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1. Sammendrag   

En hovedmålsetting for Akershus universitetssykehus i 2018 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 323 vitenskapelige artikler utgikk fra Akershus universitetssykehus i 2018, mot 358 året før. 
22 prosent av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter. Antall oppmeldte på 
doktorgradsprogrammet øker, og i 2018 disputerte 22 ansatte.   

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, var 290 i 2018. Dette var en 
liten oppgang fra 2017, da Ahus hadde 287 poeng. Akershus universitetssykehus har i et par år 
ligget foran både Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge i antall 
poeng, men selv med en liten økning av publiseringspoeng i år ligger vi nå bare foran Stavanger. 
Publikasjonslisten fra Akershus universitetssykehus for 2018 viser at det samarbeides tett med 
forskere fra andre institusjoner, og især med forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus.  

Til sammen 202,7 årsverk ble brukt til forskning ved Akershus universitetssykehus i 2018. Mye av 
forskningen var eksternt finansiert. I 2018 fikk sykehuset tildelt i overkant av 83 millioner kroner i 
eksterne forskningsmidler, dette er en nedgang fra 2017 hvor bevilgningen var på 97 millioner. 
Viktige finansieringskilder er Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd og Kreftforeningen. Det 
ble fordelt 6,3 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 2018 ble 47 nye kliniske behandlingsstudier/avtaler 
meldt inn til personvernombudet, hvorav 28 var forskerinitierte. 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 12 DOFIer (rapport om oppfinnelse) til vår 
TTO («Technology Transfer Office», Inven2), og tre patentsøknader. De tolv DOFIene kommer i 
hovedsak fra Medisinsk divisjon, men også fra Divisjon for psykisk helsevern, Kirurgisk divisjon 
og Forskning- og innovasjonsdivisjonen.  
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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 forskning- og innovasjondivisjonen 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 avdelingsleder for 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 2018 ble totalt 202,7 årsverk benyttet til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Av dette utgjorde 
forskningsårsverkene 184,4. I tillegg er 49,4 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 totale årsverk benyttet til forskning og utviklingsarbeid (FoU) fra 
2014 – 2018 og andelen forskningsårsverk for samme periode. 
 
Forskningsstøtten ved sykehuset er dels finansiert av UiO og dels av Ahus. Forskningsstøtten 
inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank, administrative og tekniske tjenester.  
 
 
Tabell 1: Totalt antall årsverk og andel forskningsårsverk ved Akershus universitetssykehus 2014-
2018 
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4. Vitenskapelig produksjon 

I 2018 ble det det registrert 323 artikler med adresse Akershus universitetssykehus i CRIStin 
(Current Research Information System in Norway)1, mot 358 året før. Av disse var 22 prosent 
publisert i et nivå 2-tidsskrift, resten i et nivå 1-tidsskrift. Tabell 2 viser antall publikasjoner etter 
nivå 1 og 2 for årene 2014-2018. Tabell 3 viser fordelingen av vitenskapelige artikler og 
publikasjonspoeng per divisjoner/klinikker i 2018. 

Figur 1 viser divisjonsvis utvikling av publikasjoner for perioden 2011 – 2018.  
 
 
Tabell 2: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå 1 og 2 fra 2014 - 2018 

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 
2018 253 70 323 

 
 
Tabell 3: Vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng per divisjon 2018 

 
Totalt Nivå 1 

  Publ.  
poeng 

Nivå 2 
  Publ.  
poeng 

Barne- og ungdomsklinikken 25 22 9,31 3 3,00 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 35 26 11,34 9 8,37 
Divisjon psykisk helsevern 30 21 10,89 9 11,35 
Forskning og innovasjon 76 56 20,71 20 21,89 
Kirurgisk divisjon 44 35 15,85 9 10,41 
Kvinneklinikken 23 15 7,43 8 14,03 
Medisinsk divisjon 138 110 44,62 28 28,75 
Ortopedisk klinikk 13 13 7,78   

 
 

�  
1 http://www.cristin.no  
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Figur 1: Divisjonsvis utvikling i publikasjoner 2011 - 2018 

 
 
 
I 2018 disputerte 22 ansatte. Tabell 4 viser fordelingen av antallet avlagte doktorgrader per 
divisjon. I kapittel 13 finnes en oversikt over hvem som disputerte med et kort sammendrag av de 
ulike avhandlingene. 
 
 
Tabell 4: Antallet disputaser per divisjon 2013-2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Medisinsk divisjon 4 5 8 2 6 6 
Forskning og innovasjon 2 4 3 1 2 2 
Kvinneklinikken  4 1 2  1 
Divisjon for diagnostikk og teknologi    2 1 1 

Barne- og ungdomsklinikken  1 2 1 2 2 
Kirurgisk divisjon 3   1 1 3 
Divisjon for psykisk helsevern 1 1 1  3 6 
Ortopedisk klinikk   2  1 1 
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Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, gikk noe opp fra 287 i 2017 
til 290 i 2018. Figur 2 viser sammenligning mellom de norske universitetssykehusene for perioden 
2006 til 2018. 
 
 
Figur 2: Publikasjonspoeng (publikasjoner og doktorgrader) – sammenligning mellom de norske 
universitetssykehusene for perioden 2006 – 2018. 

 
 
 
Tabell 5 viser innovasjonsaktiviteten for 2018. Det er innlevert 12 DOFIer (rapport om 
oppfinnelse) til vår TTO («Technology Transfer Office», Inven2) og tre patenter. 
 
 
Tabell 5: Innovasjonsaktivitet 2018- rapportert fra Inven2 
 Antall 
DOFI 12 
Patenter 3 
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5. Utvikling i antall publikasjoner og doktorgrader 2008-2018 

Tabell 6 og figur 3 og 4 viser utviklingen i antall vitenskapelige publikasjoner og antall avlagte 
doktorgrader i perioden fra 2008 til 2018. Antallet publiserte artikler har de siste årene vist en 
positiv økning, men vi ser en liten nedgang for 2018. Antallet avlagte doktorgrader har fluktuert 
noe, men det er en underliggende vekst fra 2008 til 2018.  
 
 
Tabell 6: Publikasjoner og doktorgrader 2008-2018 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Publikasjoner 108 107 130 210 238 228 238 285 363 358 323 

Doktorgrader 5 7 10,5 8 20 10 15 17 9 16 22 

 
 
Figur 3: Utvikling i antall publikasjoner  

 
 
 
Figur 4: Utvikling i antall doktorgrader  
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6. Kliniske studier/utprøvende behandling  

Mennesker har alltid forsøkt å finne midler mot sykdom og helseplager. Den første godt 
dokumenterte kliniske studien ble utført av James Lind, offiser i den britiske marinen, i 1747 som 
ønsket å finne en behandling av skjørbuk blant sjøfolk. Studien viste at citrusfrukter kurerte 
skjørbuk og dette fikk stor betydning for helsen til engelske sjømenn. Helt opp til våre dager har de 
fått servert limejuice eller tilsvarende om bord på båter. 

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye 
behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable. Kliniske studier omfatter bl.a. klinisk 
utprøving av legemidler, spesielle dietter/kosttilskudd, kirurgiske metoder, annen utprøvende 
behandling og medisinsk teknisk utstyr.  

Akershus universitetssykehus har et nedslagsfelt på ca. 600 000 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. En tett integrering av forskningen i den kliniske delen av virksomheten er 
en viktig forutsetning for å lykkes med dette.  

