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1. Sammendrag 

En hovedmålsetting for Akershus universitetssykehus i 2017 har vært å styrke og synliggjøre 

universitetssykehusfunksjonen. Dette er en videreføring av en langsiktig satsing på forskning som 

over tid har resultert i et økende antall vitenskapelige artikler og disputaser fra sykehuset, og 

årsrapporten dokumenterer høy forskningsaktivitet.   

Totalt 358 vitenskapelige artikler utgikk fra Akershus universitetssykehus i 2016, mot 363 året før. 

17 prosent av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter. Antall oppmeldte på doktorgradsstudenter 

øker, og i 2017 disputerte 16 ansatte.  

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, var 237 i 2017. Dette var en 

nedgang fra 2016, da Ahus hadde 277 poeng. Akershus universitetssykehuslå tidligere lavest i 

poeng av de norske universitetssykehusene. Men selv med nedgang, ligger Ahus nå foran både 

Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge for andre år på rad. 

Publikasjonslisten fra Akershus universitetssykehus 2017 viser at det samarbeides tett med 

forskere fra andre institusjoner, og især med forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo 

universitetssykehus.  

Til sammen 194 årsverk, fordelt på 568 medarbeidere, ble brukt til forskning ved Akershus 

universitetssykehus i 2017. Mye av forskningen var eksternt finansiert. Solid planlegging og gode 

søknader fra forskningsgruppene har ført til økt tildeling av eksterne forskningsmidler. I 2017 fikk 

sykehuset tildelt i overkant av 97 millioner kroner til forskning, nesten samme nivå som i 2016.   

Viktige finansieringskilder er Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd, Kreftforeningen og 

Extrastiftelsen. Det ble fordelt 6 millioner kroner som interne strategiske forskningsmidler. 

Tildelingen ble basert på ekstern fagfellevurdering av innmeldte søknader, og midlene skal gå til 

forskningsområder som ansees som viktige for sykehuset. 

Klinisk forskning er et strategisk satsingsområde og Akershus universitetssykehus har hatt et 

økende antall kliniske studier de siste årene. I 2017 ble 46 nye kliniske studier, hvorav 25 

forskerinitierte, meldt inn til personvernombudet. Forskningsmiljøet i sykehuset deltar aktivt i 

NorCrin, og bidrar på denne måten til det nasjonale samarbeidet innen klinisk forskning.  

Innenfor forskningsdrevet innovasjon er det innlevert ni DOFIer (rapport om oppfinnelse) til vår 

TTO («Technology Transfer Office», Inven2), og to godkjente patenter (tabell 7). De ni DOFIene 

kommer i hovedsak fra Medisinsk divisjon, men også fra Divisjon for psykisk helsevern, Divisjon 

for diagnostikk og teknologi, Enhet for økonomi og Samhandling. DOFIene omhandler  

behandlingsmetoder, metoder for driftsanalyser og monitorering av behandlingseffekt.  

Tallene gjengitt over indikerer en utflating av forskningsaktiviteten. Kompetitive eksterne 

bevilgninger til forskning på Ahus har ligget på cirka 100 millioner kroner årlig, men bevilgninger 

gitt i 2017 (for 2018 og framover) faller betydelig grunnet lav innvilgelsesprosent. Over tid kan 

dette gi fallende forskningsaktivitet, og gir nå grunn til å igangsette strategiske tiltak. For å øke 

innvilgelsesprosenten har vi igangsatt tre prosesser: 

 i) prosjekt for klinisk forskningspost  

ii) prosjekt for å tilgjengeliggjøre billeddannende teknikker for forskning  

iii) tilgjengeliggjøre avanserte proteomiske teknikker for forskning  
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En stadig større andel av sentralt og regionalt utlyste forskningsbevilgninger rettes mot utprøvende 

behandling i kliniske forskningsprosjekter. Her har Ahus naturlige fortrinn med tanke på blant 

annet opptaksområde og kompetanse. Men arealproblematikk, ikke minst innen fagområder som 

naturlig vil øke denne delen av forskningsaktiviteten, er begrensende.  

Sykehusledelsen har gitt mandat til prosess i), og gruppen som jobber med dette prosjektet vil 

levere rapport før 1. september 2018. ii) og iii) er langsiktige prosesser som vi anbefaler at følges 

opp videre. 
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2. Organisering av forskning på Akershus universitetssykehus 

 

Funksjonen som forsknings- og innovasjonsdirektør ble løftet fra nivå 3 til nivå 2 i organisasjonen 

i september 2016.  Rapporteringslinjen for forskning følger lederlinjen i sykehuset. Divisjon for 

psykisk helsevern, Medisinsk divisjon, Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken har egne 

forskningsavdelinger. Avdelingssjef for forskning sitter i divisjonens ledergruppe og fungerer som 

rådgiver for divisjonsdirektøren i forskningsspørsmål. Divisjoner uten forskningsavdeling har 

forskningsledere som er deltidsansatt i divisjonsdirektørens stab.  

 

Akershus universitetssykehus (Ahus) har et formalisert samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) 

om forskning og undervisning av medisinerstudenter. Institutt for klinisk medisin ved Det 

medisinske fakultet har en stedlig leder som er vitenskapelig ansatt og rapporterer til instituttleder. 

Vedkommende er observatør i sykehusledelsen. Instituttet har lokal administrasjon på Campus 

Ahus. Forskningsledelsen i universitetslinjen er organisert i tre klinikker; klinikk for indremedisin 

og laboratoriefag (medisinsk divisjon og divisjon for diagnostikk og teknologi), klinikk for 

kirurgiske fag (kirurgisk divisjon, ortopedisk klinikk og kvinneklinikken), samt klinikk for 

helsetjenesteforskning og psykiatri (avdeling for helsetjenesteforskning som er organisert direkte 

under viseadministrerende direktør og divisjon for psykisk helsevern).  

 

En betydelig andel av forskerne ved Ahus har kombinerte stillinger med UiO, og har dermed også 

en tilknytning til universitetslinjen. Disse rapporterer til klinikkleder ved universitetet for sine 

universitetsoppgaver og til avdelingslederfor oppgaver som er relatert til ansettelsesforholdet ved 

Ahus.  
 

Det er etablert forskningsutvalg i de fleste divisjoner og klinikker og felles forskningsutvalg for 

Ahus og Campus Ahus. Utvalget består av representasjon av forskningsledelsen, forskningsledere 

fra klinikk/divisjon og klinikkledere fra universitet. Felles forskningsutvalg som er et strategisk 

rådgivende organ for administrerende direktør i forskningssaker er forankret i samarbeidsavtalen 

med universitetet.  
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3. Ressursbruk 

I 2017 ble totalt 194 årsverk benyttet til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Av dette utgjorde 

forskningsårsverkene 175,8. Årsverkene var fordelt på 568 personer, siden de fleste 

forskningsaktive har kombinerte stillinger med både forskning og klinikk. I tillegg er 50,6 årsverk 

tilknyttet UiO. Ahus har også ansatte som har bistillinger/doktorgradsstipend ved OsloMet og 

OsloMet har ansatte med bistillinger ved Ahus.  

 

Tabell 1 viser fordelingen av forskningsårsverk og antall ansatte per divisjon/klinikk. Tabell 2 viser 

fordelingen av årsverk tilknyttet Campus Ahus, UiO.  

 

Forskningsstøtten ved sykehuset er dels finansiert av UiO og dels av Ahus. Forskningsstøtten 

inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank, administrative og tekniske tjenester.  

