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1. Sammendrag   

En hovedmålsetting for Akershus universitetssykehus i 2019 har vært å styrke og synliggjøre 
universitetsfunksjonen. 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.  

Totalt 322 vitenskapelige artikler utgikk fra Akershus universitetssykehus i 2019, mot 323 året før. 
24 prosent av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter. Antall oppmeldte på 
doktorgradsprogrammet øker, og i 2019 disputerte 13 ansatte.  

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, var 256 i 2019. Dette var en 
nedgang fra 2018, da sykehuset hadde 289 poeng. Akershus universitetssykehus lå i 2018 foran 
Stavanger universitetssykehus i antall poeng, og denne plasseringen har vi beholdt for andre året på 
rad.  

Publikasjonslisten fra Akershus universitetssykehus for 2019 viser at det samarbeides tett med 
forskere fra andre institusjoner, og især med forskere fra universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus. Listen viser også at det er et økende samarbeid med internasjonale 
institusjoner. 

Til sammen 183,6 årsverk ble brukt til forskning ved Akershus universitetssykehus i 2019. Mye av 
forskningen var eksternt finansiert. I 2019 fikk sykehuset tildelt 64 millioner kroner i eksterne 
forskningsmidler, dette er en nedgang fra 2018 hvor bevilgningen var i overkant av 83 millioner. 
Viktige finansieringskilder er Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd og Kreftforeningen. Det 
ble tildelt 6 millioner kroner som interne strategiske forskninsmidler.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 strategiske satsingsområde og Akershus universitetssykehus har siden 2014 
hatt en jevn økning av antall kliniske studier ved foretaket. I 2019 ble 38 nye kliniske 
behandlingsstudier/avtaler meldt inn til personvernombudet, dette var en nedgang i antall nye 
kliniske behandlingsstudier/avtaler sammenlignet med tidligere år. Forskningsmiljøet i sykehuset 
deltar aktivt i NorCrin, og bidrar på denne måten til det nasjonale samarbeidet innen klinisk 
forskning. 

I 2019 startet arbeidet med å etablere en Klinisk Forskningspoliklinikk ved sykehuset. Fokuset i 
2019 har vært utforming og ombygging av lokaler, i tillegg til innkjøp og mottak av elementært 
utstyr for gjennomføring av kliniske studier. 
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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. Avdelingsleder 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 2019 ble totalt 183,6 årsverk benyttet til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Av dette utgjorde 
forskningsårsverkene 167,9. I tillegg er 44,5 årsverk tilknyttet UiO. Ahus har også ansatte som har 
bistillinger/doktorgradsstipend ved OsloMet og OsloMet har ansatte med bistillinger ved Ahus.  

Forskningsstøtten ved sykehuset er dels finansiert av UiO og dels av Ahus. Forskningsstøtten 
inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank, administrative og tekniske tjenester.  

Tabell 1 viser fordelingen av forskningsårsverk og antall ansatte per divisjon/klinikk ved Ahus. 
Tabell 2 viser fordelingen av årsverk tilknyttet Campus Ahus, UiO.  
 
 
Tabell 1: Divisjonsvis fordeling av årsverk og ansatte på FoU. Akershus universitetssykehus 2019 

Ahus 2019 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK

FiD/
HØKH

FiD/Forsknings-
støtte/andre 

Analyse/ 
Datafangst

Medisin og 
helsefag Totalt

Internt finansieret 11,1 25,2 7,9 5,0 27,6 2,9 4,4 7,7 13,1 0,0 1,4 106,3

Antall ansatte 48,0 118,0 32,0 70,0 62,0 9,0 15,0 12,0 24,0 1,0 4,0

Eksternt finansiert 4,6 4,6 2,2 0,9 46,4 4,0 3,5 10,4 0,6 0,3 77,3

Antall ansatte 8,0 11,0 6,0 9,0 87,0 11,0 6,0 22,0 3,0 2,0

Ahus totalt årsverk 15,6 29,8 10,1 5,9 73,9 6,9 7,8 18,1 13,8 0,3 1,4 183,6  
 
 
Tabell 2: Divisjonsvis fordeling av årsverk og ansatte i vitenskapelige stillinger. Campus Ahus, 
UiO, 2019 

