomisert til å bli utskrevet av sykehus 
enten på TUD eller til frivillig status via en kort permisjon, og det var ingen forskjell mellom 
gruppene på baseline. Utfallsmålene inkluderte symptomer, sosial funksjon, alkohol/narkotika 
problematikk, sykdomsinnsikt, arbeidsdeltagelse, tilfredshet med tjenestene, den terapeutiske 
alliansen og opplevd tvang. Sub-gruppeanalyser så på effekten av reinnleggelse, tid til og lengde på 
reinnleggelser, symptomer og sosial funksjon. Subgruppene (definert på baseline) var basert på 
diagnose, alder, kjønn, etnisitet, utdannelse, boforhold, symptomer og sosial funksjon. 
 
Det var ingen forskjell mellom intervensjonsgruppa og kontrollene på noen av målene etter 12 
måneder, med unntak av en svak effekt på hvor effektivt pasientene mente behandlingspress er. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.12373/abstract;jsessionid=D90E488E7790C127E3B2B2BE5CC89D30.f02t03
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Det var ingen forskjell mellom subgruppene, bortsett fra at symptomer hadde en svak interaksjon 
med alder og utdannelse, men det var ingen demonstrerbare mønstre.  
Studien støtter eksisterende evidens i at TUD ikke har positiv effekt. 
 
 
Jovana Klajic, Florence Busato, Hege Edvardsen, Nizar Touleimat, Thomas Fleischer, Ida 
Bukholm, Anne-Lise Børresen-Dale, Per Eystein Lønning, Jörg Tost, Vessela N. Kristensen.: DNA 
Methylation status of key cell cycle regulators such as CDKNA2/p16 and CCNA1 correlates with 
treatment response to doxorubicin and 5-fluorouracil in locally advanced breast tumors. Clinical 
Cancer Research, doi:10.1158/1078-0432.CCR-14-0297.  
 
I denne studien har vi undersøkt endringer i DNA metyleringsprofilen hos lokalavanserte 
brystkreftpasienter behandlet med doxorubicin og 5'-fluorouracil-mitomycin C før og etter 
neoadjuvant behandlig og validert disse profilene i en større cohort. Vi har identifisert og validert 
at metyleringsmønstre for viktige cellesyklusregulatorer som CDKN2A og CCNA1 kan være 
potensielle prediktive markører for anthracyclin/mitomycinsensitivitet. Vi har påvist en 
sammenheng mellom gener som er differensielt metylerte før og etter behandling og gener 
involvert i regulering av cellesyklus og immuncellerespons. Vi har funnet en sammenheng mellom 
TP53 mutasjonstatus og DNA metyleringsnivået i repetive elementer som ALU1 og LINE1 og 
foreslår at metyleringsnivået for disse genene sammen med TP53 status kan brukes for å forutse 
respons før behandling med kjemoterapi.Vi har også påvist en sammenheng mellom CDKN2A og 
molekylær undergrupper og foreslår at Luminal B-gruppen kan brukes til å definere en gruppe som 
vil å nytte av behandling med kjemoterapi. 
 
 
Auning E, Selnes P, Grambaite R, Saltyte Benth J, Haram A, Løvli AO, Bjørnerud A, Hessen E, 
Hol PK, Løndalen AM, Fladby T, Aarsland D. Neurobiological correlates of depressive symptoms 
in people with subjective and mild cognitive impairment. Acta Psychiatrica Scandinavica, 
doi:10.1111/acps.12352 
 
Subjektiv (SCI) og mild kognitiv svikt (MCI) kan være forstadier til demens. Depresjon (major 
depression) er vanlig ved SCI, MCI og demens, og det er mulig at depresjon øker den generelle 
demensrisikoen. Potensielle felles mekanismer mellom demens og depresjon er allikevel ukjent. 
Vi ønsket å undersøke om det er en sammenheng mellom depressive symptomer hos SCI og MCI 
pasienter på en hukommelsespoliklinikk og biomarkører for Alzheimer sykdom. Sistnevnte 
inkluderer blant annet spinalvæskemarkører, måling av hjernesvinn i hjernebarken inkludert 
tinninglappen (Hippocampus) med magnet resonans tomografi (MR) samt hvit substans 
forandringer og sukkeromsetning i hjernen målt med henholdsvis en spesialvariant av MR 
(diffusion tensor imaging) og Positron Emisjon Tomografi (PET). Depresjon ble målt med 
geriatrisk depresjonsskala (GDS-15).  
 
Pasienter som kvalifiserte til en depresjonsdiagnose ifølge ICD-10 (major depression) ble ikke 
inkludert, kun pasienter uten depresjon og de med lettere depressive symptomer (minor 
depression). 60 pasienter (22 SCI og 38 MCI) ble studert, hvorav 24 pasienter med depressive 
symptomer.  
 
Oppsummende fant vi ingen sammenheng mellom depresjon og typiske Alzheimer forandringer, 
men noen pasienter med forstadier til demens (biomarkør-positive) kommer muligens tidlig til 
utredning på hukommelsesklinikken grunnet depressive symptomer. Lettere depressive symptomer 
er vanlig hos SCI og MCI pasienter og kan forklare den kognitive svikten. 

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/20/24/6357
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.12352/abstract
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13. Årets avhandlinger 

I 2015 disputerte 17 ansatte ved Ahus. Tabell 3 viser fordelingen av doktorgrader per divisjon. 
Nedenfor følger et kort sammendrag av de ulike avhandlingene. 
 

Cand.med. Silje Kjeka Namtvedt ved Medisinsk divisjon disputerte innen 
fagområde Indremedisin 27. februar over avhandlingen: “Obstructive sleep 
apnea and indices of cardiovascular function and injury in Norwegian 
community-dwelling adults: The Akershus Sleep Apnea Project” 
 
Veiledere har vært professor Torbjørn Omland, Dr. med. PhD Helge Røsjø 
og professor Virend Somers. 
Obstruktiv søvnapné påvirker hjerte-kar systemet negativt. Søvnsykdommen 
obstruktiv søvnapné er forbundet med redusert blodårefunksjon, økt tendens 

til hjerterytmeforstyrrelser og lavgradig hjerteskade. Dette viser en befolkningsundersøkelse gjort 
av lege og forsker Silje Kjeka Namtvedt og hennes forskerkolleger ved Akershus 
universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Obstruktiv søvnapné er en søvnsykdom hvor 
luftveien klapper sammen og fører til midlertidig pustestopp. Dette gjentar seg flere ganger i løpet 
av natten og fører ofte til at pasienten blir trøtt på dagtid. Obstruktiv søvnapné rammer ca 1 av 5 
voksne. Sykdommen forekommer ofte sammen med høyt blodtrykk og overvekt. Studien viser at 
personer i befolkningen med obstruktiv søvnapné oftere har en mild form for 
hjerterytmeforstyrrelse enn personer uten sykdommen. Blodårefunksjonen viste seg å være 
dårligere hos kvinner med obstruktiv søvnapné. Samme funn ble ikke gjort for menn. I et mindre 
utvalg ble det også funnet at redusert blodårefunksjon hos de med obstruktiv søvnapné var redusert 
uavhengig av fedme. Studien viser at obstruktiv søvnapné er forbundet med lavgradig skade på 
hjertet, men at denne skaden sannsynligvis kan skyldes økt opphopning av andre risikofaktorer for 
hjerte-karsykdom i denne pasientgruppen. Funnene i studien til Silje Kjeka Namtvedt tyder samlet 
sett på at obstruktiv søvnapné kan påvirke hjerte-kar systemet på en uheldig måte. Resultatene 
understreker betydningen av obstruktiv søvnapné og bør føre til økt oppmerksomhet omkring den 
ofte udiagnostiserte sykdommen. Personer med obstruktivsøvnapné av moderat til alvorlig grad bør 
rådes til å få undersøkt hjerte-kar funksjonen. I Akershus Søvnapné Prosjekt ble over 500 menn og 
kvinner i alderen 30-65 år undersøkt for obstruktiv søvnapné i perioden 2006-2008. Det ble gjort 
en rekke undersøkelser innenfor ulike medisinske fagfelt. Resultatene presentert i denne 
avhandlingen er basert på undersøkelser av hjerterytme, hjertefunksjonen og blodårefunksjonen til 
deltakerne.  
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Cand.med. Jan Harald Myhreng Røtterud ved Ortopedisk divisjon disputerte 
innen fagområde Ortopedisk kirurgi 6. mars over avhandlingen:  
"Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees - 
Incidence, risk, prognosis and treatment". 
 