Deltakelse i kliniske studier vil kunne føre til økt behandlingskvalitet og nye metoder for effektiv 
drift og prioriteringer samt medvirke til å utvikle nye og innovative behandlingsmetoder som kan 
være overførbar til klinisk praksis.  

Det er et sterkt politisk ønske om flere kliniske studier. Sykehusene har fått beskjed om at kliniske 
studier må prioriteres og integreres i sykehusenes behandlingstilbud. Helsenæringsmeldingen 
2018-2019 understreker viktigheten av klinisk forskning for å utvikle bedre behandling. 

Ahus arbeider målrettet og strategisk med tiltak for å styrke og tilrettelegge for flere kliniske 
studier ved sykehuset og har de siste årene etablert et standardisert forløp for kliniske studier 
«Pakkeforløp for kliniske studier». Formålet med pakkeforløpet er å stimulere til økning i antall 
kliniske studier på Ahus gjennom å sikre en profesjonell og effektiv håndtering av kliniske studier, 
med spesiell vekt på oppstartsfasen av nye studier. Det er henvist til dette standardiserte forløpet i 
Helsenæringsmeldingen (se figur 5). 
 
 
Figur 5: Standardisert forløp for kliniske studier, jfr. Helsenæringsmeldingen 2018-2019 
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Utviklingen av kliniske studier i perioden 2014 - 2018 
Det er en økning i antall nye kliniske studier ved sykehuset i perioden 2014 - 2018, se figur 6. 
Dette er et resultat av en strategisk satsing de senere år, samt en sterk forankring i ledelsen ved 
sykehuset og i alle nivå i organisasjonen. I tillegg er godt utviklet forskningsstøtte med dedikerte 
koordinatorer og rådgivere knyttet til disse studiene viktige suksesskriterier.  

Tett samarbeid med serviceavdelinger lokalt, samt nasjonalt samarbeid med øvrige 
universitetssykehus i Norge via deltakelse i NorCRIN, spesielt AP4 – Samarbeid med industri har 
vært viktig for videreutvikling av infrastruktur og deling av «best practice» for oppstart og 
gjennomføring av kliniske studier ved Ahus. 
 
 
Figur 6: Utvikling i antall innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler fra 2014 – 2018 

 
Oppdragsstudier: Kliniske studier initiert av industri 
Forsker initierte- 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. 
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Figur 7: Avdelingsvise* tall for antall nye innmeldte** kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2018 

 
*Avdelinger med registrert aktivitet 
** Innmeldt til personvernombudet eller innmeldt til Inven2 
 
 
I 2018 ble det meldt inn 47 nye kliniske behandlingsstudier/avtaler fordelt mellom flere avdelinger 
ved sykehuset, se figur 7. Kliniske behandlingsstudier innenfor ulike terapiområder er viktig for å 
kunne tilby utprøvende behandling til flest mulig av våre pasienter.  

De kliniske studiene som er meldt i 2018 er fordelt over flere ulike typer utprøvinger. Omtrent 2/3 
av studiene er legemiddelutprøvinger. Øvrige typer utprøvinger omfatter utprøving av utstyr, 
fysiske inngrep, spørreskjema, observasjonsstudier, ernæringsintervensjon og annen type 
intervensjon.  

I oppdragsstudier er det hovedvekt av fler-regionalt og internasjonalt samarbeid, såkalte 
internasjonale multisenter studier, se figur 8. I forskerinitierte- og bidragsstudier er samarbeidet 
fordelt hovedsakelig mellom lokalt, flerregionalt og/eller internasjonalt samarbeid, se figur 8.  
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Figur 8: Lokalt, fler-regionalt og internasjonalt samarbeid for forskerinitierte-, bidrags- og 
oppdragsstudier for nye innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2018.  

 
Lokalt: Samarbeid med institusjoner i Helse Sør-Øst 
Fler-regionalt: Samarbeid med institusjoner i andre helseregioner 
Internasjonalt: Samarbeid med institusjoner internasjonalt 
 
 
I 22 av de 47 nye innmeldte kliniske behandlingsstudiene er prosjektleder ved Ahus nasjonalt 
koordinerende utprøver, og har ansvar for å koordinere alle deltagende sentra nasjonalt.  
 
Infrastruktur for kliniske behandlingsstudier 
Arbeidet med mål om å øke antall kliniske behandlingsstudier og tilrettelegge for klinisk forskning 
har vært videreført i 2018. I desember 2018 gav sykehusledelsen tilslutning til etablering av 
prosjekt Klinisk Forskningspoliklinikk.  Prosjektet vil bli prioritert i 2019. Tilbudet vil etableres 
som en forskningspoliklinikk i dedikerte arealer, dvs. at det ikke er planlagt aktivitet utover det 
som normalt gjøres på en poliklinikk. Etablering av en klinisk forskningspoliklinikk vil kunne øke 
kapasiteten for kliniske studier ved sykehuset. 

I 2018 ble det etablert et eget forum for studiesykepleiere som jobber med kliniske 
behandlingsstudier. Første forum ble avholdt i mars og det var 15 påmeldte studiesykepleiere som 
deltok. Videre ble det avholdt et forum i mai, og et i desember. Målet med forumet er å etablere en 
felles uformell møtearena for studiesykepleiere, og legge til rette for erfaringsutveksling og 
kompetanseoverføring, samt diskusjon av problemstillinger rundt gjennomføringen av kliniske 
behandlingsstudier.  
 
Henvendelser fra industrien 
Foretaket har i 2018 mottatt 14 henvendelser fra industrien med forespørsel om deltakelse i nye 
oppdragsstudier. Henvendelsene kommer inn via en sentral epost adresse opprettet på sykehuset.  
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Shared Investigator Platform (SIP) 
Flere legemiddelfirma har nå gått sammen om å opprette en elektronisk plattform som skal legge 
til rette for samarbeid mellom industri og sykehus i kliniske oppdragsstudier. Systemet heter 
Shared Investigator Platform (SIP) og skal bidra til å forenkle oppstartsprosessen i studiene ved at 
firmaer får tilgang til bla. informasjon om infrastruktur ved sykehuset og CV til studiepersonell 
direkte i SIP. Dette vil være et viktig verktøy spesielt i feasibility og pre-study fasen av en klinisk 
studie. Tanken er at legemiddelfirmaene og utprøverne lettere skal «finne» hverandre, og når det er 
enighet om et samarbeid så vil prosessen med innhenting av informasjon om sykehuset (hvilke 
fasiliteter sykehuset har) og hvilken kompetanse/CV studiepersonellet har være å finne her. 
Forhåpentligvis vil dette forenkle den administrative arbeidsmengden som mange 
utprøvere/studieteam ofte opplever i starten av et potensielt samarbeid. SIP vil bestå av en 
overordnet profil for Ahus som settes opp av oss koordinatorer i samarbeid med 
serviceavdelingene på sykehuset. I tillegg må utprøvere og øvrig studiepersonell opprette 
brukerprofiler under Ahus profilen. 
 
Kurs 
Det er blitt avholdt to GCP-kurs ved Ahus i 2018; et heldagskurs på våren og et 
halvdagskurs/oppfriskningskurs på høsten. Det var hhv. 43 og 18 deltakere på disse kursene. GCP-
kurset holdes av Regional forskningsstøtte ved OUS/HSØ, men det er tilpasset lokale forhold, 
rutiner og retningslinjer ved Ahus. Kurset fra Regional forskningsstøtte er godkjent og ligger 
tilgjengelig i Transcellerate, en felles plattform som benyttes av de størst legemiddelfirmaene i 
Norge.  