UiO - Campus Ahus 2019 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK HØKH
Forsknings-

støtte*
Analyse/ 

Datafangst*
Adm 

ansatte* Totalt

Årsverk internt finansiert 2,0 0,6 4,4 1,7 12,8 1,6 3,4 1,7 5,0 2 2,5 37,7

Antall ansatte internt finansiert 8,0 3,0 9,0 5,0 30,0 4,0 5,0 3,0 5,0 2 3

Årsverk eksternt finansiert 0,0 0,0 0,8 0,0 3,6 0,0 0,2 1,2 1,0 0 0 6,8

Antall ansatte eksternt finansiert 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0 0

Årsverk UiO totalt 2,0 0,6 5,2 1,7 16,4 1,6 3,6 2,9 6,0 2,0 2,5 44,5  
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 sju siste årene. 
 
 
Tabell 3: Utvikling av divisjonsvis fordeling av årsverk til FoU ved Ahus og Campus Ahus for  
perioden 2013 - 2019 

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

2018 19,3 44 6,1 6,7 69,3 6,3 10 23,4 5,8 3 0,2 194***

2019 15,6 29,8 10,1 5,9 73,9 6,9 7,8 18,1 13,8 0,3 1,4 183,6

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 22,3 3 4 5 6 2 2,5 50,6

2018 1,6 0,6 16 5 22,3 3 4 5 6 2 2,5 50,6

2019 2 0,6 5,2 1,7 16,4 1,6 3,6 2,9 6 2 2,5 44,5  
* 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 
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4. Vitenskapelig produksjon 

I 2019 ble det det registrert 322 artikler med adresse Akershus universitetssykehus i CRIStin 
(Current Research Information System in Norway)1, mot 323 året før. Av disse var 24 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 2014-2019. Tabell 5 viser fordelingen av vitenskapelige artikler og 
publikasjonspoeng per divisjoner/klinikker i 2019. 

Figur 1 viser divisjonsvis utvikling av publikasjoner for perioden 2011 – 2019.  
 
 
Tabell 4: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå 1 og 2 fra 2014 - 2019 

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 
2019 245 77 322 

 
 
Tabell 5: Vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng per divisjon 2019 

 
Totalt Nivå 1 

  Publ.  
poeng 

Nivå 2 
  Publ.  
poeng 

Barne- og ungdomsklinikken 17 16 7,84 1 1,56 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 45 38 13,87 7 4,20 
Divisjon psykisk helsevern 34 26 11,68 8 11,19 
Forskning og innovasjon 76 63 21,98 13 16,07 
Kirurgisk divisjon 30 21 9,84 9 10,03 
Kvinneklinikken 17 11 6,55 6 8,81 
Medisinsk divisjon 155 112 44,13 43 46,14 
Ortopedisk klinikk 12 11 5,31 1 1,13 

 
 

�  
1 http://www.cristin.no  
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Figur 1: Divisjonsvis utvikling i publikasjoner 2011 - 2019 

 
 
 
I 2019 disputerte 13 ansatte. Tabell 6 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 6: Antallet disputaser per divisjon 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medisinsk divisjon 4 5 8 2 6 6 3 

Forskning og innovasjon 2 4 3 1 2 2  

Kvinneklinikken  4 1 2  1 1 

Divisjon for diagnostikk og teknologi    2 1 1 1 

Barne- og ungdomsklinikken  1 2 1 2 2 4 

Kirurgisk divisjon 3   1 1 3  

Divisjon for psykisk helsevern 1 1 1  3 6 1 

Ortopedisk klinikk   2  1 1 3 

 



 
 

 
 
 

9

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, gikk noe ned fra 289 i 2018 
til 256 i 2019. Figur 2 viser sammenligning mellom de norske universitetssykehusene for perioden 
2006 til 2019. 
 
 
Figur 2: Publikasjonspoeng (publikasjoner og doktorgrader) – sammenligning mellom de norske 
universitetssykehusene for perioden 2006 – 2019. 

 
 
 
Tabell 7 viser innovasjonsaktiviteten for 2019. Det er innlevert 9 DOFIer (rapport om oppfinnelse) 
til vår TTO («Technology Transfer Office», Inven2), to patenter og én lisensavtale. 
 