 

 

Tabell 1: Divisjonsvis fordeling av årsverk og ansatte på FoU. Akershus universitetssykehus 2017 

Ahus 2017 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK HØKH

Forsknings- 

støtte 

Analyse/ 

Datafangst

Enhet for medisin 

og helsefag Totalt

Internt finansieret 16,1 29,8 5,6 3,1 34,0 2,4 4,5 9,1 5,8 3,0 0,2 113,6

Antall ansatte internt finansiert 60 121 32 19 102 12 25 15 10 3 1 400

Eksternt finansiert 3,2 14,2 0,5 3,6 35,4 3,8 5,5 14,3 80,5

Antall ansatte eksternt finansiert 4 26 2 23 70 8 14 21 168

Ahus totalt årsverk 19,3 44,0 6,1 6,7 69,3 6,3 10,0 23,4 5,8 3,0 0,2 194,0

AHUS totalt antall ansatte 64 147 34 42 172 20 39 36 10 3 1 568  
 

 

Tabell 2: Divisjonsvis fordeling av årsverk og ansatte i vitenskapelige stillinger. Campus Ahus, 

UiO, 2017 

UiO - Campus Ahus 2017 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK HØKH

Forsknings-

støtte*

Analyse/ 

Datafangst

* Adm ansatte* Totalt

Internt finansiert 1,4 0,4 6,7 2,7 15,3 1,4 2,2 0,2 6,0 2 2,5 40,8

Antall ansatte internt finansiert 7 2 12 5 29 3 3 1 6 2 3 73

Eksternt finansiert 0,2 0,2 0,8 0,0 7,0 0,0 0,2 1,4 9,8

Antall ansatte eksternt finansiert 1 1 4 0 12 0 1 4 23

UiO totalt årsverk 1,6 0,6 7,5 2,65 22,3 1,4 2,4 1,6 6 2 2,5 50,6

UiO totalt antall ansatte 8 3 16 5 41 3 4 5 6 2 3 96
 

Forskningsstøtte omfatter ingeniørene på EpiGen samt IT-ansvarlig. 
Analyse/datafangst omfatter de to UiO-ansatte rådgiverne 

Adm ansatte er univ adm Campus Ahus 
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Tabell 3 viser utviklingen i antallet årsverk de fem siste årene. Figur 1 og 2 viser antall årsverk 

brukt til forskning ved Ahus og Campus Ahus fordelt på intern og ekstern finansiering. Figur 3 

viser divisjonsvis fordeling av årsverk og publikasjoner.  

 

Tabell 3: Utvikling av divisjonsvis fordeling av årsverk til FoU ved Ahus og Campus Ahus for 

perioden 2013 - 2017 

DDT PSYK KIR Orto* MED KK BUK HØKH

Forsknings-

støtte**

Analyse/

Datafangst

Adm 

ansatte**

Enhet for 

medisin og 

helsefag

TOTAL 

Forskning og 

utvikling

Ahus årsverk

2013 12,8 22,2 8,5 46 7 3,3 23 8,5 131,3

2014 13 30,6 4,4 4,9 55,6 6,9 9 19,7 9,6 153,7

2015 11 29,5 5,3 7,4 64,8 6,1 12,8 21,9 10,5 169,3

2016 17,9 47,7 6,4 6,2 71,2 5,4 11,4 19,9 5,8 3,2 195,1

2017 19,3 44 6,1 6,7 69,3 6,3 10 23,4 5,8 3 0,2 194

UiO årsverk

2013 2,4 0,9 8,5 13 1,4 2,1 1,6 7 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 1,4 1,4 1,6 10,5 47,3

2016 1,4 0,4 7 2,7 19,3 1,6 2,4 2,8 6,4 2 2,7 48,7

2017 1,6 0,6 16 5 41 3 4 5 6 2 2,5 50,6  
* I 2013 var Orto organisert under Kirurgisk divisjon. 
** Her inngår forskningsingeniørene ved EpiGen, statistiker og IT støtte. I datafangst inngår de to UiO ansatte rådgiverne. 

 

DDT:  Divisjon for diagnostikk og teknologi 

PSYK:  Divisjon for psykisk helsevern 

KIR:  Kirurgisk divisjon 

ORTO: Ortopedisk klinikk 

MED:  Medisinsk divisjon 

KK  Kvinneklinikken 

BUK:  Barne- og ungdomsklinikken 

HØKH: Avdeling for helsetjenesteforskning inkludert Head an neck research grou 

 

 

Figur 1: Antall årsverk fordelt på intern og ekstern finansiering ved Ahus i 2017 
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Figur 2: Antall årsverk fordelt på intern og ekstern finansiering ved Campus Ahus i 2017 

 
 

 

Figur 3: Divisjonsvis fordeling av årsverk og publikasjoner ved Ahus i 2017 
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4. Vitenskapelig produksjon 

I 2017 ble det det registrert 358 artikler med adresse Akershus universitetssykehus i CRIStin 

(Current Research Information System in Norway)
1
, mot 363 året før. Av disse var 17 prosent 

publisert i et nivå 2-tidsskrift, resten i et nivå 1-tidsskrift. Tabell 4 viser antall publikasjoner etter 

nivå 1 og 2 for årene 2014-2017. Tabell 5 viser fordelingen av vitenskapelige artikler og 

publikasjonspoeng per divisjoner/klinikker i 2017. 

 

Figur 4 viser divisjonsvis utvikling av publikasjoner for perioden 2011 – 2017. Tabell 7 viser 

innovasjonsaktiviteten for 2017.  Det er innlevert ni DOFIer (rapport om oppfinnelse) til vår TTO 

(«Technology Transfer Office», Inven2), to godkjente patenter og fem prosjekter. 

 

Tabell 4: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå 1 og 2 fra 2014 - 2017 
År Antall nivå 1 Antall nivå 2 Totalt antall artikler 

2014 191 47 238 

2015 234 51 285 

2016 289 74 363 

2017 297 61 358 

 

Tabell 5: Vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng per divisjon 2017 

 
Totalt Nivå 1 

  Publ.  

poeng 
Nivå 2 

  Publ.  

poeng 

Barne- og ungdomsklinikken 39 35 17,64 4 4,13 

Divisjon for diagnostikk og teknologi 50 47 16,81 3 2,50 

Divisjon psykisk helsevern 36 30 16,06 6 6,65 

Enhet for medisin og helsefag 2 2 0,58   

Helsetjenesteforskning* 89 65 24,81 24 30,25 

Kirurgisk divisjon 50 40 15,54 10 12,49 

Kvinneklinikken 15 14 6,39 1 2,12 

Medisinsk divisjon 143 123 48,38 20 20,49 

Ortopedisk klinikk 15 13 7,07 2 2,91 

*: Inkludert Head and Neck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1
 http://www.cristin.no  

http://www.cristin.no/
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Figur 4: Divisjonsvis utvikling i publikasjoner 2011 - 2017 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 
 

I 2017 disputerte 16 ansatte. Tabell 6 viser fordelingen av antallet avlagte doktorgrader per 

divisjon. I kapittel 14 finnes en oversikt over hvem som disputerte med et kort sammendrag av de 

ulike avhandlingene.  

 

Tabell 6: Antallet disputaser per divisjon 2013-2017 
 2013 2014  2015 2016 2017 

Medisinsk divisjon 4 5  8 2 6 

Helsetjenesteforskning (inkl Head & Neck) 2 4  3 1 2 

Kvinneklinikken  4  1 2  

Divisjon for diagnostikk og teknologi     2 1 

Barne- og ungdomsklinikken  1  2 1 2 

Kirurgisk divisjon 3    1 1 

Divisjon for psykisk helsevern 1 1  1  3 

Ortopedisk klinikk    2  1 

 

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, gikk noe ned fra 277 i 2016 

til 239 i 2017. Figur 5 viser sammenligning mellom de norske universitetssykehusene for perioden 

2006 til 2017. 
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Figur 5: Publikasjonspoeng (publikasjoner og doktorgrader) – sammenligning mellom de norske 

universitetssykehusene for perioden 2006 – 2017. 

 
 

 

Tabell 7: Innovasjonaktivitet 2017- rapportert fra Inven2 

 Antall 

DOFI 9 

Patenter 2 

Prosjekter 5 
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5. Utvikling i antall publikasjoner og doktorgrader 2008-2017 

Tabell 8 og figur 6 og 7 viser utviklingen i antall vitenskapelige publikasjoner og antall avlagte 

doktorgrader i perioden fra 2008 til 2017. Antallet publiserte artikler har ligget relativt stabilt de 

siste årene, men fra 2014 ser vi en positiv økning. Antallet avlagte doktorgrader har fluktuert noe, 

men det er en underliggende vekst fra 2008 til 2017.  

 

Tabell 8: Publikasjoner og doktorgrader 2008-2017 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Publikasjoner 108 107 130 210 238 228 238 285 363 358 

Doktorgrader 5 7 10,5 8 20 10 15 17 9 16 

 

 

Figur 6: Utvikling i antall publikasjoner  

 
 

Figur 7: Utvikling i antall doktorgrader  
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6. Kliniske behandlingsstudier  

Akershus universitetssykehus (Ahus) arbeider målrettet og strategisk med å tilrettelegge for klinisk 

forskning for å bidra til å øke den nasjonale kliniske forskningsaktiviteten og å øke antallet kliniske 

behandlingsstudier. 