I forbindelse med utsendelse av fakturagrunnlag fra Inven2 avholdes det kurs 2 ganger årlig for 
fremdriftsrapportering i kliniske oppdragsstudier. I 2018 ble det avholdt et kurs om høsten og et 
kurs om våren i 2018. Det ble også arrangert drop-in poliklinikk for hjelp til fremdriftsrapportering 
i forbindelse med kursene.  
 
Rutiner og retningslinjer 
I 2018 ble det publisert tre nye dokumenter i EQS tilknyttet kliniske studier: 

- Rutine for å bestille tilgang i DIPS for monitorer i kliniske legemiddelutprøvinger, som 
beskriver fremgangsmåte for å opprette tilgang til kildedata i DIPS for personer ansatt i et 
annet helseforetak med rolle som monitor i en klinisk legemiddelutprøving ved Ahus.  

- Forespørselsskjema med tilhørende rutine og veiledning for forespørsler i forskerinitierte og 
bidragsstudier, som beskriver fremgangsmåte for forespørsler til avdelingen som ønskes å 
bidra i gjennomføring av en klinisk studie 

- Veileder til registrering av kliniske studier i ClinicalTrials.gov publisert i EQS, som 
beskriver fremgangsmåte for å registrere en klinisk studie i ClinicalTrials.gov under Ahus.  

 
Samarbeid med serviceavdelinger 
Det er avholdt et årlig samarbeidsmøte med alle serviceavdelingene og koordinatorene i kliniske 
studier, i tillegg til et eget møte mellom serviceavdelingene og Inven2, der Inven2 presenterte sin 
organisering, fondsstruktur og rutine rundt utbetaling av tjenester utført av serviceavdelinger i 
studier hvor de bidrar. I tillegg holdes det jevnlig møter eller møter ved behov, mellom 
koordinatorene ved Avd for forskningsstøtte og koordinatorer/kontaktpersoner ved de ulike 
serviceavdelingene. 

Det er utarbeidet veiledende prislister for forskerinitierte studier fra de fleste serviceavdelingene. 
Disse listene er tilgjengelige ved forespørsel. 
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Prøverapportering kliniske behandlingsstudier 
I oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble de regionale helseforetakene i oppdrags-
dokumentet for 2018 bedt om å gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i 
kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe 
for utvikling av en indikator for kliniske behandlingsstudier. Rapporteringen gjaldt kliniske 
behandlingsstudier med REK godkjenning i perioden 02.10.2016 til 31.12.2017.  
Formålet med prøverapporteringen var både å kvalitetssikre data som finnes i Cristin på antall 
kliniske behandlingsstudier som pågår og starte registrering av antall pasienter som inngår i 
kliniske behandlingsstudier.   

Ved Ahus var totalt 29 kliniske behandlingsstudier aktuelle for rapportering, fordelt på 19 
prosjektledere. I de 29 kliniske behandlingsstudiene ble det rapportert inn totalt 91 inkluderte 
pasienter ved Ahus, og totalt 27 inkluderte pasienter ved andre deltagende sentra.  
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7. Publiserende forskere   

I tabellene nedenfor vises antall forskere som publiserte minst én vitenskapelig artikkel med 
adresse Akershus universitetssykehus i 2018. Tabell 7 viser publiserende forskere fordelt på kjønn 
og alder, og tabell 8 viser den tilsvarende oversikten per divisjon. Data er hentet fra CRIStin.   
 
 
Tabell 7: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder 

Menn Kvinner Totalt 

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

156 48,5 150 46,5 306 47,4 

 
 
Tabell 8: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon 
  Menn Kvinner 
  Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder 
Barne- og ungdomsklinikken 3 41 10 45,8 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 19 52,4 31 51,3 
Divisjon psykisk helsevern 10 55,4 16 48,6 
Helsetjenesteforskning 8 44,5 17 46,9 
Kirurgisk divisjon 32 51,7 9 45,6 
Kvinneklinikken 1 61 14 46,9 
Medisinsk divisjon 61 46,6 51 43,4 
Ortopedisk klinikk 22 44,5 2 35,5 
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8. Nasjonalt samarbeid 

Figur 9 viser en oversikt over norske institusjoner som forskere ved Akershus universitetssykehus 
har publisert sammen med. Sampublisering med Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus 
er mest vanlig. 
 
 
Figur 9: Sampublisering med norske institusjoner  

 
 
 
Beskrivelse av forkortelsene i figuren ovenfor: 
 UiO – Universitetet i Oslo 
 OUS – Oslo universitetssykehus 
 NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 UiT – Universitetet i Tromsø 
 HAUKELAND - Haukeland universitetssykehus 
 FHI – Folkehelseinstituttet 
 OSLOMET – OsloMet storbyuniversitetet 
 UiB – Universitetet i Bergen 
 STO – St Olav Hospital 
 SI – Sykehuset Innlandet 
 SIV – Sykehuset i Vestfold  
 SUS – Stavanger universitetssykehus 
 UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge 

 NIH – Norges Idrettshøgskole  
 VV – Vestre Viken 
 NLSH – Nordlandssykehuset HF 
 OSTFSYK – Sykehuset i Østfold 
 USN – Universitetet i Sørøst-Norge 
 KREFTREG – Kreftregisteret 
 RBUP-ØS - RBUP Øst og Sør 
 SSHF - Sørlandet Sykehus HF 
 STHF – Sykehuset i Telemark 
 LSD – Lovisenberg Diakonale sykehus 
 UIS – Universitetet i Stavanger 
 HMR – Helse Møre og Romsdal 
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9. Internasjonalt samarbeid 

I 2018 var 155 artikler eller 48 prosent av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske 
samarbeidspartnere. Som figur 10 viser, har antallet artikler som inkluderer internasjonalt 
samarbeid økt betraktelig de siste årene. Sverige, Storbritannia og USA er de landene vi har flest 
sampublikasjoner med. Figur 11 viser land vi har sampublikasjoner med internasjonalt. 
 
 
Figur 10: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid 

 
 
 
Figur 11: Sampublisering internasjonalt 
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10. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler 

I 2018 fikk Akershus universitetssykehus tildelt totalt kr 83.196.662 i eksterne forskningsmidler; 
blant annet fra Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd og Kreftforeningen. I figur 12 fremgår 
ekstern finansiering fordelt på finansieringskilder. Tabell 9 og 10 viser tildeling per prosjekt. 
 
 
Figur 12: Ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 

 
 
 
Tabell 9: Prosjekter som er innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc 
stipendiat og større driftsbevilgninger.  