Hovedveileder har vært: professor Asbjørn Årøen. 
Skade av leddbrusk og fremre korsbånd i kne: Ortopedisk kirurg og forsker 
Jan Harald Røtterud har i sin avhandling "Focal cartilage lesions in anterior 
cruciate ligament-injured knees - Incidence, risk, prognosis and treatment", 

vist at dagens behandling av pasienter med skade på kneets fremre korsbånd kombinert med skade 
på leddbrusken gir dårlige resultater. Skade av kneets fremre korsbånd kombinert med skade på 
leddbrusken leder ofte til dårlig knefunksjon.  Hyppigst rammes yngre idrett- og arbeidsaktive 
individer. Optimal behandling vil gi bedret livskvalitet for pasientene og reduserte kostnader for 
samfunnet. Røtterud og medarbeidere benyttet data fra de nasjonale korsbåndsregistrene i Norge 
og Sverige og analyserte opplysninger fra oppimot 16000 pasienter med fremre korsbåndskade. 
Dette er et av de største pasientmaterialene som er undersøkt innenfor feltet. 
I sine arbeider har Røtterud og medarbeidere vist at pasienter med fremre korsbåndskade og 
bruskskade anga at de hadde dårligere knefunksjon 2 år etter korsbåndsoperasjon enn pasienter 
uten ledsagende bruskskade.  Bruskskaden ble ikke behandlet kirurgisk hos omlag halvparten av 
pasientene, mens de resterende i hovedsak ble behandlet med kirurgisk opprensking (debridement) 
eller syling (mikrofraktur).  Opprensking ga ingen effekt og syling ga dårligere resultat enn ingen 
behandling. Resultatene indikerer at man bør være restriktiv med syling av disse bruskskadene. 
Videre fant Røtterud og medarbeidere at menn generelt og mannlige håndballspillere især er mer 
utsatt for disse kombinerte skadene. 
 
 

Cand.med.Anna Randby ved Medisinsk divisjon disputerte innen fagområde 
Kardiologi 13. mars over avhandlingen: “Markers of Cardiovascular Risk 
in Subjects with Obstructive Sleep Apnea Recruited from the General 
Population” 
 
Veiledere har vært: professor Torbjørn Omland og professor Virend K 
Somers   
Ubehandlet søvnlidelse med pustestopp om natten skader hjerte og blodårer: 
Lege og forsker Anna Randby har funnet tegn til begynnende skade på hjerte 

og blodårer hos personer som har søvnlidelsen søvnapne (gjentatte korte pustestopp om natten). 
Fra 2005 til 2008 ble 535 tilfeldig inviterte personer undersøkt med søvntest, legeundersøkelse, 
blodprøve, test av blodårefunksjon og hjerterytme-registrering. Det er kjent fra tidligere at de som 
har pustestopp om natten har økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk, for å få hjerneslag og for tidlig 
død, men det er fremdeles mye usikkerhet rundt hvordan dette skjer. I tillegg var de fleste tidligere 
undersøkelsene av disse sammenhengene gjort på menn, personer med overvekt, eldre, og på 
personer rekruttert fra søvnklinikker. Hovedtyngden av studiene var fra USA. I sin avhandling 
Markers of Cardiovascular Risk in Subjects with Obstructive Sleep Apnea Recruited from the 
General Population har Anna Randby og hennes medarbeidere vist at man kan finne tegn til skade 
på hjerte og blodårer også i et kjønnsbalansert skandinavisk utvalg med relativt unge, slanke og 
friske personer med udiagnostisert søvnlidelse med pustestopp. Tegn til begynnende hjerteskade 
ble funnet både ved å måle små mengder av troponin i blod, et stoff som slippes ut i blodbanen når 
hjertemuskelceller dør, og ved å måle hjerterytmeforstyrrelser som kan oppstå i et skadet eller 
belastet hjerte. Tegn til begynnende skade på blodårene ble målt med en helt ny metode som 
gjennom en trykkmåler rundt fingeren kan fange opp når blodåreveggene begynner å bli stivere og 
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dårligere til å utvide seg raskt ved behov for økt blodgjennomstrømning. Det har blitt anslått at 
rundt 8 % av den voksne befolkningen i Norge lider av pustestopp om natten av moderat eller 
alvorlig grad. Det at skader på hjerte og blodårer kan måles allerede tidlig i forløpet og også hos de 
som ikke merker at de har sykdommen, viser at dette er alvorlig både for den enkelte og for 
samfunnet.       
 
 

Cand.med. Elisabeth Astrup ved Medisinsk divisjon disputerte innen 
fagområde Indremedisin 20. mars over avhandlingen: “Inflammation in 
rickettsial infections. Role of Wnt-signaling and innate immunity in 
Mediterranean spotted fever and scrub typhus”. 
 
Hovedveileder har vært: professor Pål Aukrust. 
 
I likhet med ebola-feber og en rekke andre smittsomme sykdommer er 
Mediterranean spotted fever (MSF) og scrub typhus lite kjent i Norge, men 
rammer hardt i andre deler av verden, både i Asia og deler av Europa og 

Afrika. Lite forskning rettes mot disse sykdommene som ofte rammer fattige, og behovet for 
vaksiner og bedre behandling er stort. Vi har arbeidet med å avdekke mekanismene for hvordan 
disse bakteriene forårsaker sykdom. En sykdomsfremkallende mikrobe setter i gang en kaskade av 
skadelige hendelser som kan ramme alle kroppens organer. Det er nødvendig med detaljert 
kunnskap om disse kompliserte mekanismene for å ha presise angrepspunkt for utvikling av ny 
behandling og vaksiner. Man må ramme punkter som er nødvendige for at sykdommen skal utvikle 
seg, men samtidig unngå å skade andre deler av kroppen. Ved scrub typhus fant vi at enkelte 
signalmolekyler later til å ha en spesielt viktig rolle for utvikling av sykdommen. Vi har også 
jobbet med signalveier som er mest kjent for å være viktige for at organer utvikler seg riktig, særlig 
i fosterlivet, og for at immunsystemet opprettholder en stadig balanse. Våre funn tyder på at disse 
systemene også kan ha en rolle i sykdomsutviklingen ved MSF, bl.a. ved å hjelpe bakteriene med å 
«gjemme seg» for immunsystemet, og dermed få utvikle seg uforstyrret til de kan forårsake 
sykdom. Våre funn kan være viktige for utviklingen av vaksiner og nye behandlingsmåter for MSF 
og scrub typhus, sykdommer som rammer mennesker som lever i fattigdom og med lite tilgang til 
helsetjenester. 
 