 

Ahus har et nedslagsfelt på ca. 500 000 innbyggere, noe som gir tilgang til å rekruttere deltakere 

innenfor sykdommer som rammer store pasientgrupper. Målet er at pasientene våre sikres tilgang 

til ny, utprøvende og potensielt bedre behandling før behandlingen er tilgjengelig på markedet. For 

å nå dette målet, må vi i større grad velge å delta i kliniske behandlingsstudier som er relevante og 

formålstjenlige for våre pasientpopulasjoner og sikre tett integrering av forskningen i den kliniske 

delen av virksomheten. For sykehuset vil deltakelse i kliniske behandlingsstudier kunne føre til økt 

behandlingskvalitet, og nye metoder for effektiv drift og prioriteringer. Helsepersonell vil få økt 

kunnskap og kompetanse, erfaring med Good Clinical Practice og vil medvirke til å utvikle nye og 

innovative behandlingsmetoder som kan overføres til klinisk praksis. 

 

Nasjonal satsning på kliniske behandlingsstudier 

Ahus deltar aktivt i den nasjonale forskningsinfrastrukturen Norwegian Clinical Infrastructure 

Network (NorCRIN) og leder arbeidspakken «Samarbeid med industri».  NorCRIN har som 

hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. 

I oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) fra Helse Sør-Øst for 2017 står det at 5 prosent av 

pasientene ved sykehuset skal være inkludert i klinisk forskning. I OBD fra Helse- og 

omsorgsdepartementet for 2018 til de Regionale helseforetakene (RHF) er det nedfelt at 

helseforetakene skal gjennomføre en prøverapportering for 2017 på antall pågående kliniske 

behandlingsstudier og antall pasienter som deltar.  

 

Formålet med rapporteringen er å synliggjøre omfanget av kliniske behandlingsstudier i 

helseforetaket og antall pasienter som deltar, blant annet med sikte på å gi de regionale 

helseforetakene og derved sykehusene et økonomisk insentiv for å gjennomføre kliniske 

behandlingsstudier.  Informasjonen som innhentes kan gi grunnlag for styring, prioritering og 

tilrettelegging av kliniske behandlingsstudier og bidra til et godt tilbud for pasientdeltakelse i 

kliniske behandlingsstudier.   

 

Utviklingen av kliniske behandlingsstudier ved Ahus 
Antall kliniske behandlingsstudier på Ahus har økt de siste årene, både innenfor kliniske 

behandlingsstudier i samarbeid med industri (oppdragsstudier) og kliniske behandlingsstudier 

initiert av forsker ved sykehuset (forskerinitierte- og bidragsstudier), se Figur 8.  

 

Figur 9 viser en avdelingsvis fordeling av nye innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler i 

2017. Det gjennomføres nå studier innenfor flere terapiområder enn tidligere år, og blant 

oppdragsstudiene er det hovedvekt på legemiddelutprøving. For forskerinitierte- og bidragsstudier 

er type utprøving fordelt over flere kategorier, se figur 10. 

 

Ahus samarbeider både lokalt, flerregionalt og internasjonalt i gjennomføringen av kliniske 

behandlingsstudier. Ahus er nasjonal koordinator i 9 av 19 forskerinititerte- og bidragsstudier  og i 

16 av 24 oppdragsstudier innmeldt i 2017, se figur 11.  
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Figur 8: Utvikling i antall innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler fra 2014 – 2017 

 
Oppdragsstudier: Kliniske behandlingsstudier initiert av industri 

Forskerinitierte- og bidragsstudier: Kliniske studier initiert av forskere på sykehuset inkludert studier som har bidrag 

fra industri enten i form av økonomisk støtte eller i form av medisiner/utstyr, evt. begge typer støtte. 

 

Figur 9: Avdelingsvise* tall for antall nye innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2017  

 
*Avdelinger med registrert aktivitet 
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Figur10: Fordeling per type utprøving for forskerinitierte-, bidrags- og oppdragsstudier for nye 

innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2017.  

 
 

 

Figur 11: Lokalt, fler-regionalt og internasjonalt samarbeid for forskerinitierte-, bidrags- og 

oppdragsstudier for nye innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2017.  

 
Lokalt: Samarbeid med institusjoner i Helse Sør-Øst 

Fler-regionalt: Samarbeid med institusjoner i andre helseregioner 

Internasjonalt: Samarbeid med institusjoner internasjonalt 
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Infrastruktur for kliniske behandlingsstudier 

God infrastruktur for kliniske behandlingsstudier er en nødvendig forutsetning som skal sikre god 

og profesjonell gjennomføring fra oppstart til avslutning og vil bidra til å gjøre sykehuset til en 

attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt.  

 

Infrastruktur omfatter blant annet fysiske lokaler, ressurser (koordinatorer, leger, sykepleiere, 

bioingeniører, serviceavdelinger etc), kurs, rutiner og retningslinjer, og er avgjørende elementer for 

god og profesjonell gjennomføring av denne typen kliniske studier. Ahus har to dedikerte 

koordinatorer som bistår utprøvere innenfor alle terapiområder med rådgivning og veiledning i 

oppstartsfasen av både oppdragsstudier og forskerinitierte- og bidragsstudier. 

 

Kurs 

I 2017 ble det avholdt to kurs i Good Clinical Practice (GCP-kurs) på Ahus, ett grunnkurs på våren 

og ett oppfriskningskurs på høsten. Til sammen 41 ansatte har deltatt på GCP-kurs på Ahus i 2017.   

 

I 2017 ble det for første gang avholdt forskerkurs for Ahus-ansatte hvor blant annet «Pakkeforløp 

for kliniske studier» ble presentert. Forskerkurset er et av tiltakene i handlingsplanen som ble 

iverksatt etter en internrevisjon av forskningsområdet gjennomført i 2016. Forskerkurset vil tilbys 

ansatte på fast basis i kommende år. 

 

Rutiner og retningslinjer 

I 2017 har det vært en revisjon av flere rutiner og retningslinjer tilknyttet kliniske 

behandlingsstudier. Spesielt nevnes «Roller og ansvar i kliniske legemiddelutprøvinger og 

utprøving av medisinsk utstyr», samt «Retninglinje for registrering av kliniske studier i 

ClinicalTrials.gov og i Helsenorge.no». Disse retningslinjene og rutinene er tilgjengelige i EQS, og 

vil publiseres på hjemmesidene til forskningsstøtte på www.ahus.no i løpet av våren 2018.  

 

Samarbeid med serviceavdelinger 

Serviceavdelingene er interne avdelinger på sykehuset som bidrar med tjenester/undersøkelser i 

studieforløpet. Serviceavdelingenes bidrag kan enten være rene tjenestekjøp, der avdelingen skal 

ha betalt for de tjenester som utføres (spesielt aktuelt i oppdragsstudier) eller forskningssamarbeid 

(spesielt aktuelt i forskerinitierte- og bidragsstudier). Tjenester/undersøkelser tilknyttet 

oppdragsstudier prissettes i henhold til etablerte prislister. 

 

I 2017 ble det publisert et eget skjema for forespørsler til serviceavdelinger om deltakelse i kliniske 

oppdragsstudier. Skjema med tilhørende veileder er tilgjengelig i EQS. Eget skjema for 

forespørsler i forskerinitierte- og bidragsstudier vil være tilgjengelig i EQS i løpet av våren 2018. 

 
 

http://www.ahus.no/
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7. Publiserende forskere   

I tabellene nedenfor vises antall forskere som publiserte minst én vitenskapelig artikkel med 

adresse Akershus universitetssykehus i 2017. Tabell 9 viser publiserende forskere fordelt på kjønn 

og alder, og tabell 10 viser den tilsvarende oversikten per divisjon. Data er hentet fra CRIStin.   

 

 

Tabell 9: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder 
Menn Kvinner Totalt 

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

157 47,6 164 44,6 321 46 

 

 

Tabell 10: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon 

  Menn Kvinner 

  Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder 

Barne- og ungdomsklinikken 11 49,4 16 44,8 

Divisjon for diagnostikk og teknologi 19 44,9 27 45,7 

Divisjon psykisk helsevern 15 50,5 14 43,1 

Enhet for medisin og helsefag   2 45 

Helsetjenesteforskning 13 42,4 15 47,2 

Kirurgisk divisjon 24 51,7 13 44,9 

Kvinneklinikken 4 54 14 45,9 

Medisinsk divisjon 58 46 61 43,1 

Ortopedisk klinikk 11 47,5   
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8. Nasjonalt samarbeid 

Figur 12 viser en oversikt over norske institusjoner som forskere ved Ahus har publisert sammen 

med. Sampublisering med Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus er mest vanlig.  