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2018 
The INSTAR study  (Innovative steroid 
treatment to reduce asthma development 
in children after first-time rhinovirus 
inducted wheezing) Britt Nakstad 

Barne- og 
ungdomsklinikken 

KLINBEFORSK via 
St. Olavs hospital 

4 008 104

Hurtigtiagnostikk av ortopediske 
implantatinfeksjoner 

Hege Vangstein 
Aamot 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Helse Sør-Øst, 
Innovasjonsmidler 750 000

Improved identification of causative 
microbial agents in orthopaedic implant-
related infections using next-generation 
sequencing 

Hege Vangstein 
Aamot 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi Helse Sør-Øst 3 201 000

Development of New Imaging 
Modalities Enable Tailored Therapies in 
IDH Mutated Gliomas Morteza Esmaeili

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi Helse Sør-Øst 4 553 000
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2018 
Impact of Prescription Quality, Infection 
Controll and Antimicrobial Stewardship 
on Gut Microbiota Demination by 
Healthcare-Associated (PILGRIM) 

Silje Bakken 
Jørgensen 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Forskningsrådet via 
Universitetssykehuset 
i Nord-Norge (EU 
prosjekt) 700 000

CAPABL:E empower citizens to active 
use of their health information Petter Hurlen 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi Forskningsrådet 8 000 000

Unravelling mechanisms of pleiotropy in 
neuropsychiatric disorders in CNV 
carriers: from 3q29 genes to synaptic 
function and clinical symptom domains Eva Malt 

Divisjon for 
psykisk helsevern 

Nasjonal 
kompetansetjeneste 
for sjeldne diagnoser 477 204

How can we reduce the use of 
compulsion of people with severe mental 
illness? A cross-sectional, multi-methods 
study. Jorun Rugkåsa 

Forskning og 
innovasjonsdivisjon 
(HØKH) Forskningsrådet 

14 990 000

PSA-registerstudien - Fürst Jan Oldenburg Medisinsk divisjon 
Fürst medisinsk 
laboratorium 

250 000

Circulating Biomarkers of Anti-Tumor 
Immunity Shaped by Oxaliplatin – an 
Ancillary Study to the METIMMOX 
Trial 

Anne Hansen 
Ree Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

3 204 000

Cross sectional and longitudinal validity 
of neuropsychological impairment 
criteria in persons seeking help for 
cognitive problems Erik Hessen Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

3 201 000

Aquaporins – new molecular markers in 
inflammatory bowel disease; expression, 
distribution, and relationship to gut 
microbiota Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

3 201 000

The impact of insomnia on subclinical 
myocardial injury and risk of 
cardiovascular disease Torbjørn Omland Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

3 335 000

Lifetime risk of cardiovascular disease: 
Genetic determinants of subclinical 
myocardial dysfunction Yvonne Böttcher Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 

3 201 000

Photopheresis of patients with Crohn's 
disease using 5-aminolevulinic acid 

Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 

Helse Sør-Øst via 
Oslo 
universitetssykehus 

2 794 800

BGBIL studien 
Jürgen Geisler Medisinsk divisjon 

KLINBEFORSK via 
Helse Bergen 

328 000

Pathophysiology, Perceptions, 
Prevention and Treatment - The DIASA 
research programme Ingrid Nermoen Medisinsk divisjon 

Forskningsrådet via 
Oslo 
universitetssykehus 4 081 500

Ny metode for påvisning av aggressiv 
kreftsykdom basert på MR-avbildning 

Kathrine Røe 
Redalen Medisinsk divisjon 

Helse Sør-Øst, 
Innovasjonsmidler 400 000

Forskningsmidler fra Astra Zeneca Henrik Schirmer Medisinsk divisjon 

Astra Zeneca AB 
(AstraZeneca Nordic-
Baltic) 600 000

Metimmox BMS-AHUS 
Anne Hansen 
Ree Medisinsk divisjon 

Bristol-Myers Squibb 
International Corp 1 161 100

TAKEDA studien 
Kristin Kaasen 
Jørgensen Medisinsk divisjon Takeda AS 1 000 000

BETablocker Treatment After Acute 
Myocardial Infarction in Patients with 
Preserved Left Ventricular Systolic 
Function (BETAMI) 

Henrik Schirmer 
(Torhild Pynten 
Ugelstad) Medisinsk divisjon 

KLINBEFORSK via 
Oslo 
universitetssykehus 567 000
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2018 
Testamentarisk gave - Alzheimer 
forskning Tormod Fladby Medisinsk divisjon  425 000
Brukerstyrt poliklinikk for velregulerte 
diabetes type 1 pasienter, 
Endokrinologisk avdeling 

Ingjerd Solvang 
Wright Medisinsk divisjon 

Helse Sør-Øst, 
Innovasjonsmidler 800 000

Shaping Anti-Tumor Immunity in 
Advanced Colorectal Cancer 

Anne Hansen 
Ree Medisinsk divisjon 

Kreftforeningen via 
Universitetet i Oslo 4 363 997

Opportunistic Treatmend of Hepatitis C 
Virus Infection. A Pragmatic Clinical 
Trial of Immediate vs Delayed Treatment 
Initiation among Hospitalized people 
who Inject drugs Olav Dalgard Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 950 000
Melanommidler Bodil og Magnes Legat Jürgen Geisler Medisinsk divisjon Bodil og Magnes legat 950 000
A randomized phase II study comparing 
atezolizumab after concurrent 
chemoradiotherapy with 
chemoradiotherapy alone in limited 
disease small-cell lung cancer 

Anne Siri 
Gløersen Medisinsk divisjon 

Samarbeidsavtale med 
NTNU 

Lofoten mot Demens Tormod Fladby Medisinsk divisjon  1 000 000
DDI: Grid cell activation as a biomarker 
for pre-dementia Alzheimer's disease 
diagnostics and intervention Tormod Fladby Medisinsk divisjon 

Stavanger 
universitetssykehus, 
SESAM 434 410

Dementia Disease Initiation: Activation 
and Imaging of the Grid-cell apparatus to 
detect at risk, and pre-dementia 
Alzheimer's disease cases Tormod Fladby Medisinsk divisjon 

NTNU, 
Kavliinstituttet 1 491 604

Randomized autologous hematopoietic 
stem cell Transplantation versus 
AleMtuzumab for patients with 
Relapsing remitting Multiple Sclerosis Trygve Holmøy Medisinsk divisjon 

KLINBEFORSK via 
Helse Bergen 75 000

Evaluering og behandling av akutte og 
kroniske bruskskader i kneet Stian Kjennevold Ortopedisk klinikk 

Sophies Minde 
Ortopedi AS 218 333

Platefiksasjon versus nagling av 3 og 4 
parts proksimale humerusfrakturer Annette Wikerøy Ortopedisk klinikk 

Sophies Minde 
Ortopedi AS 349 725

 
 
 
Tabell 10: Prosjekter innvilget mindre bevilgninger fra eksterne finansieringskilder 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2018 

NIPH-EU AMR applications 2018-19 Truls Michael 
Leegaard 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Forskningsrådet via 
Folkehelseinstituttet 

200 000

INNSIKT 
Petter Hurlen 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Forskningsrådet via 
Universitetet i Oslo 

50 000

Hvordan påvirker en samhandlingsmodell 
med tverrfaglig helseteam bruk av ytelser 
fra NAV, sammenlignet med ordinært 
helsetilbud ved fastleger og psykisk 
helsevern Torleif Ruud 

Divisjon for 
psykisk helsevern 
 NAV 110 000

Elicitaton of a Norwegian EuroQol EQ-
5D value set for the economic evaluation 
of health care programs 

Knut Stavem / 
Kim Rand 

Forskning og 
Innovasjon 
(HØKH) 

Forskningsrådet via 
Folkehelseinstitutttet 25 000
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2018 
Stress ulcer prophylaxis with proton 
pump inhibiort (pantoprazole) in adult 
critically ill patient in the intensive care 
unit 

Per Martin 
Bådstøløkken Kirurgisk divisjon 

Rigshospitalet 
Danmark 

87 000

Forskningsstipend 
Ivar Vøllestad Kirurgisk divisjon 

Norsk forening for 
Otorhinolaryngologi 

40 000

Novartis forskerstipend innen 
hodepine 2018 

Espen Saxhaug 
Kristoffersen Medisinsk divisjon Novartis 

100 000

Er den gunstige effekten av D-vitamin 
ved endetarmskreft relatert til 
virkning på makrofager i tumor 
mikromiljø? 