 

Cand.med. Aron Adelved ved Ortopedisk divisjon disputerte innen 
fagområde Ortopedisk kirurgi 15. april over avhandlingen: “Long-term 
Functional and Radiological Outcome after Displaced Sacral 
Fractures”. 
 
Veiledere har vært: professor Olav Røise og Dr.med. Anna Tötterman 
Lege og forsker Aron Adelved har funnet at pasienter med korsbensbrudd 
(Sacrumfraktur) med feilstilling har betydelige senfølger, mange år etter sine 
skader. Korsbenet danner den bakre delen av bekken ringen. Korsbensbrudd med 

feilstilling er uvanlige og alvorlige skader som inntreffer ved høy-energi skader som for eksempel 
trafikkulykker eller fall fra stor høyde. Nervene som forsyner bekkenorgan og underekstremiteter 
(bena) utgår fra ryggmargen og kommer ut gjennom korsbenet, og er dermed i stor fare for skader ved 
et brudd med feilstilling, med påfølgende funksjonssvikt/tap i bena eller i bekkenorgan. Betydelig 
funksjonsnedsettelse og smerter kort tid etter slike skader er beskrevet i flere tidligere studier. 
Langtidsresultater og forandring av funksjonsnedsettelser over tid er imidlertid svært lite utforsket. I sin 
avhandling Long-term Functional and Radiological Outcome after Displaced Sacral Fractures har Aron 
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Adelved og hans medarbeidere undersøkt 28 pasienter som har blitt operert for korsbensbrudd med 
feilstilling i en 10-års oppfølging. En annen gruppe (13 pasienter) med en uvanlig type av 
korsbensbrudd, kalt Traumatisk Lumbosacral dissosiasjon ble også undersøkt i en 7-års oppfølging. 
Studien viser at pasientene har plager i form av blant annet nerveutfall i bena, smerter, dårlig 
blærefunksjon, nedsatt seksualfunksjon, lav selv-rapportert helse og høy andel med arbeidsuførhet. 
Ingen sammenhenger ble funnet mellom smerte og gjenværende feilstilling i bekken ring og korsben 
eller andre kliniske eller radiologiske funn. Sammenligning av 10-års resultater med 1-års resultater 
avdekket en forverring av blærefunksjon hos en betydelig andel av pasientene, men ingen signifikant 
endring av de øvrige funksjonsnedsettelser ble observert. 
 
 

Cand.med. Christopher Steph Inchley ved Barne- og ungdomsklinikken 
disputerte innen fagområde Pediatri 27. mai over avhandlingen: «Immune 
regulation and RNA interference in the aetiology of Respiratory 
syncytial virus disease» 
Veiledere har vært: professor Britt Nakstad og Dr. med. Hans Olav Fjærli. 
 
Respiratorisk syncytial virus (RSV) forårsaker bronkiolitt og 
lungebetennelse hos spedbarn. Imidlertid får de fleste barn som smittes med 
RSV lett forkjølelse og hoste. Målet med dette prosjektet var i) å finne 

faktorer som kan disponere spedbarn for mer alvorlig sykdom ved RSV smitte, og ii) å finne 
microRNA som er aktive i immunresponsen til RSV. Navlestrengsblod fra 2108 friske nyfødte var 
tilgjengelig for analyse av genutrykk. Vi undersøkte barn som senere var positive for RSV, og 
sammenlignet deres genutrykk med spedbarn som ikke hadde en positiv RSV test. IL7R, CCR7, 
TLR4 og Dicer var nedregulert i RSV positive spedbarn flere måneder før de ble smittet. Disse 
gener styrer genutrykk og immunaktivering og kommunikasjon i immunsystemet. Dicer produserer 
microRNA, som regulerer genutrykk. Vi analyserte microRNA nivåer i neseslimhinnen fra barn 
med aktiv RSV infeksjon og fra barn uten klinisk smitte. Tolv microRNA var opp- eller 
nedregulert ved RSV smitte, og mange av disse styrer det medfødte immunsystemet. Tre 
microRNA hadde forskjellig utrykk avhengig av sykdomsalvorlighet. To av disse er forbundet med 
makrofagfunksjon. Våre resultater tyder på at nedregulering av immungener hos spedbarn før RSV 
smitte kan utsette immunresponsen ved smitte. Dette kan føre til høyere virus mengde i luftveiene, 
spredning av virus til nedre luftveier og økt betennelsesreaksjon når immunsystemet endelig 
kommer i gang. Vi har funnet et nytt sett microRNA som er av betydning for immunresponsen til 
RSV. 
 
 

Cand.med. Kjersti Grøtta Vetvik ved Medisinsk divisjon disputerte innen 
fagområde Nevrologi 12. juni over avhandlingen: « Menstrual migraine in 
the general population – prevalence, clinical characteristics and 
classification». 
Veiledere har vært: professor Michael Bjørn Russel, professor E. Anne 
MacGregor og professor Christofer Lundqvist. 
 
Menstruell migrene hos kvinner i den generelle befolkningen: I fruktbar alder 
forekommer migrene 2-3 ganger hyppigere hos kvinner sammenlignet med 

menn og man antar at kvinnelige hormoner spiller en viktig rolle for denne kjønnsforskjellen. 
Tidligere forskning har vist at forekomsten av migrene hos kvinner er høyest på dagene rundt første 
menstruasjonsdag. Enkelte kvinner opplever migrene regelmessig ved menstruasjon, og denne 
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tilstanden kalles menstruell migrene. Nevrolog og forsker Kjersti Grøtta Vetvik har studert forekomst 
og kliniske kjennetegn ved menstruell migrene hos kvinner i den generelle befolkningen. I sin 
avhandling «Menstrualmigraine in the general population–prevalence, clinicalcharacteristics and 
classification», har Vetvik og medarbeidere undersøkt 5000 tilfeldig utvalgte kvinner i 30-årene fra 
Akershus Fylke. Omtrent 1/3 av alle kvinnene hadde hatt migrene, og blant disse opplevde rundt 20% 
migrene regelmessig i forbindelse med menstruasjon.  Migreneanfall knyttet til menstruasjon skilte 
seg fra ikke-menstruelle migreneanfall ved at de varte lenger ( i gjennomsnitt 11 timer), var dobbelt så 
ofte ledsaget av kraftig kvalme og ble behandlet med flere doser og flere typer medikamenter. 
Kvinner med menstruell migrene som brukte prevensjonsmidler som førte til bortfall av 
menstruasjonen rapporterte hyppigere bedring av sin migrene enn dem som fortsatt hadde 
menstruasjonsblødninger. Resultatene viser at migrene er svært hyppig hos kvinner i 30-årene og at 
menstruasjonen sannsynligvis representerer den viktigste eller eneste utløseren hos ca en femtedel av 
disse kvinnene. Migreneanfall som opptrer til menstruasjon er mer langvarige og forbundet med mer 
uttalte og plagsomme symptomer enn andre migreneanfall. Prevensjonsmetoder som fører til bortfall 
av menstruasjonsblødningene kan ha en gunstig effekt på denne pasientgruppen. 
 
 

M.sc. Helle Høyer ved Medisinsk divisjon disputerte innen fagområde 
Medisinsk genetikk 11. september over avhandlingen: «Molecular 
diagnostics of Charcot-Marie-Tooth disease in Norway”. 
 