 

Figur 12: Sampublisering med norske institusjoner  

 
 

Beskrivelse av forkortelsene i figuren ovenfor: 
 UiO – Universitetet i Oslo 

 OUS – Oslo universitetssykehus 

 UiB – Universitetet i Bergen 

 HAUKELAND - Haukeland universitetssykehus 

 NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 FHI – Folkehelseinstituttet 

 UiT – Universitetet i Tromsø 

 VV – Vestre Viken 

 SI – Sykehuset Innlandet 

 STO – St Olav Hospital 

 SIV – Sykehuset i Vestfold  

 SUS – Stavanger universitetssykehus 

 UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge 

 OSLOMET – OsloMet storbyuniversitetet  

 HSN – Høgskolen i Sørøst Norge 

 SSHF - Sørlandet Sykehus HF 

 OSTFSYK – Sykehuset i Østfold 

 Helse Fonna 

 NIH – Norges Idrettshøgskole 

 UNI – UNI Research 

 HMR – Helse Møre og Romsdal 

 STHF – Sykehuset i Telemark 

 KREFTREG – Kreftregisteret 

 BI – Handelshøyskolen BI 

 HELSEFØRDE – Helse Førde HF 

 H-DIR - Helsedirektoratet 

 RBUP-ØS - RBUP Øst og Sør 

 LHL - klinikken 
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9. Internasjonalt samarbeid 

I 2017 var 173 artikler eller 48 prosent av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske 

samarbeidspartnere. Som figur 13 viser, har antallet artikler som inkluderer internasjonalt 

samarbeid økt betraktelig de siste årene, men jevnet seg ut fra 2016 til 2017. 

 

Figur 13: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid 
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10. HRCS (Health Research Classification System) 

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i brev av 21. august 2017 bedt 

Ahus og 11 andre institusjoner gjennomføre pilot for å kartlegge resultater av helseforskningen i 

2017. Det er anslått at disse institusjonene står for om lag 80 prosent av helseforskningen i Norge 

(næringslivets innsats unntatt). Formålet med kartleggingen er at Health Research Classification 

System (HRCS)  i helseforetak, universitet, høyskoler og forskningsinstitutter vil bidra til å bedre 

statistikken om helseforskning nasjonalt og vil kunne gi institusjonene informasjon om hvordan 

forskningsaktiviteten fordeler seg innen ulike forskningsaktiviteter og helsekategorier.  

 

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). Tabeller og figurer nedenfor viser resultatet for Ahus. Data fra 

kartleggingen på divisjon- og klinikknivå er gjort tilgjengelig for ledelsen og kan brukes internt til 

strategisk formål. 

 

 

Tabell 11: HRCS rapportering Ahus 2017 

Alle finansieringskilder 2017 Alle finansieringskilder 2017

Årsverk omfattet av kategorisering: 194,01 Årsverk omfattet av kategorisering: 194,01

Health Category (Fordeling nr. 1) Andel i % Research Activity (Fordeling nr. 2) Andel i %

Blood 3,01 % Underpinning 5 %

Cancer (all types, incl. Leukemia) 11,72 % Aetiology 18 %

Cardiovascular 7,85 % Prevention 1 %

Congenital disorders 0,11 % Detection and Diagnosis 23 %

Ear 0,34 % Treatment Development (preclinical) 1 %

Eye 0,00 % Treatment Evaluation 24 %

Infection 7,16 % Disease Management (individual) 1 %

Inflammatory and Immune System 0,29 % Health Services (also Health Economics) 27 %

Injuries and Accidents 2,37 % Total 100 %

Mental Health 23,31 %

Metabolic and Endocrine 1,81 %

Musculoskeletal 1,26 %

Neurological 7,82 %

Oral and Gastrointestinal 0,83 %

Renal and Urogenital 1,19 %

Reproductive Health and Childbirth 4,52 %

Respiratory 2,64 %

Skin 0,00 %

Stroke 1,81 %Generic (i.e. applicable to all diseases, 

general health and wellbeing) 10,93 %

Other specific (inkl. MFS/ME) 11,03 %

Total 100,00 %  
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Figur 14: Forskningsaktivitet årsverk 2017, Ahus 

 
 

 

Figur15: Helsekategori årsverk 2017, Ahus 
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11. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler 

I 2017 fikk Akershus universitetssykehus tildelt totalt  kr 97 180 617 i eksterne forskningsmidler; 

blant annet fra Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd og Kreftforeningen. I figur 16 fremgår 

ekstern finansiering fordelt på finansieringskilder.  

 

Figur 16: Ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 

  
 

 

Tabell 12 viser en oversikt over forskningsprosjekter som i 2017 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 13 

presenteres en oversikt over mindre bevilgninger, disse er vanligvis engangsbevilgninger. 

 

Tabell 12: Prosjekter som er innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc 

stipendiat og større driftsbevilgninger.  

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2017 

Atherosclerosis and Childhood Diabetes 

(ACD) 

Hanna Dis 

Margeirsdottir 

Barne- og 

ungdomsklinikken Helse Sør-Øst 
1 039 000 

Are epigenetic modifications of key genes 

in placenta important links between 

mother’s lifestyle and fetal pre- and 

postnatal growth patterns and future 

diabetes risk? Line Sletner 

Barne- og 

ungdomsklinikken Helse Sør-Øst 

606 000 

Validation of diagnostic criteria in 

adolescent Chronic Fatigue 

Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis 

Vegard Bruun 

Wyller 

Barne- og 

ungdomsklinikken Helse Sør-Øst 

1 039 000 

 
 

Barne- og 

ungdomsklinikken  
1 754 000 

Long Acting naltrexone for opioid 

addiction: the importance of mental, 

psysical and social factors for sustained Lars Tanum 

Divisjon psykisk 

helsevern Forskningsrådet 733 000 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2017 

abstinence and recovery 

A Cluster randomized study on 

implementation of Guidelines on family 

involvement during severe mental illness 

Ketil Hanssen-

Bauer 

Divisjon psykisk 

helsevern, FoU 

Forskningsrådet via 

UiO 650 973 

 
 

Divisjon psykisk 

helsevern  
1 383 973 

Utvikling av en effektiv 3D navigasjon 

system for tykktarmskreft kirurgi Dejan Ignjatovic Kirurgisk divisjon 

Helse Sør-Øst, 

Innovasjonsmidler 750 000 

  Kirurgisk divisjon  750 000 

Three dimensional (3D) ultrasound and 

magnetic resonance imaging (MRI) – the 

future tools to diagnose pregnancies with 

high risk of adverse outcome? Anne Eskild Kvinneklinikken Helse Sør-Øst 

1 039 000 

  Kvinneklinikken  1 039 000 

Colorectal neoplasia in IBD: A 

prospective study comparing endoscopic 

surveillance with regular clinical follow-

up 

Stephan 

Brackmann Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

520 000 

From worm to man: Disentagling disease 

mechanisms in ALS Trygve Holmøy Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 
1 039 000 

An interdisciplinary translational 

approach for patients with locally 

advanced breast cancer  Jürgen Geisler Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

1 039 000 

Impact of smoking on circulating cardiac 

troponin concentrations and 

cardiovascular risk  Torbjørn Omland Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

1 039 000 

Modulating mitophagy as a therapeutic 

approach for Alzheimer’s disease Evandro F. Fang Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 
2 347 000 

Open chromatin mapping and 

nucleosome positioning in human adipose 

tissue depots from lean vs. obese 

individuals Yvonne Böttcher Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

1 039 000 

Center for Cardiac Precision Medicine: 

Multilevel Approach to Understand and 

Diagnose Left Ventricular Remodeling  Helge Røsjø Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

1 039 000 

Regional Research Network ACREDIT: 

Advanced ColoRectal Cancer – 

Individualization of Therapies 

Anne Hansen 

Ree Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

2 000 000 

Towards Alzheimer’s disease pre-

dementia intervention: Meeting-point of 

diagnostics, genetics, and individual risk 

estimates (APMeD) (Reisestipend) Tormod Fladby Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 361 000 

Prevention of cArdiac Dysfunction during 

Adjuvant breast cancer therapy (PRADA-

2): A Randomized, Placebo-controlled, 

Multicenter Trial Torbjørn Omland Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 19 998 270 