Hanna 
Abrahamsson Medisinsk divisjon Raagholtstiftelsen 

30 000

Mechanisms leading to compromised 
mitophagy in Alzheimer's disease Anna Frengen Medisinsk divisjon

Forskningsrådet via 
Universitetet i Oslo 

115 885

Center for Cardiac Precision 
Medicine: Targeted proteomics for 
biomarker discovery in heart failure Helge Røsjø Medisinsk divisjon Raagholtstiftelsen 

30 000

NAME-studien 
Jürgen Geisler Medisinsk divisjon

Pierre Fabre Pharma 
Norden AB 

130 000

Novartis MS stipend 2018 Rune A Høglund Medisinsk divisjon Novartis 150 000
mRNA modifications in   obesity: 
applying a refined Bioinformatics 
pipeline - utenlandsstipend Yvonne Böttcher Medisinsk divisjon

Helse Sør-Øst, 
utenlandsstipend 

118 000

Center for Heart Failure Research - 
Fokusområde Cardio-oncology 

Geeta Gulati Medisinsk divisjon

Cardiology and Center 
for Cardiological 
Innovation (CHFR - 
Center for Heart 
Failure Research) 

50 000

Holes Legat - Forskningsmidler 
Hanna 
Abrahamsson Medisinsk divisjon Holes Legat 25 000

Langtids oksygenbehandling, bronkial 
inflammasjon og myokardskade ved 
kronisk obstruktiv lungesykdom Vidar Søyseth Medisinsk divisjon

Midler fra 
Trelasthandler A. 
Delphin og hustrus 
legat 80 000

Randomized autologous 
hematopoietic stem cell 
Transplantation versus AleMtuzumab 
for patients with Relapsing remitting 
Multiple Sclerosis Trygve Holmøy Medisinsk divisjon

KLINBEFORSK, via 
Helse Bergen 75 000

Forskningsmidler Familien Blix Fond 
Sebastian 
Meltzer Medisinsk divisjon Familien Blix fond 40 000

Forskningsmidler fra Odd Fellow Rune Jakobsen Ortopedisk klinikk Odd Fellow 50 000
Epigenic and molecular biomarkers in 
chronic low back pain and Modic 
changes, a case-control study. 
(Biopsistudien) 

Oliver Grundnes 
/ Philip 
Dolatowski Ortopedisk klinikk 

Delvis finansiert fra 
Åpen prosjektstøtte 
Helse Sør-Øst 
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11. Interne forskningsmidler   

En gang i året utlyses interne strategiske forskningsmidler som ansatte kan søke på. Søknadene blir 
kvalitetsvurdert av eksterne fagfeller.  
I 2018 ble det til sammen søkt om 43 millioner kroner fordelt på 69 søknader. Den samlede 
summen som ble tildelt var 6,3 millioner kroner fordelt på 23 prosjekt (se tabell 11). 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 2018 
ble prosjekter relatert til «Healthy Aging» prioritert. 
 
 
Tabell 11: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2018 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Tildelt beløp 
Mental training for chronic fatigue syndrome (CFS/ME) 
following EBV infection in adolescents: a randomised 
controlled trial 

Vegard Bruun 
Bratholm Wyller 

Barne- og 
ungdomsklinikken 300 000 

  
Barne- og 
ungdomsklinikken 300 000 

Development and validation of rapid nanopore-based 
DNA sequencing method of antibiotic resistant 
microbes for use in surveillance and outbreak 
investigation 

Hege Vangstein 
Aamot 

Divisjon for 
diagnostikk og teknikk 150 000 

Morphological and functional MRI features of rectal 
cancer: Estimate of diagnostic accuracy and 
performance as prognostic biomarkers - A radiology 
sub-project of the Oxytarget study Anne Negård 

Divisjon for 
diagnostikk og teknikk 300 000 

Magnetic Resonance Enterography of a population-
based patient cohort with Crohn's Disease: A 
longitudinal follow-up of bowel disease and damage 
with evaluation of prognostic risk factors Anne Negård 

Divisjon for 
diagnostikk og teknikk 150 000 

Staphylococcus aureus bloodstream infection: impact of 
bacterial genotype on transmission and outcome Anita Blomfeldt 

Divisjon for 
diagnostikk og teknikk 150 000 

  

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknikk 750 000 

A cluster-randomized study on implementation of 
guidelines and evidence based treatments of psychoses Kristin S. Heiervang 

Divisjon for Psykisk 
helsevern 500 000 

  
Divisjon for Psykisk 
helsevern 500 000 

How do we provide better, safer and more cost-effective 
care pathways for older people? (Pathways) Jorun Rugkåsa 

Forskning og 
Innovasjon 150 000 

  
Forskning og 
Innovasjon 150 000 

A randomized double-blind placebo-controlled study 
with 5ASA treatment in colorectal cancer patients with 
mutations in the PI3K signalling pathway Tom Øresland Kirurgisk divisjon 150 000 
The Constitutive Migration of the Tympanic Membrane 
Keratinocytes Magnus von Unge Kirurgisk divisjon 150 000 
  Kirurgisk divisjon 300 000 
METIMMOX: Colorectal Cancer Metastasis - Shaping 
Anti-Tumor Immunity by Oxaliplatin. A 2018 
Postdoctoral Substudy. Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon 500 000 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Tildelt beløp 
Exosomes from Hypoxic Tumors - Harbingers of 
Metastasis? Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon 300 000 
Towards Alzheimer's disease pre-dementia intervention: 
Innate Immunity at the Synapse (APMeD-IIS). Tormod Fladby Medisinsk divisjon 190 245 
Towards Alzheimer's disease pre-dementia intervention: 
Innate Immunity at the Synapse (APMeD-IIS). Kaja Nordengen Medisinsk divisjon 150 000 
Mechanisms by which SMUG1 contribute to telomere 
maintenance Hilde Nilsen Medisinsk divisjon 300 000 
Post-doctoral visit to Brigham and Women's Hospital 
and Harvard University, Boston, MA, USA: 
Secretoneurin as a novel cardiac biomarker predicting 
ventricular arrhythmias and sudden cardic death 

Peder Langeland 
Myhre Medisinsk divisjon 150 000 

Molecular drivers and inhibitors of colorectal cancer 
inflammatory bowel diseases Stephan Brackmann Medisinsk divisjon 150 000 
Center for Cardiac Precision Medicine: Multilevel 
Approach to Understand and Diagnose Left Ventricular 
Remodeling Helge Røsjø Medisinsk divisjon 500 000 
Effekten av overvekt på lungefunksjon og 
diagnostisering av lungesykdom Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 300 000 
Dementia Disease Initiation: Activation and Imaging of 
hte Grid-cell apparatus to detect at risk, and pre-
dementia Alzheimer's disease cases Tormod Fladby Medisinsk divisjon 300 000 
BioPicture Kathrine Røe Redalen Medisinsk divisjon 150 000 
Novel imaging biomarkers of rectal cancer 
aggressiveness Kathrine Røe Redalen Medisinsk divisjon 300 000 
The long-term effect of marine n-3 polyunsaturated fatty 
acid supplementation on glomerular filtration rate and 
development of fibrosis in the rental allograft: a 
randomized double blind placebo controlled 
intervention study My Svensson Medisinsk divisjon 500 000 
Next generation sequencing in the studies of 
hormonal resistance breast cancers Vessela N. Kristensen Medisinsk divisjon 500 000 
  Medisinsk divisjon 4 290 245 
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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. 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 2018 var 
Kristin Kaasen Jørgensen (Medisinsk divisjon), Lars Tanum (Divisjon for psykisk helsevern) og 
Johannes Kurt Schultz (Kirurgisk divisjon). 
 