Veiledere har vært: professor Michael B. Russell, Camilla F. Skjelbred og 
Geir J. Braathen 
Forsker Helle Høyer har i sin doktorgrad tatt i bruk ny DNA teknologi for å 
diagnostisere pasienter med arvelig perifer nervesykdom. Rundt 3000 
mennesker i Norge er rammet av arvelig perifer nervesykdom, Charcot-

Marie-Tooth sykdom. Sykdommen fører til muskelsvinn og lammelser samt tap av sensoriske 
ferdigheter, med varierende alvorlighetsgrad. Identifikasjon av den arvelige årsaken er viktig for 
pasientene, for å kunne avklare prognose og gjentakelsesrisiko. Og i fremtiden vil dette være 
avgjørende for å kunne dra nytte av en målrettet behandling. En genetisk diagnose har imidlertid 
vært vanskelig å fremskaffe, ettersom den arvelige faktoren som utløser sykdommen varierer fra 
person til person. I to tidligere norske studier mottok kun 14% og 25% av denne pasientgruppen en 
genetisk diagnose etter analyse av de vanligste faktorer. I hennes avhandling Molecular 
diagnostics of Charcot-Marie-Tooth disease in Norway har Helle Høyer og hennes medarbeidere 
anvendt nyere DNA teknologi for utredning av denne pasientgruppen. Resultatene fra studien viser 
at etter bruk av ny DNA teknologi mottok 49 % av pasientene i studien en genetisk diagnose. 
Spesielt metoden next-generation sequencing, som detekterer små variasjoner i arvematerialet vårt, 
var fordelaktig. Denne metoden var mer effektiv enn tidligere anvendt metode og gav tilnærmet en 
tredobling i forhold til tidligere utbytte. Metoden next-generation sequencing anbefales nå til 
rutinediagnostikk av pasienter med arvelig perifer nervesykdom. 
 
 

Cand. med. Jette Elisabeth Stær-Jensen ved Kvinneklinikken disputerte 
innen fagområde Gynekologi og Obstetrikk 18. september over 
avhandlingen: «Pelvic floor changes during pregnancy and after delivery 
assessed by ultrasound». 
Veiledere har vært: professor Marie Ellström Engh og professor Kari Bø 
 
Vaginal fødsel er den største risikofaktoren for senere utvikling av 
bekkenbunnsdysfunksjon som urinlekkasje, avføringslekkasje og 
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underlivsprolaps, som er hyppig forekommende blant kvinner. Bakenforliggende mekanismer for 
utvikling av dysfunksjon i bekkenbunnen, og særlig graviditetens påvirkning på bekkenbunnen er 
lite studert. Ny ultralydteknologi gjør det mulig å visualisere og undersøke bekkenbunnen direkte. I 
sin avhandling – Pelvic floor changes during pregnancy and after delivery assessed by ultrasound– 
har Jette Stær-Jensen og medarbeidere studert forandringer i levatorani muskelen. Denne muskelen 
utgjør den viktigste delen av bekkenbunnen i det den støtter underlivsorganene og bidrar til at man 
holder seg tett for urin og avføring. De undersøkte 300 førstegangsfødende kvinner med ultralyd 
fra graviditetsuke 21 til ett år etter fødsel. De fant at endringer i levatorani muskelen ikke kun skjer 
etter fødsel, men også under graviditeten. Åpningen i levator muskelen (levator hiatus), som tillater 
passasje av urinrør, skjede og endetarm, og dermed barnefødsel, økte med 21% fra midten til 
slutten av graviditeten. 14% av kvinnene som hadde født vaginalt hadde en avrivningsskade der 
muskelen hadde  mistet innfestingen mot symfysen. Etter fødsel restituerer muskelen seg bra. For 
kvinner som fødte ved keisersnitt så man allerede 6 uker etter fødsel at levator hiatus hadde 
minsket i størrelse og hadde tilsvarende størrelse som ved graviditetsuke 21. Kvinner som fødte 
vaginalt hadde lengre restitusjonstid av muskelen, med tilheling av avrivningsskader og minsking 
av levator hiatus frem til 6 måneder etter fødselen uten å komme helt tilbake til størrelsen sett midt 
i svangerskapet. Dette er en av de første longitudinelle studier som følger kvinner fra graviditet til 
ett år etter fødsel. Studien bidrar til økt kunnskap om endringer i bekkenbunnen under graviditet og 
etter fødsel, og kan bidra til å utvikle nye metoder til å redusere fødselens innvirkning på 
bekkenbunnen. 
 
 

Cand.med. Eirik Haugaas Ofstad ved Avdeling for helsetjenesteforskning 
disputerte innen fagområde Medisin 18. september over avhandlingen: 
“Medical decisions in 372 hospital encounters” 
Veiledere har vært: professor Pål Gulbrandsen og professor Jan C. Frich. 
 
Lege og forsker Eirik Hugaas Ofstad har utviklet en ny metode for å 
identifisere medisinske beslutninger slik de utspiller seg i dialogen mellom 
lege og pasient. Tidligere forskning på feltet har generelt fokusert på 
brukermedvirkning og samvalg i enkeltbeslutninger og rapporterer generelt 

liten grad av pasientmedvirkning. I en studie av 380 videofilmede lege-pasientkonsultasjoner fra 
Akershus universitetssykehus (Ahus) fant Ofstad og hans kollegaer at det i gjennomsnitt 
kommuniseres 13 medisinske beslutninger per konsultasjon. Metoden som Ofstad og 
forskningsgruppen ved Ahus har utviklet er en taksonomi bestående av ti kategorier som skiller 
mellom typer beslutninger og tre kategorier som beskriver en tidsdimensjon. Taksonomienheter 
The Decision Identification and Classification Taxonomy for Use in Medicine (DICTUM). Ved 
anvendelse av taksonomien fant de at medisinske beslutninger ikke bare formidles i et høyt antall, 
men at beslutninger spenner over en lengre tidsramme enn konsultasjonen varer og at de gjerne er 
fattet ved at flere personer (oftest helsepersonell) har tatt del i beslutningsprosessen. Dette funnet 
kan være med på å forklare at sykehuspasienter i liten grad inkluderes i beslutningsprosesser. 
Ofstad og hans kollegaer konkluderer med at måten spesialistomsorg i sykehus er organisert gjør 
det utfordrende for pasienter å delta. Et tiltak for å motvirke en slik barriere vil være at leger blir 
mer bevisste på når beslutninger fattes, hvem som fatter de og hvem som bør fatte de. 
Innholdskodingen av materialet har gitt en presis og detaljert beskrivelse av klinisk relevante 
beslutninger på tvers av kliniske spesialiteter, konsultasjonstyper, leger og lege-pasientmøter. 
Taksonomien kan være nyttig i fremtidige studier som tar sikte på å vurdere kvaliteten av 
medisinske beslutninger med hensyn til grad av pasientmedvirkning, pasientsikkerhet, 
profesjonalitet og overensstemmelse med kunnskapsbasert praksis. 
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Klinisk ernæringsfysiolog Helene Kjøllesdal Eide ved Avdeling for 
helsetjenesteforskning disputerte innen fagområde Ernæring 23. oktober 
over avhandlingen: «Nutritional risk and care in elderly hospitalized 
patients. A mixed methods research approach» 
Veiledere har vært: professor Kari Almendingen, Associate professor Kristin 
Halvorsen og professor Jurate Šaltytė Benth. 
 