PALLION - Improved Care for cancer 

patients with short life expectancy - A 

cross-regional cluster-randomized trial Hanne Hamre Medisinsk divisjon 

KLINBEFORSK via 

OUS 331 660 

Genome Instability and Inflammation in 

Early Stages of Cancer Development: Hilde Nilsen Medisinsk divisjon 

Kreftforeningen via 

UiO 564 848 

METIMMOX terapistudien  

Anne Hansen 

Ree Medisinsk divisjon 

Kreftforeningen via 

UiO 1 315 698 

Testamentarisk gave - Alzheimer 

forskning Tormod Fladby Medisinsk divisjon  700 000 

ALS donasjon 2017 

Trygve Holmøy 

(Ola Nakken) Medisinsk divisjon 

Stiftelsen ALS 

Norsk Støttegruppe 550 000 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2017 

ALS Donasjon EpiGen Hilde Nilsen Medisinsk divisjon 

Stiftelsen ALS 

Norsk Støttegruppe 500 000 

The Norwegian Node of the International 

Neuroinformatic Coordinating Facility Tormod Fladby Medisinsk divisjon 

Forskningsrådet via 

UiO 628 000 

Prediagnostikk - FORNY Tormod Fladby Medisinsk divisjon Prediagnostikk AS 264 921 

Donasjoner ALS-forskning (Forskning 

relatert til ALS)  

Trygve Holmøy 

/Joel Glover Medisinsk divisjon 

ALS Norsk 

støttegruppe 500 000 

  Medisinsk divisjon  35 776 397 

Platefiksasjon versus nagling av 3 og 4 

parts proksimale humerusfrakturer. Annette Wikerøy Ortopedisk klinikk Sophies Minde 385 000 

  Ortopedisk klinikk  385 000 

Frikjøp til klinikere til kreftforskning 

(Anne H Ree) 

Tone Ikdahl/ 

Karin Vassbakk 

Akershus 

universitetssykehus Kreftforeningen 700 000 

  
Akershus 

universitetssykehus  700 000 

 

 

Tabell 13: Prosjekter innvilget mindre bevilgninger fra eksterne finansieringskilder 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2017 

Ødegaards fond - tildeling av stipend Hasan Banitalebi 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknilogi, BDA felles Ødegaards fond 40 000 

  

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi  40 000 

Application for support to host the 2018 

Operational Research Applied to Health 

Service (ORAHS) Hilde Lurås 

HØKH, Avd. for 

helsetjenesteforskning Forskningsrådet 200 000 

  
Forskning og 

innovasjon  200 000 

Biogens Forskningsstipend Rune Høglund Medisinsk divisjon 

Norsk nevrologisk 

forening 100 000 

The Biostop study Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon  6 610 

Reisestipend fra Kreftforeningen Lisa Lirussi Medisinsk divisjon Kreftforeningen 48 000 

Nor-Drum-Studien 

Kristin Kaasen 

Jørgensen / 

Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 

Diakonhjemmet 

sykehus 16 500 

Kolbjørn Brambanis 

Kreftforskningsstipend Sebastian Meltzer 

Medisinsk divisjon, 

kreftavdelingen 

Kolbjørn Brambanis 

Kreftforskningsfond 200 000 

  Medisinsk divisjon  371 110 

Charnley stipend 2016 

Christian 

Pollmann Ortopedisk klinikk Ortomedic AS 100 000 

Gythfeldts Forskningsfond 

Rune Bruhn 

Jakobsen Ortopedisk klinikk 

Dr Trygve Grythfeldt 

og Frues 

Forskningsfond 75 000 

Prediktor for infeksjon i kneet etter 

kirurgisk rekonstruksjon av fremre 

korsbånd Monica Sailer Ortopedisk klinikk 

NOF-stipend 2017 

fra Norsk ortopedisk 

forening 50 000 

  Ortopedisk klinikk  225 000 
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12. Interne forskningsmidler   

En gang i året utlyses interne strategiske forskningsmidler som ansatte kan søke på. Søknadene blir 

kvalitetsvurdert av eksterne fagfeller.  

 

I 2017 ble det til sammen søkt om 47,5 millioner kroner fordelt på 55 søknader. Den samlede 

summen som ble tildelt var seks millioner kroner fordelt på 33 prosjekt (se tabell 14). 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. I 2017 innførte Ahus en ny 

kategori, «Strategisk satsing». I denne kategorien tildeles inntil 1 million kroner årlig i opp til tre år 

til et prosjekt av strategisk betydning, i henhold til sykehusets forskningsstrategi. Det ble lagt vekt 

på samarbeid mellom ulike avdelinger og divisjoner. For 2017 ble prosjekter relatert til «Healthy 

Aging» prioritert. 

 

 

Tabell 14: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2017 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Tildelt beløp 

Sykdomsbyrde og konsekvenser av respiratorisk 

syncytialt virus i Norge: En prevaksine vurdering Britt Nakstad 

Barne- og 

ungdomsklinikken 150 000 

Healthy Aging Promoted by Transgenerational Social 

Encounter: a Randomized Controlled Trial Vegard Bruun Wyller 

Barne- og 

ungdomsklinikken 150 000 

  
Barne- og 

ungdomsklinikken 300 000 

Magnetic Resonance Imaging of the bowel and bile 

ducts in patients with longstanding inflammatory bowel 

disease: estimate of disease extent and severity with 

evaluation of prognostic risk factors. The Ibsen cohort. Anne Negård 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi 300 000 

Improved diagnostics of orthopaedic implant-related 

infections 

Hege Vangstein 

Aamot 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi 150 000 

  

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi 450 000 

Implementering av nasjonale retningslinjer for 

psykosebehandling Torleif Ruud 

Divisjon for psykisk 

helsevern 150 000 

  
Divisjon for psykisk 

helsevern 150 000 

How do we provide better, safer and more cost-effective 

care pathways for older people? Jorun Rugkåsa Forskningssenteret 150 000 

Ett nytt liv - livet etter hjertestans - prediksjon, funksjon 

og livssituasjon Christofer Lundqvist Forskningssenteret 150 000 

Bedre medvirkning ved MS-behandling Pål Gulbrandsen Forskningssenteret 80 000 

  Forskningssenteret 380 000 

The Constitutive Migration of the Tympanic Membrane 

Keratinocytes Magnus von Unge Kirurgisk divisjon 300 000 

Studies on the ileo pouch anal anastomosis Tom Øresland Kirurgisk divisjon 300 000 

  Kirurgisk divisjon 600 000 

Three dimensional (3D) ultrasound and magnetic 

resonance imaging (MRI) - the future tools to diagnose 

pregnancies with high risk of adverse outcome? Anne Eskild Kvinneklinikken 150 000 

Diagnostic technology and foetal mortality: Evidence 

from the introduction of ultrasound and CTG in Norway  Jostein Grytten Kvinneklinikken 100 000 

  Kvinneklinikken 250 000 

Improved treatment of acute myeloid leukemia in Hilde Nilsen Medisinsk Divisjon 500 000 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Tildelt beløp 

elderly patients 

Betydningen av idiotyper og allotyper for B-

celleresponsen ved multippel sklerose Trygve Holmøy Medisinsk Divisjon 100 000 

n-3 polyunsaturated fatty acids - the vasculature, heart 

and kidney: an epidemiological study 

My Hanna Sofia 

Svensson Medisinsk Divisjon 1 000 000 

Persontilpasset behandling av lokalavansert brystkreft: 

Petremac-studien Jürgen Geisler Medisinsk Divisjon 150 000 

Extracessular Vesicles from Hypoxic Tumors - 

Mediators of Cancer Metastasis Anne Hansen Ree Medisinsk Divisjon 300 000 

The MetAction Study - Actionable Target Identification 

for Palliative Systemic Therapy in Cancer Metastasis. 