 
Fra venstre: konstituert forskningsdirektør ved Ahus Tormod Fladby, Jørgen Jahnsen som mottok prisen på vegne av Kristin Kaasen 
Jørgensen,  Johannes Kurt Schultz, Lars Tanum og Øystein Mæland administrerende direktør Ahus. 

 
 
Omtale av prisvinnerne 
 
Kristin Kaasen Jørgensen, Inge Christoffer Olsen, Goll, Guro Løvik Goll; Merete Lorentzen, 
Nils Bolstad, Espen A Haavardsholm, Knut Erik Aslaksen Lundin; Cato Mørk, Jørgen Jahnsen, 
Tore Kristian Kvien. 

Switching from originator infliximab to biosimilar CT-P13 compared with maintained treatment 
with originator infliximab (NOR-SWITCH): a 52-week, randomised, double-blind, non-inferiority 
trial. The Lancet 2017;Volum 389.(10086) s.2304-2316. 

Biologiske legemidler har revolusjonert behandlingen av kroniske inflammatoriske tarm-, ledd-, og 
hud sykdommer, men disse er svært kostbare i bruk. Biotilsvarende legemidler, med samme 
biologiske og kliniske effekt, men som kan avvike noe i sin molekylære oppbygning, har gjort det 
mulig å behandle flere pasienter til en langt lavere kostnad. Imidlertid har det hersket tvil om det er 
trygt å bytte pasienter over fra original til biotilsvarende preparat med tanke på effekt og sikkerhet. 

NOR-SWITCH-studien er en randomisert, dobbelt blind, ikke-underlegenhetsstudie som ble 
finansiert over statsbudsjettet. Ved 40 avdelinger på 25 norske sykehus ble 482 voksne pasienter 
med Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, spondyloartritt, revmatoid artritt, psoriasisartritt og 
plakkpsoriasis, randomisert til uendret behandling med original infliksimab, eller til å skifte til CT-
P13, et biotilsvarende preparat. 

Pasientene ble behandlet og fulgt over 52 uker. Sykdomsforverring inntrådte hos henholdsvis 26 % 
og 30 % av pasientene, der konfidensintervallet for forskjellen var godt innenfor den 
forhåndsdefinerte grensen for ikke-underlegenhet. Således var effekten av medisinen lik i begge 
grupper. På samme vis påviste en ikke forskjell i forekomsten av bivirkninger mellom gruppene, 
pasientrapportert helse- og livskvalitet gjennom studien var også sammenliknbar. 
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NOR-SWITCH-studien er den første randomiserte studien hos pasienter på stabil behandling med 
biologisk originalpreparat hvor man dokumenterer at det å skifte til et biotilsvarende preparat ved 
inflammatoriske sykdommer er trygt og ikke gir dårligere effekt enn å fortsette med 
originalpreparatet. 

 
 
Lars Tanum, Kristin Klemmetsby Solli, Zill-e-Huma Latif,J ūratė Šaltytė Benth, Arild Opheim, 
Kamni Sharma-Haase,  Peter Krajci, Nikolaj Kunøe. 

The effectiveness of injectable extended release naltrexone versus daily buprenorphine-naloxone 
for opioid dependence: A randomized controlled noninferiority trial. 

En forskningsgruppe med utspring fra Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i 
Oslo og Ahus har gjort en banebrytende studie hvor de har sammenliknet effekten av 
langtidsvirkende naltrekson injeksjoner med effekten av suboksone blant 165 
heroin/opioidavhengige personer som nylig av har gjennomgått avrusning. Studien ble utført ved 
Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus 

Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset i Stavanger. Seniorforsker Lars Tanum ved Ahus 
var prosjektleder og studien ble finansiert av Norges forskningsråd, UiO og Helse Vest.  

Dette er den første studien som er gjort på langtidsvirkende naltrexon injeksjoner i Vest-Europa, og 
den første studien i verden som sammenliknet langtidsvirkende naltrekson med suboksone, som er 
det foretrukne legemiddel i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge og i Europa. Det er 
også den første studien i verden til å sammenlikne langtidsvirkende naltrekson med noen former 
for LAR medisin.  

Naltrekson blokkerer (mu- og kappa-) opioid reseptorene og hindrer gjennom denne mekanismen 
opplevd rusvirkning av opioider og alkohol, reduserer rus-sug for heroin og andre opiater, redusert 
rus-sug for alkohol og amfetamin og forebygger effektivt overdosefare med opiater. 
Langtidsvirkende naltrekson gis som en depotinjeksjon hver 4. uke, og legemiddelet er godkjent av 
legemiddelverket i USA og (Vest-)Russland 

Hovedfunnet i denne randomiserte studien er at 12 ukers behandling med langtidsvirkende 
naltrekson gav en signifikant større reduksjon i rusbruk enn suboksone, men at begge legemidler 
første til en betydelig  

Reduksjon i bruk av heroin og andre illegale rusmidler 
Reduksjon i sprøytebruk 
Reduksjon i rus-sug 
Bedring i psykisk helse 

Deltakerne var gjennomgående mer fornøyd med naltrekson enn med suboxone og ville i høy grad 
anbefale denne behandlingen til andre. Et oppsiktsvekkende aspekt i studien var at en blokkering 
av opioid reseptorene viste seg å ikke gi mer bruk av andre rusmidler enn for personer som fikk 
betydelige doser opioider daglig gjennom suboksone. Langtidsvirkende naltrekson er i dag ikke 
tilgjengelig på markedet i Norge eller Vest-Europa, men resultatet av studien bør stimulere til at 
slik behandling blir gjort tilgjengelig for opiod avhengige personer som vil slutte med sitt 
opioidbruk. Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR)    
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Johannes Kurt Schultz, Conny Wallon, Ljiljana Blecic, Håvard Mjørud Forsmo, Joakim 
Folkesson, Pamela Buchwald, Hartwig Körner, Fredrik A Dahl, Tom Øresland, Sheraz Yaqub for 
SCANDIV studiegruppen 

Kikkhullskirurgi med skylling av bukhulen eller fjerning av den syke tarmdelen ved perforert 
divertikulitt – ettårsresultater fra skandinavisk randomisert studie (SCANDIV) 

One-year results of the SCANDIV randomized clinical trial of laparoscopic lavage versus primary 
resection for acute perforated diverticulitis. British Journal of Surgery 2017; Volum 104(10)1382-
1392 

Perforasjon av betent utposning i tykktarmen (divertikulitt) medfører en livstruende 
bukhinnebetennelse. Tradisjonell behandling har vært kirurgisk fjerning av den syke delen av 
tarmen, noe som medfører et stort operasjonstraume og resulterer ofte i utlagt tarm (stomi). 
Kikkhullskirurgi med skylling av bukhulen ble antatt å være et tryggere inngrep med færre 
komplikasjoner.  

Den AHUS initierte skandinaviske divertikulitt studien (SCANDIV) hadde som mål å 
sammenlikne disse to operasjonsmetodene. Mellom 2010 og 2014 ble 199 pasienter inkludert i 
studien ved 21 sykehus i Sverige og Norge og randomisert til en av operasjonsmetodene. Tre 
måneders resultater ble publisert i JAMA (Journal of the American Medical Association) i 2015 og 
viste at skylling av bukhulen med kikkhullskirurgi ikke reduserer sykeligheten sammenliknet med 
fjerning av den syke tarmdelen. Derimot medførte den nye metoden at flere pasienter trengte en ny 
operasjon og hos noen pasienter ble tykktarmskreft oversett. 