Klinisk ernæringsfysiolog Helene Kjøllesdal Eide har i sitt 
doktorgradsarbeid vist at sentrale elementer i god ernæringsomsorgspraksis 

ser ut til å være manglende for eldre sykehusinnlagte pasienter. Hennes forskning avdekker også at 
en av to eldre pasienter var i ernæringsmessig risiko. Eldre er spesielt utsatt for underernæring, og 
særlig gjelder dette eldre på sykehus og sykehjem. Underernæring kan føre til en rekke alvorlige 
konsekvenser for pasientene. Av den grunn ønsker man å forebygge og behandle tilstanden. 
Underernæring hos eldre er et svært samfunnsaktuelt tema med tanke på at andelen eldre i 
befolkningen er økende. I sitt doktorgradsarbeid «Nutritional risk and care in elderly hospitalized 
patients. A mixed methods research approach» gjennomførte Eide og medarbeidere en stor 
tverrsnittsstudie, bistått av sykepleiestudenter i sykehuspraksis, og to fokusgruppedelstudier med 
helsepersonell på sykehuset og tilknyttede sykehjem. Eide og medarbeidere fant at hele 45 % av de 
undersøkte pasientene på sykehuset var i ernæringsmessig risiko. Anbefalt 
ernæringsomsorgspraksis, i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, var ikke 
implementert i klinisk sykehuspraksis. Eldre pasienter ble nesten aldri vurdert for ernæringsmessig 
risiko, underernæring og ernæringsmessig risiko ble helt klart underbehandlet, dokumentasjon av 
ernæringsstatus og -behandling var utilfredsstillende. Informasjon om pasientens ernæringsstatus 
og ernæringsbehov ble sjeldent godt kommunisert mellom sykehus og sykehjem. Samlet sett tyder 
resultatene på at mange eldre sykehusinnlagte pasienter ikke får den ernæringsomsorgen de har 
behov for, og at et grunnleggende behov som ernæring ser ut til å bli ignorert og ikke tilstrekkelig 
prioritert. Avhandlingen understreker et klart behov, og synliggjør et stort potensial for 
kvalitetsforbedring i ernæringsomsorgspraksis for å sikre at underernæring blir tilstrekkelig 
forebygget og behandlet blant eldre sykehusinnlagte pasienter. 
 
 

Cand. med. Eirik Auning ved Divisjon psykisk helsevern disputerte innen 
fagområde Nevrologi/biologisk psykiatri 27. oktober over avhandlingen: 
«Presenting symptoms, biomarkers and underlying brain changes in 
pre-dementia Lewy body and Alzheimer's disease» 
Veiledere har vært: professor Dag Årsland og professor Tormod Fladby. 
 
De vanligste hjerneorganiske sykdommene inkluderer Alzheimer's sykdom, 
Parkinson's sykdom, demens med Lewy legemer (DLB) og cerebrovaskulær 
sykdom. Prosjektets primærfokus er Lewylegemesykdom (DLB og 

Parkinson sykdom) og utvikling av kognitiv svikt. Et hovedmål i prosjektet er tidlig diagnostikk, 
primært før pasientene er blitt demente. Vi fant at synshallusinasjoner og hukommelsesvikt er 
vanlige debutsymptomer ved DLB. Vi påviste også at man ved hjelp av magnet resonnans 
tomografi (MR) kan se forandringer i hvit substans hos Parkinsonpasienter før de er blitt demente 
og at depresjon kan være et tidlig tegn og en risikofaktor for en senere demensutvikling. Funnene 
kan hjelpe oss å påvise hjerneorganisk sykdom tidlig i sykdomsforløpet og innen pasientene er blitt 
demente. Prosjektet inkluderte pasienter med såkalt subjektiv kognitiv svikt (subjektive plager, 
men uten objektive utfall på kognitive tester,) og mild kognitiv svikt (objektive utfall på kognitive 
tester, men ikke demens, såkalt ”mild cognitiveimpairment, MCI”) fra en hukommelsespoliklinikk. 
Herfra ble det valgt ut pasienter med forhøyet risiko for fremtidig demenssykdom, i hovedsak 
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Alzheimer's demens. Pasienter med nydiagnostisert Parkinson's sykdom og pasienter med DLB og 
Alzheimer's demens i tidlig fase ble også studert. Vi kombinerte 
nevropsykologisketester,billeddiagnostikk (MR, PET, Dopamin transporter scan), blodprøver og 
genetiske/proteomiske analyser i spinalvæske/blod, slik at disponerte pasienter som utvikler 
kognitiv svikt kan diagnostiseres så tidlig som mulig.  
Prosjektet følger ovennevnte pasienter inntil de blir demente med jevnlige undersøkelser for å 
påvise hjerneorganiske forandringer og kognitiv svikt. Pasientene sammenliknes med normale 
kontroller. Forstadier til ulike demenstyper (eks. DLB og Alzheimer's demens) sammenliknes for å 
finne egnede diagnostiske/prognostiske biomarkører som kan forutsi hvilke pasienter som blir 
demente i fremtiden. 
 
 

M.sc. Helga Helseth Hektoen ved Medisinsk divisjon disputerte innen 
fagområde Kreftforskning 29. oktober over avhandlingen: «Translational 
studies of microenvironmental factors in rectal cancer with emphasis on 
tumor hypoxia» 
Veiledere har vært: professor Anne Hansen Ree, professor Kjersti Flatmark 
og Dr. Med. PhD Katrine Røe Redalen 
 
Kreftceller som lever under forhold med lite oksygen (hypoksi) er ekstremt 
motstandsdyktige mot tradisjonell stråle- og cellegiftsbehandling. I tillegg 

har disse cellene økt evne til å spre seg til andre organer. Hypoksi forekommer ofte i kreftsvulster 
og er en grunnleggende utfordring ved behandling av kreftpasienter. For å forbedre 
behandlingsutfallet er det behov for mer målrettet behandling mot disse motstandsdyktige 
kreftcellene. I sin avhandling har Helga H. Hektoen sett på en alternativ måte å behandle den 
hypoksiske delen av kreftsvulsten. Strategien har vært å hemme et hypoksi-spesifikt protein 
(CAIX), som sjelden finnes i normalt og veloksygenert vev. Ved å bruke kreftceller fra pasienter 
med endetarmskreft har Helga H. Hektoen studert hvordan CAIX-hemming påvirker cellene. Blant 
annet har hun sett at hemming av CAIX førte til celledød når cellene hadde lite tilgang på oksygen, 
mens veloksygenerte celler overlevde behandlingen. Disse funnene er interessante med tanke på å 
selektivt behandle den hypoksiske cellepopulasjonen av kreftsvulsten, men krever ytterligere 
forskning for å kunne brukes i behandling av kreftpasienter. For å identifisere pasienter som kan ha 
nytte av behandling spesifikt rettet mot hypoksiske celler eller av annen grunn trenger intensivert 
behandling er det behov for gode biologiske kreftmarkører. Proteiner som sirkulerer i blodbanen 
kan enkelt bli identifisert ved en blodprøve og egner seg godt som slike markører. I sitt arbeid har 
Helga H. Hektoen og medarbeidere studert blodprøver fra pasienter med lokalavansert 
endetarmskreft og studert mengde av det hypoksi-spesifikke proteinet CAIX i blodet. I tillegg har 
det blitt identifisert to andre proteiner (MMP9 og Lipocalin-2) som mulige biologiske markører for 
pasienter med lokalavansert endetarmskreft.  
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M.Sc. Jun Yin ved Avdeling for helsetjenesteforskning disputerte innen 
fagområde Helseøkonomi 23. november over avhandlingen: “Activity-
based financing, primary care capacity, and hospital use among the 
elderly in Norway.” 
Veiledere har vært: professor Terje P. Hagen, forsker Fredrik A. Dahl og 
førsteamanuensis Hilde Lurås. 
 