The 2017 Study Conduct at Akershus University 

Hospital Anne Hansen Ree Medisinsk Divisjon 500 000 

Apixaban as treatment of venous thrombosis in patients 

with cancer. The CAP study 

Anders Erik Astrup 

Dahm Medisinsk Divisjon 150 000 

Prospective follow-up of the PRADA (Prevention of 

cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast canser 

therapy) trial Torbjørn Omland Medisinsk Divisjon 150 000 

Exploring Novel Pathophysiology in Heart Failure Helge Røsjø Medisinsk Divisjon 150 000 

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy 

aging and dementia: Why is the aging brain susceptible 

to Alzheimer's Disease? Per Selnes Medisinsk Divisjon 220 000 

Circulating- and imaging biomarkers in rectal cancer Kathrine Røe Redalen Medisinsk Divisjon 300 000 

BioPicture Kathrine Røe Redalen Medisinsk Divisjon 150 000 

Age, estrogen, and immune response: from 

mammographic density to characterization and 

quantification of infiltrating immune cells and 

inflammation-induced epigenetic alterations in breast 

adenocarcinoma and adjacent normal tissue Vessela N. Kristensen Medisinsk Divisjon 150 000 

Tumor microenvironment interactions: relation to breast 

cancer risk and progression Andliena Tahiri Medisinsk Divisjon 300 000 

Transition from healthy aging to Cognitive Diseases Tormod Fladby Medisinsk Divisjon 150 000 

Molecular drivers and inhibitors of colorectal cancer in 

inflammatory bowel diseases Stephan Brackmann Medisinsk Divisjon 500 000 

Molecular drivers and inhibitors of colorectal cancer in 

inflammatory bowel diseases Stephan Brackmann Medisinsk Divisjon 150 000 

Prediction and detection of Occult Atrial fibrillation in 

patients after acute Cryptogenic stroke and Transient 

Ischemic Attack (PROACTIA) Kjetil Steine Medisinsk Divisjon 150 000 

  Medisinsk divisjon 5 070 000 

1. Fixation of chondral fractures in the adolescent knee - 

Surgical technique and clinical outcome in 10 patients / 

2. Reliability of the International Cartilage Repair 

Siciety (ICRS) classification system for grading 

cartilage lesions of the knee Per-Henrik Randsborg Ortopedisk Klinikk 100 000 

Platefiksasjon versus nagling av 3 og 4 parts proksimale 

humerusfrakturer. En prospektiv randomisert kontrollert 

studie Per-Henrik Randsborg Ortopedisk Klinikk 150 000 

The HiPWiZarD trial: Hip fracture secondary 

Propylaxis With eIther ZoledronAte oR Denusomab Asbjørn Årøen Ortopedisk Klinikk 150 000 

  Ortopedisk klinikk 400 000 
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13. 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. Prisen innstilles av felles forskningsutvalg med utgangspunkt i 

publikasjonspoeng/ impact faktor av publiserte arbeider siste år.  Prisvinnerne får blomster, diplom 

og 10.000 kroner som kan benyttes til konferansedeltagelse eller lignende. Prisvinnere i 2017 var 

Aida Kapic Lunder (Divisjon for diagnostikk og teknologi), Odd Langbach (Kirurgisk divisjon) og 

Peter Mæhre Lauritzen (Avd. for helsetjenesteforskning, HØKH)  

 

 
Lege Aida K. Lunder, tidligere viseadministrerende direktør ved Ahus Tone Ikdahl og overlege Petter M. Lauritzen. Odd Langbach 

var ikke til stede på prisutdelingen. 

 

Aida Kapic Lunder, Hov, Johannes Espolin Roksund; Borthne, Arne Sigmund; Gleditsch, 

Jostein; Johannesen, Glenn; Tveit, Knut; Viktil, Ellen; Henriksen, Magne; Hovde, Øistein; 

Huppertz-Hauss, Gert; Høie, Ole Ingebreth; Høivik, Marte; Kempski-Monstad, Iril Lovise; 

Solberg, Inger Camilla; Jahnsen, Jørgen; Karlsen, Tom Hemming; Moum, Bjørn; Vatn, Morten H; 

Negård, Anne.  

Prevalence of Sclerosing Cholangitis Detected by Magnetic Resonance Cholangiography in 

Patients With Long-term Inflammatory Bowel Disease.  

Gastroenterology 2016;Volum 151.(4) s.660-669. 

 

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk betennelse i gallegangene, nært forbundet 

med inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Forekomsten av PSC ved IBD er fortsatt uviss. Dette er 

avgjørende kunnskap for å forstå sammenhengen mellom PSC og IBD bedre, men også for tidlig 

diagnostisering av de alvorlige komplikasjonene PSC ved IBD kan ha: kreft i galleganger og 

tykktarm. Vår studie tar utgangspunkt i en populasjonsbasert studie i Sør-Øst Norge (IBSEN 

studien), der nydiagnostiserte IBD pasienter ble i tidsrommet 1990-93 inkludert og systematisk 

fulgt opp fram til i dag. Etter 20 år med IBD ble pasientene invitert til en kontroll med bl. a 

magnetisk resonanstomografi av gallegangene (MRC), for å vurdere forekomsten av og 

prognostiske markører for utvikling av PSC.  

322 IBD pasienter ble screenet med MRC. PSC forekomsten var 8.1 %, noe som var nesten fire 

ganger hyppigere enn det som allerede var klinisk erkjent. De radiologiske funnene var milde, men 

progredierende ved oppfølgning. Våre funn indikerer at en subgruppe av IBD pasienter har en 

mild, sakte progredierende subklinisk PSC. Langtidsprognose og risiko for kreftutvikling hos 

denne gruppen er uviss og hvorvidt man skal anbefale MRC screening av IBD pasienter på 

bakgrunn av våre funn er fortsatt for tidlig å si. 

IBSEN 20 års studien, MRC prosjektet, er et samarbeid mellom AHUS, PSC instituttet ved OUS 

og Sykehusene i Østfold, Telemark og i Arendal. Studien ble publisert i Gastroenterology, verdens 
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ledende tidsskrift innen gastroenterologi, omtalt på lederplass under tittelen Shifting Paradigms: 

What Is the True Prevalence and Clinical Course of Primary Sclerosing Cholangitis? (PMID: 

27590692) og i Nature Reviews (PMID: 27507103) under tittelen IBD: A timely diagnosis of 

primary sclerosing cholangitis in IBD. 

 

Odd Langbach, Bukholm, Ida Rashida Khan; Saltyte Benth, Jurate; Røkke, Ola. 

Long-term quality of life and functionality after ventral hernia mesh repair.  

Surgical Endoscopy 2016. 

 

Et brokk eller utposning i fremre bukvegg kan komme spontant eller være en konsekvens av 

kirurgi i bukhulen. Det er sjeldent at brokket er forårsaket av stumpt traume. 

Behandling av brokk skjer enten med laparoskopisk eller åpen kirurgi og som regel 

med bruk av nettforsterkning (VHR = ventral hernia mesh repair).  

Behandlingsmålet er å restaurere bukveggen til god funksjonalitet og sikre god livskvalitet uten 

smerter og ubehag. 

 

Vi undersøkte 153 pasienter etter gjennomgått VHR og 112 pasienter henvist med  

førstegangs brokk i fremre bukvegg. Det ble foretatt en grundig klinisk undersøkelse 

med smerteregistrering og lokalisering av smerten. Videre ble pasienten forelagt 

livskvalitetsskjema( Sf-36), aktivitetsskjema ( activities assessment score ) og en 

en optimisme/pessimisme score. Begge operative teknikker reduserer kronisk 

smerte og bedrer både funksjonsevne og livskvalitet. Tilbakefall av brokk (residiv) 

og vedvarende smerter reduserer effekten av VHR. En optimistisk pasient vil imidlertid 

oppleve et bedre totalresultat enn tilsvarende pessimistisk pasient. 

 

Petter Mæhre Lauritzen, Andersen, Jack Gunnar; Stokke, Mali Victoria; Tennstrand, Anne Lise; 

Aamodt, Rolf; Heggelund, Thomas; Dahl, Fredrik Andreas; Sandbæk, Gunnar; Hurlen, Petter; 

Gulbrandsen, Pål. 

Radiologist-initiated double reading of abdominal CT: Retrospective analysis of the clinical 

importance of changes to radiology reports.  

BMJ Quality and Safety 2016; Volum 25.(8) s.595-603. 

 

Svarrapporter fra bildediagnostiske undersøkelser gir viktig diagnostisk informasjon ved utredning 

og oppfølging av pasienter innen de fleste medisinske fagfelt. I norske sykehus brukes store 

ressurser på kvalitetssikring av radiologisvar ved dobbeltgransking, som innebærer en 

bildeundersøkelse tolkes av to forskjellige radiologer.  

Vi sammenlignet 1071 par av foreløpige og endelige svarrapporter fra dobbeltgranskede CT 

abdomen-undersøkelser av kirurgiske pasienter i fem norske sykehus. Erfarne gastrokirurger 

graderte betydningen av alle endringer i svarrapportene. 

Vi fant endringer av klinisk betydning i 146 av 1071 rapporter (14%). I tre rapporter var det 

endringer av kritisk betydning (med behov for umiddelbare tiltak). I 35 rapporter (3%) var det 

endringer av stor betydning (med behov for endringer i behandling). I 108 rapporter (10%) var det 

gjort endringer av middels betydning (med behov for endret oppfølging/utredning). 