Ettårsresultater ble publisert i British Journal of Surgery i 2017 og viste ingen forskjeller i 
alvorlige komplikasjoner. Derimot viste studien at det er hyppigere tilbakefall av divertikulitt og 
bukhinnebetennelse etter den nye metoden, mens flere pasienter hadde stomi etter den tradisjonelle 
kirurgiske metoden. 

SCANDIV er den største randomiserte multisenter studien som har sammenliknet disse to 
operasjonsmetodene. Den understreker at nye behandlingsmetoder må undersøkes i større kliniske 
studier før de tas inn i klinisk praksis. Alt nytt er ikke nødvendigvis best. Begge artiklene har blitt 
sitert og omtalt gjentatte ganger i oversiktsartikler og på internasjonale kongresser samt vært 
toneangivende for internasjonale retningslinjer for behandling av denne pasientgruppen. Vi 
arbeider nå med langtidsresultater som vil bli publisert i løpet av det neste året. 
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13. Årets avhandlinger 

I 2018 disputerte 22 ansatte ved Akershus universitetssykehus for graden PhD. Tabell 4 viser 
fordelingen av doktorgrader per divisjon. Nedenfor følger oversikt over doktorandenes arbeid: 
 

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Barne- og ungdomsklinikken  
25. januar over avhandlingen: "Community acquired pneumonia in a 
paediatric population in the post pneumococcal vaccination era." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Impact of childhood 
pneumonia in a global and historical perspective.") 

Veileder: Professor Britt Nakstad 
 
 
 

 
 

Cand.med. Siri Lagethon Heck ved Medisinsk divisjon disputerte  
31. januar over avhandlingen: "Cardiac Function Assessed by Magnetic 
Resonance Imaging and Circulating Biomarkers during Adjuvant 
Breast Cancer Therapy: Effect of Concomitant Neurohormonal 
Blockade." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Imaging and Serum 
Biomarkers of Anthracycline-related Myocardial Injury: Insights from the 
PRADA trial.") 

Veileder: Professor Torbjørn Omland 
 
 

Cand.med. Håvard Midgard ved Medisinsk divisjon disputerte  
15. februar over avhandlingen: "Management of hepatitis C virus 
infection among people who inject drugs: Treatment uptake,  
reinfection and risk behaviours." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Can Europe 
accomplish the WHO viral hepatitis elimination goals - what needs to be 
done and how would we know?") 

Veileder: Professor Olav Dalgard 
 

 
 

Siv.ing. Hilde Synnøve Vollan ved Medisinsk divisjon disputerte  
19. februar over avhandlingen: "In silico analyzes of porins involved in 
niche adaptation: Exploring the role of Helícobacter pylori outer 
membrane phospholipase A in acid tolerance." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Chemotaxis - how 
bacteria sens and respond to the enviroment") 

Veileder: Professor Geir Bukholm 
 

 

 
Are Stuwitz Berg 

 
Siri Lagethon Heck 

 
Håvard Midgard 

 
Hilde Synnøve Vollan 
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Cand.med. Marie Louise Sunde ved Kirurgisk divisjon disputerte  
23. februar over avhandlingen: "Studies on the ileal pouch-anal 
anastomosis." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Microbiota and 
pouchitis") 

Veileder: Seksjonsoverlege Arne Engebreth Færden 
 
 
 

 
 

MD Johannes Kurt Schultz ved Kirurgisk divisjon disputerte 22. mars over 
avhandlingen : "Surgical aspects of diverticular disease of the colon – a 
randomized controlled trial and a cohort study challenging traditional 
treatment." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "The role of register-
based randomized controlled trials in interventional surgical studies") 

Veileder: Professor Tom Øresland 
 
 

 
 

Cand.psychol. Vidar Blokhus Ekroll ved Divisjon for psykisk helsevern 
disputerte 5. april over avhandlingen: "Pathways towards different long-
term outcomes after psychotherapy - An explorative mixed methods 
project. " 
(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Hva er effekten av 
langtids psykoterapi?") 

Veileder: Professor Michael Helge Rønnestad 
 
 
 

 
 

Cand.med. Geeta Gulati ved Medisinsk divisjon disputerte 25. april over 
avhandlingen: "Prevention of Cardiac Dysfunction During Adjuvant 
Breast Cancer Therap." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Heart failure with 
preserved ejection fraction – prevalence, diagnosis and treatment.") 

Veileder: Professor Torbjørn Omland 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Marie Louise Sunde 

 

 
Vidar Blokhus Ekroll 

 
Johannes Schultz 

 
Geeta Gulati 
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Cand.psychol. Olav Nyttingnes ved Divisjon for psykisk helsevern 
disputerte 4. mai over avhandlingen: "Patients’ Experience of Coercion in 
Mental Health Care." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Involuntary treatment 
and compulsion in psychiatric care. Theoretical motivations for and against 
this practice, and the legislative regulations arising from these. ") 

Veileder: Førsteamanuensis Ketil Hanssen-Bauer 
 
 

 
 

Master i psykologi Karina Egeland ved Divisjon for psykisk helsevern 
disputerte 4. juni over avhandlingen: "The role of practitioners in the 
implementation of evidence-based practices in mental health services: 
Attitudes, participation, and experiences." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Succeeding with 
implementation - Do's and Don'ts") 

Veileder: Forsker Kristin S. Heiervang 
 
 

 
 

Aida Kapic Lunder ved Divisjon for diagnostikk og teknologi disputerte 20. 
juni over avhandlingen: "Magnetic Resonance Imaging of a population-
based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Screening for 
colorectal cancer in Norway") 

Veileder: Førsteamanuensis Anne Negård 
 
 
 

 
 

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Divisjon for psykisk helsevern 
disputerte 29. august over avhandlingen: "Posttraumatic Stress and 
Autobiographical Memory in Patients with Chronic Pain." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Evidensen for effekten 
av debriefing etter traumer.") 

Veileder: Professor Torleif Ruud 
 
 
 
 

 
 
 

 
Olav Nyttingnes 

 
Karina Egeland 

 
Aida Kapic Lunder 

 
Johan Siqveland 
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MD Kornelia Katalin Beiske ved Medisinsk divisjon disputerte  
31. august over avhandlingen: "Assessment of Excessive Daytime 
Sleepiness and Health Status in Subjects with Obstructive Sleep Apnea 
or Hypersomnias." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Give an account of 
disorders where sleepiness is a central symptom, the prevalences of these 
disorders, diagnostic considerations included the validity of these and how 
sleepiness associated with such disorders is treated, both pharmacologically 
and non-pharmacologically. ") 

Veileder: Professor Knut Stavem 
 
 

MA Erik Skjeggestad ved Forskning- og Innovasjonsdivisjon  disputerte 27. 
september over avhandlingen: "Doctor in an unfamiliar country – a 
challenge to professional identity? Interactional experiences of newly 
employed international medical doctors and Norwegian health 
personnel." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Diskuter forholdet 
mellom teori og empiri i analysen av kvalitative intervjudata.") 

Veileder: Professor Pål Gulbrandsen 
 

 
 

Cand.scient. Shakila Jabeen ved Medisinsk divisjon disputerte  
15. oktober over avhandlingen: "Non-invasive biomarkers of metabolic 
and immune profiles: clinical presentation, and treatment response in 
cancer." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "The role of cytokines in 
the stroma of the breast tumor microenvironment.") 