Den raske økningen i antallet eldre i Norge representerer en rekke 
utfordringer gjennom økt behov for primære og sekundære helsetjenester, 

noe som igjen resulterer i økte helsekostnader. Norske myndigheter benytter to politiske 
virkemidler for å kontrollere helsekostnadene, innsatsstyrt finansiering (ISF) og tilgangen på pleie- 
og omsorgstjenester. Målet med avhandlingen er å undersøke hvordan disse to politiske 
virkemidlene påvirker sykehusets ressursbruk knyttet til eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. 
I den første delen av denne studien studerer vi hvorvidt ISF påvirker liggetiden. Endringene som 
gjennom årene har vært på ISF satsen danner grunnlag for å analysere dette. Resultatene viser at 
økt ISF sats gir kortere liggetid, men at effekten for de pasientgruppene som her er analysert er 
marginal. Artikkel 2 analyserer om ISF satsen påvirker reinnleggelsesraten i sykehus. Resultatene 
viser at ISF komponenten ikke hadde noen effekt på reinnleggelsesraten, og at pasientspesifikke 
faktorer var de viktigste forklaringsvariablene for å forutsi den akutte reinnleggelsesraten. I 
artikkel 3 analyserer vi sammenhengen mellom tilgang på pleie- og omsorgstjenester i kommunen 
og sykehusets ressursbruk. Spørsmålet vi ønsker å belyse er hvorvidt sykehusets ressursbruk vil 
reduseres når tilgangen på kommunale pleie- og omsorgstjenester øker. Resultatene viser at en 
større tilgang på pleie- og omsorgstjenester er assosiert med kortere liggetid, flere innleggelser og 
høyere DRG poeng i sykehus. 
 
 

Cand. psychol Kjersti Træland Hanssen ved Medisinsk divisjon disputerte 
innen fagområde Nevrologi 24. november over avhandlingen: “Multiple 
Sclerosis Rehabilitation with a Cognitive Focus -Awareness and 
Adjustment” 
Veiledere har vært: professor Erik Hessen og professor Nils Inge Landrø. 
 
Økt livskvalitet hos personer med multippel sklerose: Kognitiv rehabilitering 
kan bedre livskvalitet og psykologisk velvære hos personer med multippel 
sklerose (MS). Dette er et av funnene i doktorgradsavhandlingen til Kjersti 

Træland Hanssen. Hun har studert effekten av kognitivt rehabilitering der målet var å gi personer 
med MS innsikt i kognitiv fungering og hjelp til å mestre kognitive utfordringer. Drøyt halvparten 
med MS har kognitive symptomer, f.eks vansker med konsentrasjon, hukommelse, planlegging 
eller tenketempo. Konsekvensene for hverdag og livskvalitet kan være store. For å kunne hjelpe 
trengs mer kunnskap om kognitiv MS rehabilitering. Studien ble gjennomført ved MS-Senteret 
Hakadal. 120 deltakere med kognitive utfordringer ble randomisert til en kontrollgruppe som 
deltok på det ordinære, fire ukers rehabiliteringsprogrammet og en intervensjonsgruppe som i 
tillegg fikk kognitiv rehabilitering. Den kognitive rehabiliteringen bestod av gruppemøter og 
individual samtaler der det ble gitt veiledning i å sette mål for mestring av kognitive 
hverdagsutfordringer. De tre første månedene etter rehabiliteringsoppholdet ble 
intervensjonsgruppen fulgt opp med telefonsamtaler annenhver uke, med fokus på måloppnåelse. 
Metoden som ble benyttet ved målsetting og registrering av måloppnåelse var Goal Attainment 
Scaling (GAS). Signifikant bedring i måloppnåelse ble målt fra første måletidspunkt, to uker etter 
hjemkomst og opprettholdt hele telefonoppfølgingsperioden. Effekten var fortsatt til stede syv 
måneder etter starten av rehabiliteringen. Måloppnåelsen lot seg ikke predikere av eksekutive 
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funksjoner, nevrologisk funksjonsnedsettelse, depresjon eller kognitivt evnenivå. Dette tyder på at 
GAS-metoden er velegnet i kognitiv MS-rehabilitering og kan benyttes uavhengig av sentrale, 
sykdomsrelaterte variabler. Funnene tyder på at det er nyttig å gi hjelp til å omsette innsikt som 
tilegnes gjennom rehabilitering til konkrete mål. Telefonoppfølging i etterkant av 
rehabiliteringsopphold kan gi hjelp til å holde fokus på målene og etablere gode vaner. 
Sammenlignet med ressursene som går med til et rehabiliteringsopphold er ressursene som kreves 
til telefonoppfølging i etterkant beskjedne. Kognitive utfordringer og mestringsstrategier bør 
adresseres som en naturlig del av enhver psykoterapi og rehabilitering for personer med MS.  
 
 

Cand. med. Anke Meta Christina Neukamm ved Medisinsk divisjon 
disputerte innen fagområde Lungemedisin 30. november over avhandlingen: 
“Cardiovascular comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease: 
biomarkers, vascular function and effects of statin treatment.” 
Veileder har vært: professor Torbjørn Omland. 
 
Udiagnostisert hjerteskade og effekt av statinbehandling hos KOLS-
pasienter Ca. 20000 nordmenn blir hvert år diagnostisert med kronisk 
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Samtidig viser flere studier at ikke erkjent 

hjertesykdom forekommer hyppig hos pasienter med KOLS.  Hjertesykdom ved KOLS virker 
negativt inn på pasientens totale sykdomsbyrde og overlevelse. Medikamentgruppen statiner virker 
kolesterolsenkende og har gunstige effekter hos hjertepasienter, uavhengig av den 
kolesterolsenkende effekt. I sitt doktorgradsarbeid har lege Anke Neukamm og medarbeidere ved 
Akershus universitetssykehus (Ahus) med en ny og følsom type blodprøver undersøkt grad av 
hjerteskade hos pasienter med KOLS-forverring og pasienter med KOLS i stabil fase. Videre har 
hun hos stabile KOLS-pasienter undersøkt om statinbehandling påvirker blodårefunksjon, 
lungefunksjon og graden av generell betennelse i kroppen. 
Ved sykehusinnleggelse for forverring av KOLS hadde tre av fire pasienter forhøyet nivå av 
hjerteproteinet troponin T, som til daglig brukes til å påvise akutt hjerteinfarkt. Selv pasienter med 
relativt beskjeden økning i troponin T-nivået hadde betydelig høyere dødelighet etter utskrivelse 
enn de med normal verdi. Det samme proteinet var også forhøyet hos stabile KOLS-pasienter uten 
tidligere kjent hjertesykdom sammenlignet med personer fra den generelle befolkningen. 
Medikamentstudien var randomisert, dobbel-blind og placebo-kontrollert og omfattet KOLS-
pasienter i stabil sykdomsfase med generell lav risikoprofil for hjerte-karsykdom. Statinbehandling 
hadde ingen effekt på lungefunksjon, men hadde en mulig betennelsesdempende effekt i hele 
pasientgruppen og bedret blodårefunksjonen hos pasienter med tegn på lavgradig betennelse i 
kroppen. Om pasienter med KOLS kan ha nytte av diagnostikk med troponin T og om 
statinbehandling kan føre til redusert frekvens av hjertesykdom hos KOLS pasienter må bedømmes 
i fremtidige kliniske studier. 