Endringene medførte en økning av alvorlighetsgraden i de radiologiske funnene i 118 (81%) av 

radiologisvarene. Det ble gjort hyppigere endringer av klinisk betydning i haste-undersøkelser, og 

når det var spesialiserte abdominalradiologer som gjorde dobbeltgranskingen. Det ble gjort færre 

endringer når abdominalradiologer tolket først. 

Funnene viser et behov for kvalitetssikring av radiologisk tolkning, og at flere tolkningsavvik kan 

avdekkes ved bruk av spesialiserte radiologer og fokus på hasteundersøkelser. 
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14. Årets avhandlinger 

I 2017 disputerte 16 ansatte ved Akershus universitetssykehus for graden ph.d. Tabell 6 viser 

fordelingen av doktorgrader per divisjon. Nedenfor følger oversikt over doktorandenes arbeid: 

 

Cand.med. Anne Marthe Boldingh ved Barne- og ungdomsklinikken 

disputerte innen fagområde Nyfødtmedisin 16. januar over avhandlingen: 

«Quality of Neonatal cardiopulmonary resucitation: Mechanical and 

practical aspects (Manikin studies)» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Clinical outcomes after 

neonatal resuscitation; short- and long-term consequences») 

Veileder: Professor Britt Nakstad 

 

 

 

 

Cand.med. Egil Rørvik Røsjø ved Medisinsk divisjon disputerte innen 

fagområde Nevrologi 17. februar over avhandlingen: “Vitamin A, D and E 

and inflammation in multiple sclerosis” 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Autoimmune 

encephalitis - clinical spectrum, mechanisms, and investigations") 

Veileder: Professor Trygve Holmøy 

 

 

 

 

 

Cand.med. Ragnhild Røysland ved Medisinsk divisjon disputerte innen 

fagområde Kardiologi 30. mars over avhandlingen: “Circulating 

osteoprotegerin as a biomarker in coronary heart disease and heart 

failure” 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Cardiac biomarkers in 

congenital cardiology: Present applications and future possibilities") 

Veileder: Professor Torbjørn Omland 

 

 

 

 

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Medisinsk divisjon disputerte innen 

fagområde Kardiologi 31. mars over avhandlingen: «Functional aspects of 

granin proteins in cardiac disease» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Challenges in 

identifying biomarkers for cardiovascular diseases») 

Veileder: Forsker Helge Rørvik Røsjø 

 

 

 
Anne Marthe Boldingh 

 
Egil Rørvik Røsjø 

 
Anett Hellebø Ottesen 

 
Ragnhild Røysland 
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Trude Gøril Klevan ved Divisjon for psykisk helsevern disputerte 24. april 

over avhandlingen: «Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. 

Erfaringer, historier og kontekster - en kvalitativ historie» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Profesjonell bistand 

mellom hjelp og kontroll. Det ‘psykiatriske blikkets’ spredning utenfor 

institusjonene, helt inn i menneskenes hjem. Fordeler og ulemper») 

Veileder: Professor Torleif Ruud 

 

 

 

 

Cand.med. Magnus Nakrem Lyngbakken ved Medisinsk divisjon disputerte 

innen fagområde Kardiologi 18. mai over avhandlingen: «Cardiac troponin 

I, risk factors, and clinical outcomes in cardiovascular disease» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Rapid rule-in and rule 

out of Myocardial infarction») 

Veileder: Professor Torbjørn Omland 

 

 

 

 

 

MA Gunvor Aasbø ved Enhet for Forskning og innovasjon disputerte innen 

fagområde Helsefag 26. mai over avhandlingen: «Affected and 

responsible: A qualitative study of family caregivers in interaction with 

chronically ill persons and health care Professionals» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Pårørende som ressurs 

ved sykdom og funksjonssvikt: Et historisk perspektiv på forholdet mellom 

formell og uformell omsorg») 

Veileder: Seniorforsker Anne Werner 

 

 

 

Cand.med./Cand.odont. Odd Langbach ved Kirurgisk divisjon disputerte 

innen fagområde Gastroenterologisk kirurgi 6. juni over avhandlingen: «The 

consequences of ventral hernia mesh repair. Analyses and 

interpretation of different aspects of outcome» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Hvordan skal kirurgisk 

behandling av lyskebrokk skreddersys?") 

Veileder: Professor Ola Røkke 

 

 

 

 

 

 

 
Trude Gøril Klevan 

 
Magnus Nakrem 

Lyngbakken 

 
Gunvor Aasbø 

 
Odd Langbach 
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Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen ved Divisjon for diagnostikk og teknologi 

disputerte innen fagområde Radiologi/kardiologi 7. juni over avhandlingen: 

«Coronary CT Angiography – Methods and Clinical Application» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Cardiac CT beyond the 

coronary arteries - What can we expect?») 

Veileder: Professor Arne Borthne 

 

 

 

 

 

Cand.med. Peder Langeland Myhre ved Medisinsk divisjon disputerte innen 

fagområde Kardiologi 9. juni over avhandlingen: «Cardiovascular 

biomarkers in high-risk patients» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Risiko versus nytte ved 

bruk av biomarkører under behandling av kritisk syke intensivpasienter») 

Veileder: Forsker Helge Rørvik Røsjø 

 

 

 

 

 

M.Sc. Laura Anne Wortinger Bakke ved Barne- og ungdomsklinikken 

disputerte innen fagområde  Klinisk nevrovitenskap 16. juni over 

avhandlingen: «Neurocognitive correlates of adolescent chronic fatigue 

syndrome» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «The effect of sleep, 

activity and pain on cognition and functional imaging») 

Veileder: Professor Vegard Bruun Bratholm Wyller 

 

 

 

 

 

Cand.psychol. Arnhild Lauveng ved Divisjon for psykisk helsevern 

disputerte innen fagområde Samfunnspsykologi 21. august over 

avhandlingen: «Growing as a person. The possibility of personal 

development for adults in treatment and education» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Forståelsesmodeller 

for psykisk lidelse») 

Veileder: Professor Torleif Ruud 

 

 

 

 

 

 
Geir Reinvik Ulimoen 

 
Peder Langeland Myhre 

 
Arnhild Lauveng 

 
Laura Anne Wortinger 

Bakke 
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M.Sc. Aleksander Chaibi ved Enhet for Forskning og innovasjon disputerte 

innen fagområde Migrenebehandling 29. august over avhandlingen: 

«Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Migraine vs. other 

types of headaches- a review of theories of causes and treatment approaches 

over time») 

Veileder: Professor Michael Bjørn Russell 

 

 

 

 

MD Hanne Kristin Clausen ved Divisjon for psykisk helsevern disputerte 

innen fagområde Psykiatri 6. september over avhandlingen: «Patients in 

Norwegian Assertive Community Treatment teams: subjective quality 

of life and inpatient service use» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Psykologisk 

behandling ved schizofreni») 

Veileder: Professor Torleif Ruud 

 

 

 

 

Cand.med. Christian Owesen ved Ortopedisk klinikk disputerte innen 

fagområde Ortopedisk kirurgi 21. september over avhandlingen:  

«Symptoms, Diagnosis and Outcomes in PCL Injuries» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «Fremre 

korsbåndskade, epidemiologi, behandling og resultat – hva har vi lært av de 

Skandinaviske registrene?») 

Veileder: Professor Asbjørn Årøen 

 

 

 

 

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Medisinsk divisjon disputerte innen 

fagområde Onkologi 14. desember over avhandlingen: «Circulating 

Markers of Immunogenicity and Metastasis in Combined-Modality 

Treatment of Rectal Cancer» 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: «From the immunoscore 

to immunotherapy of colorectal cancer») 

Veileder: Forsker Kathrine Røe Redalen 

 

 

 

 
Christian Owesen 

 
Aleksander Chaibi 

 
Hanne Kristin Clausen 

 
Sebastian Meltzer 
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15. Forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus 

Forskningsadministrasjon  

Avdeling for forskningsstøtte håndterer personaladministrasjon og økonomioppfølgning i 

forskningsprosjektene. Innenfor personalområdet ivaretok avdelingen i 2017 cirka 475 personer 

(herunder ansatte og honorarpersoner). Det var i løpet av året 60 nyansettelser i tillegg til 

honoraransatte. 

 

Økonomioppfølgning for totalt 342 prosjekter, herav 49 nye. Avdelingen ivaretar også 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 (55 søknader for 2017).  