Veileder: Professor Vessela Kristensen 
 
 

 
 

MD Markus Georg Naumann ved Ortopedisk klinikk disputerte innen 31. 
oktober over avhandlingen: "Timing, complications, and functional 
outcome of surgery for closed ankle fractures." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Risk and benefits of 
thromboembolism prophylaxis in trauma.") 

Veileder: Lege Ulf Eirik W. Sigurdsen 
 
 
 

 
 
 

 
Kornelia Katalin Beiske 

 
Erik Skjeggestad 

 
Shakila Jabeen 

 
Markus Georg Naumann 
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Cand.psychol. Unni Tanum Johns ved Divisjon for psykisk helsevern 
disputerte 8. november over avhandlingen: "Musical dynamics in time-
limited intersubjective child psychotherapy: An exploration based on 
microanalysis of therapeutic interplay." 

 
Veileder: Professor Bjørg Røed Hansen 
 
 
 
 

 
 

Cand.med. Peder Aabel ved Kirurgisk divisjon disputerte 16. november over 
avhandlingen: "Exploring the Molecular Phenotype and Specificity of 
Cultured Human Tympanic Membrane Keratinocytes." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Tilhelingen av et 
kirurgisk snitt gjennom huden, med vekt på de ulike involverte cellers og de 
viktigste parakrine regulatorers roller".) 

Veileder: Professor Magnus Von Unge 
 
 

 
 

M.Sc. Chinh Bkrong Thi Thuy Nguyen ved Barne- og ungdomsklinikken 
disputerte 23. november over avhandlingen: "Molecular biology of 
adolescent chronic fatigue syndrome:  studies on genetic markers and 
gene expression." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Relations between gene 
expression and behavioural characteristics.") 

Veileder: Professor Vegard Bruun Bratholm Wyller 
 
 

 
 

M.Sc. Helena Kames Kjeldgaard ved Forskning- og innovasjonsdivisjon 
disputerte 27. november over avhandlingen: "Hyperemesis gravidarum 
and mental health: Exploring associations." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Eating disorders and 
their effects on pregnancy and vice versa.") 

Veileder: Professor Malin Eberhard-Gran 
 
 
 

 
 
 

 

 
Unni Tanum Johns 

 
Peder Aabel 

Chinh Bkrong Nguyen 

 
Helena K. Kjeldgaard 



 
 

 
 
 

33

Cand.philol. Ann-Mari Lofthus  ved Divisjon for psykisk helsevern  
disputerte 14. desember over avhandlingen: "A study of Norwegian service 
users’ experiences with Assertive Community Treatment." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "How can knowledge 
from user involved research inform policies affecting mental health?") 

Veileder: Forsker Kristin S. Heiervang 

 
 
 

 
 

Cand.med. Cathrine Reimers ved Kvinneklinikken disputerte  
18. desember over avhandlingen: "The natural history of pelvic organ 
prolapse from mid pregnancy to one year postpartum: anatomic 
changes, symptoms and risk factors." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Urinary and anal 
incontinence during pregnancy and post partum: Risk factors and 
prevention".) 

Veileder: Professor Marie Ellström Engh 
 

 

 
Cathrine Reimers 

 
Ann-Mari Lofthus 
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14. Forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus 

Forskningsadministrasjon  
Avdeling for forskningsstøtte håndterer personaladministrasjon og økonomioppfølgning i 
forskningsprosjektene. 

Avdelingen ivaretar bl.a. også rapportering og generell drift for all forskningsaktivitet ved 
sykehuset. Avdelingen er administrativt ansvarlig for møter i felles forskningsutvalg, 
samarbeidsmøte for forskning, temamøter for forskning, og utlysning og tildeling av interne 
strategiske forskningsmidler. 
 
Forskningsrådgivere/rådgivere personvern forskning   
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 og saksbehandling/tilrådninger knyttet til personvern og biobank. Fra 1. november 2018 
tok vi i bruk elektronisk system for å melde forskning- og kvalitetsprosjekter. Dette systemet er 
utviklet på Ahus og vil bidra til å styrke internkontroll for forskning- og kvalitetsprosjekter ved 
foretaket. 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. 
 
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 Ahus. 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. 
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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  
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15. Fag- og forskningsdag for befolkningen 

Onsdag 17. april arrangerte Akershus universitetssykehus «Fag- og forskningsdag» for niende 
gang. 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. 
 
Innbyggere og ansatte som hadde møtt opp i auditoriet denne onsdagskvelden fikk høre foredrag 
om blant annet senter for eldremedisin, om å leve med foreldre som har rusproblemer og 
betydningen av vitamin D ved tarmkreft. Publikum viste stort engasjement og det ble en god dialog 
mellom salen og de enkelte foredragsholderne. 
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16. Vedlegg 1: Forskningsgrupper  

Følgende forskningsgrupper var aktive per juni 2019. 
 
Medisinsk divisjon. Forskningsleder My Svensson 

o Cardiovascular Research Group (Kardiovaskulær forskningsgruppe)(Torbjørn Omland) 
o Pulmonary Research Group (Lungemedisinsk forskningsgruppe) (Knut Stavem) 
o Functional Genetics of Obesity Research Group (Yvonne Bøttcher) 
o Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe (Tormod Fladby) 
o Gastromedisinsk forskningsgruppe (Jørgen Jahnsen) 
o Senter for hematologisk forskning på Ahus (Anders Dahm) 
o Nyremedisinsk forskningsgruppe (My Svensson) 
o Endokrinologisk forskningsgruppe (Ingrid Nermoen) 
o Molecular and Clinical Oncology Group (Vessela Kristensen, Anne Hansen Ree, Jürgen 

Geisler, Hilde Nilsen) 

Kirurgisk divisjon. Forskningsleder Juha Tapio Silvola 
Kirurgisk forskningsgruppe evalueres samlet med følgende subgrupper: 

o Anestesi (Vegard Dahl, Signe Søvik) 
o Gastrokirugi (Ola Røkke, Dejan Ignatoivic) 
o Kar-Thorax (Jarlis Wesche) 
o Palliativ medisin (Olav Magnus Fredheim) 
o Øre-nese-hals (Magnus von Unge) 
o Urologi (Stig Müller) 
o Kvalitet og pasientsikkerhet (Anne Karin Lindahl) 

Ortopedisk klinikk/forskningsgruppe. Forskningsleder Asbjørn Årøen. 
o Ortopedisk forskningsgruppe (Asbjørn Aarøen) 

Kvinneklinikken. Forskningsleder Anne Eskild. 
o Kvinnesykdommer og fødselshjelp (Anne Eskild) 

Divisjon for psykisk helsevern/Avdeling FoU (Forskning og utvikling). 
Forskningsleder Ketil Hanssen-Bauer 
FoU Psykisk helsevern evalueres samlet med følgende subgrupper: 

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. Forskningsleder Helge Røsjø 
o HØKH (Helsetjenesteforskning) (Hilde Lurås) 
o Head and neck  research group (Michael Russel) 
o Klinisk kommunikasjon (Pål Gulbrandsen) 

Barne- og ungdomsklinikken. Forskningsleder Anne Lee Solevåg 
o PAEDIA (Vegard Bruun Wyller)  

Divisjon for diagnostikk og teknikk. Forskningsleder Ulla Randen 
o Infeksjonsmedisin og mikrobiologi (Hege Vangstein Aamot) 
o Medisinsk biokjemi. Tverrfaglig laboratoriemedisin og teknologi (Sigmund Sperstad) 
o Patologi forskningsgruppe (Ulla Randen)  
o Klinisk radiologi (Jonn Terje Geitung)  