 
Anke Meta Neukamm 
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Cand. med. Ingrid Dannevig ved Barne- og ungdomsklinikken disputerte 15. 
desember innen fagområde Nyfødtmedisin over avhandlingen: «Newborn 
resuscitation. An experimental study of inflammatory and 
hemodynamic responses in newborn pigs.” 
Veileder har vært: professor Britt Nakstad og professor Ola Didrik Saugstad 
 
Så mange som 10 % av alle nyfødte har behov for gjenoppliving etter fødsel, 
de fleste av dem trenger kun enkel pustehjelp mens noen få har behov for 
hjertekompresjoner og medisiner. God gjenoppliving er av stor betydning for 

hvordan det går med dem senere i livet. Effektiv pustehjelp er det aller viktigste tiltaket hvis et 
nyfødt barn trenger gjenoppliving. I retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte er det anbefalt at 
man skal gi pustehjelp i 30 sekunder før man starter hjertekompresjoner og det er anbefalt 3 
kompresjoner for hver innblåsning (3:1). Lege Ingrid Dannevig og medarbeidere har i en modell 
med nyfødte griser sett på alternative gjenopplivingsmetoder og målt skademarkører i 
sentralnervesystemet og i lunge. Ut i fra mengden av skademarkører har de funnet at det kan være 
gunstig for hjerne og lunge å gi bare pustehjelp over noe lengre tid enn tidligere antatt før man 
starter med hjertekompresjonene. De har også vist at forholdet mellom innblåsninger og 
hjertekompresjoner kan varieres innen gitte rammer med like godt resultat. Videre viste gruppen at 
gjenoppliving med romluft etter hjertestans er like effektivt som ved bruk av oksygentilskudd. 
Resultatene fra denne forskningen kan ha betydning for utvikling av bedre retningslinjer for 
gjenoppliving av nyfødte barn. 
 
 
 
 

 
Ingrid Dannevig 
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14. Forskningsstøtte 

Forskningspoliklinikker 
Hver tirsdag fra 13.30 til 15.00 arrangeres det forskningspoliklinikker på sykehuset. Poliklinikkene 
holder til i 5. etasje i Nye Nord og er åpne for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus. 
Poliklinikkene fungerer etter drop-in-prinsippet, dvs. at de som henvender seg får hjelp når de 
kommer. 
 
Statistisk forskningspoliklinikk 
Statistisk forskningspoliklinikk tilbyr rådgivning i analyse og bruk av statistiske metoder. Vi 
oppmuntrer de som søker hjelp til å være åpne med hensyn til å tillate andre å være til stede under 
drøfting av eget prosjekt. På den måten knytter vi bånd mellom forskningsinteresserte klinikere, og 
utvider tilgjengelig læringstid ved at flere lærer samtidig. I 2015 hadde vi totalt 59 besøk til 
poliklinikken.  
 
Helsefaglig forskningspoliklinikk 
Helsefaglig forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud om rådgivning i helsefaglige 
forskningsspørsmål. I 2015 gjennomførte vi totalt 42 helsefaglige forskningspoliklinikker.   
 
Helseøkonomisk forskningspoliklinikk  
Helseøkonomisk forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud for ansatte på Ahus og UiO som har 
en interesse for helseøkonomiske problemstillinger i en klinisk setting, for eksempel nytte-
kostnadsanalyser, kost-effektanalyser, valgmodeller, livskvalitetsmålinger etc.  
 
Idépoliklinikk 
Idepoliklinikken er et tilbud til alle med ideer, enten det dreier seg om noe helt nytt eller 
forbedringer av eksisterende prosesser, tjenester eller produkter. Idepoliklinikkens oppgave er å ta 
imot og koordinere arbeidet med idemottak og idevurdering i samarbeid med ideinnsender, ansatte 
ved sykehuset og evt. eksterne samarbeidspartnere. Idepoliklinikken har ikke egne midler til 
utdeling eller prosjektledere til utlån, men kan bistå med rådgivning i forhold til blant annet 
finansering, søknadsskriving, prosjektetablering mv. 
 
 
Datafangst  
Datafangstgruppen støtter forskningsprosjekter på Ahus med datainnsamling gjennom elektroniske 
og papirbaserte spørreskjemaer, uttrekk og kobling av data fra elektroniske pasientjournaler eller 
en kombinasjon av disse. Gruppen har også utviklet løsninger for sikker lagring av data, samt 
utfører avidentifisering/anonymisering av datasett. Gruppen forvalter forskerløsningen ved Ahus, 
og har et tett samarbeid med personvernfunksjonen ved Ahus.  

I 2015 hadde Datafangstgruppen 68 leveranser fordelt på 33 prosjekter. Dette inkluderer uttrekk av 
data fra elektroniske pasientjournaler, på Access databaser, Snap Survey mm. I tillegg har 
Datafangstgruppen vært involvert i eksterne og interne prosjekter.   
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Klinisk forskningsstøtte 
I regjeringens strategidokument, Helse og Omsorg21, er det lagt føringer for 
universitetssykehusene om å bygge infrastruktur og støttefunksjoner rundt gjennomføringen av 
kliniske studier for å kunne tilby pasienter ny og utprøvende behandling.  
 
Ahus har en målsetning om å øke antall kliniske studier. På bakgrunn av dette er det i 2015 
arbeidet strategisk og praktisk med å styrke infrastruktur og støttefunksjoner rundt klinisk 
forskning. I 2015 ble det ansatt en koordinator for kliniske behandlingsstudier som skal bistå 
utprøvere både når det gjelder oppdragsstudier (studier initiert av industri) og bidragsstudier 
(studier initiert av ansatte på sykehuset). 
 
Ahus deltar i det nasjonale forskningsinfrastruktur nettverket NorCRIN, hvor vi leder 
Arbeidspakke 4 «Samarbeid med industri». Nettverket fikk tildeling fra Forskningsrådet i perioden 
2015 – 2019. Dette medfører en ytterligere satsing på kliniske studier i årene fremover.  
 
Leveranser 2015: 

• Totalt 32 nye kliniske behandlingsstudier meldt i 2015 (< 70 % økning fra 2014) 
• Publisering av 12 studier på helsenorge.no 
• Utvikling av rutiner og retningslinjer for kliniske studier 
• Implementering av «one-stop» kontaktperson for pasienter som ønsker å delta i studier og 

for industri som ønsker å kjøre studier på Ahus 
• Kartlegging av aktuelle utprøvere på sykehuset som ønsker å kjøre kliniske 

behandlingsstudier innenfor en rekke terapiområder 
• Tettere samarbeid mellom interne avdelinger/divisjoner på sykehuset  
• Tettere samarbeid med teknologioverføringsbyrået Inven2, bransjeforeningen til 

legemiddelindustrien (LMI) og farmasøytisk industri 
• Kartlegging av støttepersonell/ressurspersoner som inngår i sykehusets 

forskningsinfrastruktur 
• Utvikling av intern kursportefølje med blant annet regelmessige kurs i Good Clinical 

Practice (GCP) 
 

 
Personvern og biobank 
Hovedansvarsområdet er internkontroll av forsknings- og kvalitetsprosjekter for å sikre at disse 
gjennomføres i henhold til lovverket, samt å yte forskningsrådgivning knyttet til spørsmål om 
personvern og biobank. Dette inkluderer undervisning og foredrag, samt veiledning i rutiner og 
regelverk, vurdering av samtykker og prosjektdesign, råd om prøvetakning/prosessering og 
oppbevaring av biologisk materiale. 
Leveranser i 2015: 

• Saksbehandlet 216 nye prosjekter. 
• Etablert og gjennomført kurs i «personvern og forskning», som et ledd i kursporteføljen til 

Forskning og innovasjon. 
• Gjennomført og fullført implementering av prosjektet eBiobank på Ahus, fra prosjektfase til 

driftsfase. 
• Revisjon av forskningsprosjekt: Fullstendig revisjon som inkluderer gjennomgang av alle 

formelle saksdokumenter, studiedokumenter, studiepreparat og biobankmateriale 
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• Ahus er representert i styringsgruppen for Forskningsbiobank for kreft ved Oslo 
universitetssykehus. 
 