 

Forskningsrådgiver   

Hovedansvarsområdet er internkontroll av forsknings- og kvalitetsprosjekter for å sikre at disse 

gjennomføres i henhold til lovverket, utarbeidelse av overordnede rutiner og prosedyrer, samt å yte 

rådgivning 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. En viktig oppgave er å 

representere Ahus i regionale og nasjonale forum, samt deltakelse i NorCRIN og Biobank Norge.    

 

Medisinsk bibliotek 

Medisinsk bibliotek organiserer og tilrettelegger tilgang til kvalitetssikrete kunnskapskilder 

(databaser, bøker og tidsskrifter) for sykehusets ansatte. Kunnskapskildene tilbys i elektronisk eller 

trykt form, og ansatte har direkte tilgang til de elektroniske ressursene i Ahus’ nettverk, samt 

mulighet for tilgang hjemmefra via en påloggingstjeneste. Biblioteket er betjent mandag kl. 9-12 

og tirsdag-fredag kl. 9-15, men ansatte har tilgang til lokalet 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 (referansehåndtering), og utfører søk i forbindelse med 

forskningsprosjekter, artikkel- og bokskriving, prosedyrer, faglig oppdatering osv. 

 

Revisjon forskning  
I 2016 ble det gjennomført en revisjon av forskningsprosessene ved Ahus, for å sikre at 

forskningen var planlagt, gjennomført og eventuelt avsluttet i henhold til Helseforskningsloven. 

Det ble valgt ut sju REK-pliktige prosjekter for å kartlegge hvorvidt prosjektledere, linjeledere og 

Ahus som forskningsansvarlig har oppfylt krav i lov og regelverk. Det ble funnet 19 avvik og 44 

merknader. Dette resulterte i at hver divisjon/klinikk utarbeidet en handlingsplan, med foreslått 

tiltak for å lukke avvikene. I tillegg fikk avdeling for forskningsstøtte ansvaret for å utarbeide en 

overordnet handlingsplan for Ahus som forskningsansvarlig institusjon.  

 

Anbefalte overordnede tiltak fra revisjonsteam: 

 Tydeliggjøre ansvar og oppgaver som ligger i forskningsansvaret  

 Styrke ledelsesoppfølgingen av forskningsprosjekter  

 Utarbeide bedre oversikt over lov-/regelverk og krav i interne prosedyrer   

 Utarbeide og vedlikeholde nødvendige retningslinjer og prosedyrer  

 Styrke opplæring og kompetanse  

 Styrke etterlevelsen av krav til forskningsprotokoll 

 Styrke håndtering av pasientinformasjon og samtykke 
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 Styrke håndtering av biobanker 

 Sikre etterlevelse av krav til monitorering av GCP-studier 

 Styrke datahåndtering og – lagring av forskningsdata 

 Sikre etterlevelse av krav til arkivering i sakarkivsystemet P360 

 Sikre etterlevelse av krav til arkivering av papirbaserte forskningsdokumenter 

 Styrke avvikshåndtering i forskningsvirksomheten 

 Sikre systematisk overvåking av internkontroll for forskningsvirksomheten 

 

Forskningspoliklinikker 

Statistisk forskningspoliklinikk 

Hver tirsdag fra 13.30 til 15.00 arrangeres det statistisk forskningspoliklinikk på sykehuset. 

Poliklinikken holder til i 5. etasje i Nye Nord og er åpne for alle ansatte på Akershus 

universitetssykehus og UiO, Campus Akershus universitetssykehus. Poliklinikken fungerer etter 

drop-in-prinsippet, det vil si at de som henvender seg, får hjelp når de kommer. 

Statistisk forskningspoliklinikk tilbyr rådgivning i analyse og bruk av statistiske metoder.  

 

Helsefaglig forskningspoliklinikk 

Helsefaglig forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud om rådgivning i helsefaglige 

forskningsspørsmål. Helsefaglig forskningspoliklinikk kan tilby: 

 hjelp til å identifisere og presisere mulige problemstillinger i en tidlig idefase 

 hjelp til å avklare anvendeligheten av ulike forskningsmetoder, med hensyn til aktuelle 

problemstillinger og prosjekter 

 råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt 

 råd om søking om forskningsmidler. 

 

Helseøkonomisk forskningspoliklinikk  

Helseøkonomisk forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud for ansatte på Akershus 

universitetssykehus og UiO som har en interesse for helseøkonomiske problemstillinger i en 

klinisk setting. Helseøkonomisk forskningspoliklinikk kan tilby: 

 diskusjon om hvordan helseøkonomiske problemstillinger kan passe inn i kliniske 

prosjekter 

 kostnad-effekt-analyser og kostnad-nytte-analyser 

 valg av effektmål: helserelatert livskvalitet (HRQoL) målt ved for eksempel EQ-%D, 15D, 

SF-6D) 

 råd om relevante kostnadskomponenter 

 råd om innsamling av data 

 råd om bruk av metoder og analyser 

 andre helseøkonomiske problemstillinger (finansiering, kostnadsanalyser, valgmodeller, 

etc.) 

 råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt  

 råd om søknadskriving. 

 

Datafangsgruppen 

Datafangstgruppen er et serviceorgan for forskere på Ahus og Campus Ahus, UiO. Gruppen 

hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata. Ønsker du hjelp 

må prosjektet ha nødvendige søknader og godkjenninger i orden. 

Mer informasjon om forskningspoliklinikker på Ahus – se https://www.ahus.no/fag-og-forskning/forskning-og-
innovasjon/forskningsstotte  

https://red-ahus.hn.nhn.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/personvern
https://www.ahus.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/forskningsstotte
https://www.ahus.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/forskningsstotte
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16. Fag- og forskningsdag for befolkningen 

Tirsdag 25. april arrangerte Akershus universitetssykehus for åttende gang “Fag- og 

forskningsdag”. Hensikten er at innbyggere og ansatte skal få kjennskap til fag- og 

forskningsaktiviteten på Ahus, og at det 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 100 personer hadde møtt opp i auditoriet denne tirsdagskvelden og fikk høre foredrag om 

blant annet reparasjon av utvidet hovedpulsåre, myter og realiteter om ernæring, og hjertesvikt. 

Publikum viste stort engasjement og det ble en god dialog mellom salen og de enkelte 

foredragsholdere. 
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17. Vedlegg 1: Forskningsgrupper  

Følgende forskningsgrupper var aktive per mai 2018. Forskningsgruppeleder i parentes. 

 

 Kirurgisk divisjon. Forskningsansvarlig Juha Tapio Silvola 

o ØNH forskningsgruppe (Magnus von Unge) 

o Urologisk forskningsgruppe (Stig Müller) 

o Gastrokirurgisk forskningsgruppe inkl mamma/endokrin, anestesi, 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) 

 Divisjon for psykisk helsevern/Avdeling FoU (Forskning og utvikling). 

Forskningsansvarlig Ketil Hanssen-Bauer 

o Barn og unge psykisk helse (Marianne Villabø) 

o Psykisk helse, behandling og implementering (Kristin S. Heiervang) 

o Rus og avhengighet (Lars Tanum) 

 Forskning og innovasjon. Forskningsansvarlig Tormod Fladby 

o HØKH (Helsetjenesteforskning, Ahus) (Hilde Lurås) 

o Klinisk kommunikasjon, Ahus (Pål Gulbrandsen) 

o Head and neck  research group (Michael Russel) 

 Medisinsk divisjon. Forskningsansvarlig Gunnar Einvik 

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) 

o Nyre forskningsgruppe (My Svensson) 

o Clinical and Molecular Oncology in ColoRectal Cancer (CMOR) (Anne Hansen Ree) 

o Brystkreftgruppen Ahus (Jürgen Geisler) 

 Barne- og ungdomsklinikken. Forskningsansvarlig Britt Nakstad 

o PedRes (Britt Nakstad) 

o PAEDIA (Vegard Bruun Wyller)  

 Divisjon for diagnostikk og teknikk. Forskningsansvarlig Petter Hurlen 

o Infeksjonsmedisin og mikrobiologi (Truls Leegaard). Samarbeid med 

Infeksjonsmedisinsk avd i Medisinsk divisjon. Nestleder Olav Dalgard.  

o Medisinsk biokjemi. Tverrfaglig laboratoriemedisin og teknologi (Gunnhild Kravdal) 

o IMTRA forskningsgruppe (Seyed Ali Mousavi) 

o Klinisk radiologi (Jonn Terje Geitung) 

o Patologi (Ulla Randen) 

http://acredit.no/