Forskningsadministrasjon  
Forskningsadministrasjonen ivaretar personaladministrasjon (i 2015 ca 270 på lønnsoversikten per 
mnd og 40 nyansettelser), økonomioppfølgning (totalt 345 prosjekter herav 31 nye i 2015), 
rapportering og generell drift for all forskningsaktivitet ved sykehuset. Avdelingen er 
administrativt ansvarlig for møter i felles forskningsutvalg, ledermøte for forskning, temamøter for 
forskning, og utlysning og tildeling av interne strategiske forskningsmidler (75 søknader i 2015).  

 
Medisinsk bibliotek 
Medisinsk bibliotek organiserer og tilrettelegger tilgang til kvalitetssikrete kunnskapskilder for 
sykehusets ansatte. Kunnskapskildene tilbys i trykt eller elektronisk form, og ansatte har direkte 
tilgang til de elektroniske ressursene i Ahus’ nettverk. Nytt fra 2015 er mulighet for tilgang for 
ansatte også når de ikke er på Ahus, via påloggingstjenesten OpenAthens/MyAthens. Biblioteket 
har betjent skranke mandag kl. 9-12 og tirsdag-fredag kl 9-15, men ansatte har tilgang døgnet rundt 
med ID-kort og kode. Ansatte må registrere seg for å låne og bestille artikler og bøker. Biblioteket 
tilbyr kurs og veiledning i litteratursøk og EndNote, og vi påtar oss også større søkeoppdrag til 
prosedyrer, systematiske oversikter o.l. 
 
 
Innovasjon 
I følge rapportering fra Inven2 er status for 2015 følgende: 
• 11 nye oppfinnelser (DOFI-er) via Inven2 
• 1 patentsøknad 
• 2 kommersialiseringsavtaler (1 ny selskapsetablering og 1 interinstitutional agreement) 
• 6 pågående innovasjonsprosjekter via Inven2 
 
Ahus piloterte bruk av Induct som verktøy for idehåndtering og prosess-støtte til prioriterte 
forbedringsområder og innovasjonsprosjekter ved Barne- og ungdomsklinikken og 
Idepoliklinikken i perioden februar – september. 49 ansatte deltok i arbeidet med å vurdere og 
prosessere 18 forbedringsideer og fire innovasjonsprosjekter.  Det ble utarbeidet diverse maler og 
skjema til bruk i de ulike fasene i innovasjonsprosessen (første versjon av Ahus 
innovasjonsmetodikk). Inven2 bidro med råd og kompetanse i dette arbeidet. Sluttrapport og 
erfaringer fra piloten ble overlevert sykehusledelsen og informert om i det nasjonale 
innovasjonsnettverket for universitetssykehusene. Sluttrapporten er oversendt HOD, HSØ og andre 
sykehus som har meldt sin interesse. 
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15. Fag og forskningsdag for befolkningen 

Tirsdag 14. april arrangerte Ahus for syvende gang “Fag- og forskningsdag”. Hensikten er at 
innbyggere og ansatte skal få kjennskap til fag- og forskningsaktiviteten på Ahus; at Ahus er et 
sykehus med et høyt faglig ambisjonsnivå og dyktige fagfolk. Foredragene er korte, og med god 
anledning til å stille spørsmål etterpå. Foredragsholderne skriver korte oppsummeringer av sine 
foredrag som vi deler ut sammen med en kontaktadresse - slik at den som ønsker kan ta kontakt for 
å få mer informasjon. 

Mer enn 200 personer hadde møtt opp i Auditoriet denne tirsdagskvelden og fikk høre foredrag om 
blant annet ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), parkinson, hjerneslag, utposinger på tykktarmen og 
utslitte knær. Publikum viste stort engasjement og det ble en god dialog mellom salen og de 
enkelte foredragsholdere.   
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16. Vedlegg 1: Forskningsgrupper  

Følgende forskningsgrupper var aktive per desember 2015. Forskningsgruppeleder i parentes. 
 
Klinikk for kirurgiske fag, Campus Ahus: Asbjørn Årøen 
 
• Kirurgisk divisjon. Forskningsansvarlig Signe Søvik 

o ØNH forskningsgruppe (Magnus von Unge) 
o Urologisk forskningsgruppe (Stig Müller) 
o Gastrokirurgisk forskningsgruppe inkl mamma/endokrin, anestesti,  

kar/thorax (Ola Røkke) 
o Kar/thorax forskingsgruppe (Jarlis Wesche) 

 
• Ortopedisk klinikk/forskningsgruppe. Forskningsansvarlig Asbjørn Årøen. 

o Ortopedisk forskningsgruppe (Asbjørn Aarøen) 
 

• Kvinneklinikken. Forskningsansvarlig Anne Eskild. 
o Kvinnesykdommer og fødselshjelp (Anne Eskild) 

 
Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Campus Ahus: Hilde Lurås 

 
• Divisjon for psykisk helsevern/FOU Forskning og utvikling. Forskningsansvarlig Torleif Ruud 

o Barn og unge psykisk helse (Pravin Israel) 
o Kvalitet og implementering (Kristin S. Heiervang) 
o Brukeres og pårørendes erfaringer (Bente Weimand) 

 
• Forskning og innovasjon: Forskningsansvarlig Hilde Lurås. 

o Forskningsgruppe for helsetjenesteforskning (Hilde Lurås) 
o Forskergruppe for klinisk kommunikasjon (Pål Gulbrandsen) 
o Head and neck  research group (Michael Russel) 

 
Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Campus Ahus: Trygve Holmøy 
 
• Medisinsk divisjon – Avdeling for forskning. Forskningsansvarlig Helge Røsjø 

o Onkogenomikk (Vessela Kristensen) 
o Hjerte-thorax forskningsgruppe (Torbjørn Omland) 
o Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe (Tormod Fladby) 
o Gastromedisinsk forskningsgruppe (Jørgen Jahnsen) 
o Senter for hematologisk forskning på Ahus (Anders Dahm) 
o DNA-Repair (Hilde Nilsen) 
 

• Barne- og ungdomsklinikken. Forskningsansvarlig Britt Nakstad 
o Forskningsgruppe for Nyfødtresuscitering og pasientsikkerhet (Britt Nakstad) 
o Forskningsgruppe for luftveisinfeksjoner (Britt Nakstad) 
o Forskergruppe for Nyfødternæring, vekst og utvikling (Britt Nakstad) 
o PAEDIA (Vegard Bruun Wyller)  
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• Divisjon for diagnostikk og teknikk. Forskningsansvarlig Truls Leegaard 
o Infeksjonsmedisin og mikrobiologi (Truls Leegaard) 
o Medisinsk biokjemi. Tverrfaglig laboratoriemedisin og teknologi (Tor-Arne Hagve) 
o IMTRA forskningsgruppe (Seyed Ali Mousavi) 
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17. Vedlegg 2: Helsekategorier og Formålskategorier  
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