 
Tabell 7: Innovasjonsaktivitet 2019- rapportert fra Inven2 
 Antall 
DOFI 9 
Patenter 2 
Lisensavtale 1 
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5. Utvikling i antall publikasjoner og doktorgrader 2009-2019 

Tabell 8 og figur 3 og 4 viser utviklingen i antall vitenskapelige publikasjoner og antall avlagte 
doktorgrader i perioden fra 2009 til 2019. Antallet publiserte artikler har de siste årene vist en 
positiv økning, men vi ser en liten nedgang for 2018 og 2019. Antallet avlagte doktorgrader har 
fluktuert noe, men det er en underliggende vekst fra 2008 til 2019. 
 
 
Tabell 8: Publikasjoner og doktorgrader 2008-2019 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Publikasjoner 107 130 210 238 228 238 285 363 358 323 322 

Doktorgrader 7 10,5 8 20 10 15 17 9 16 22 13 

 
 
Figur 3: Utvikling i antall publikasjoner  

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

Kliniske behandlingsstudier, eller utprøvende behandling, omfatter inklusjon av pasienter og har 
som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller å utvikle og evaluere nye. 
Behandlingen kan være bruk av legemidler, medisinsk teknologi, fysioterapi, spesielle 
dietter/kosttilskudd, kirugiske metoder, samtaleterapi og sammenliknende effektstudier som 
evaluering av diagnostiske metoder, etablerte legemidler eller effektivisering av prosesser og 
behandlingsrutiner.  

Akershus universitetssykehus (Ahus) har et nedslagsfelt på ca. 560 000 innbyggere og omfatter 
innbyggere i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen, samt de tre nordligste bydelene i Oslo; 
Alna, Grorud og Stovner. Dette gir mulighet til å rekruttere deltakere innenfor sykdommer som 
rammer store pasientgrupper hvor tilbud om deltakelse i kliniske behandlingsstudier sikrer tilgang 
til ny, utprøvende og potensielt bedre behandling. For helsetjenesten vil deltakelse i kliniske 
behandlingsstudier kunne føre til forbedret  behandlingskvalitet og nye metoder for effektiv drift 
og prioriteringer som kan overføres til klinisk praksis. 

Det er et sterkt politisk ønske om flere kliniske behandlingsstudier i Norge, noe som også er omtalt 
i Helsenæringsmeldingen 2018-2019 hvor det blant annet er vist til det standardiserte forløpet for 
kliniske behandlingsstudier som er utviklet og implementert på Ahus (se figur 5). Formålet med 
det standariserte forløpet er å stimulere til økning i antall studier på Ahus gjennom en profesjonell, 
standardisert og effektiv håndtering av nye studier. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) startet 
i 2019 med å utarbeide en handlingsplan for kliniske studier med forventet ferdigstillelse i løpet av 
2020.  
 
 
Figur 5: Standardisert forløp for kliniske studier, jfr. Helsenæringsmeldingen 2018-2019 

 
 
 
Status for kliniske behandlingsstudier ved Ahus  
Ahus har  siden 2014 hatt en jevn økning i antall nye kliniske behandlingsstudier ved foretaket (se 
figur 6). I 2019 var ett av styringsmålene for Ahus å øke antall kliniske behandlingsstudier med 5 
% sammenliknet med 2017. Resultatet for 2019 viste derimot en nedgang i antall nye kliniske 
behandlingsstudier sammenliknet med tidligere år. Årsakene til denne nedgangen er trolig 
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sammensatt av flere faktorer, og ble også observert nasjonalt (jfr. Helsenæringens verdi 2020). Ved 
Ahus ble det derfor i løpet av 2019 iverksatt en rekke tiltak for å stimulere til flere kliniske 
behandlingsstudier på sykehuset, deriblant etablering av klinisk forskningspoliklinikk og 
kartlegging av flaskehalser og utfordringer som utgangspunkt for ytterligere forbedring og 
utvikling av forskningsstøtte sentralt. 
 
 
Figur 6: Utvikling i antall innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler fra 2014 – 2019 

 
Oppdragsstudier: Kliniske behandlingsstudier initiert av industri 
Forsker initierte- og bidragsstudier: Kliniske behandlingsstudier initiert av forskere på sykehuset, inkludert studier 
som har bidrag fra industri enten i form av økonomisk støtte og/eller i form av medisiner/utstyr. 
 
 
Til tross for en nedgang i antall nye kliniske behandlingsstudier så viser resultatene de siste årene 
en økning i antall aktive kliniske behanlingsstudier på Ahus (se figur 7). Kliniske 
behandlingsstudier er ofte komplekse studier som binder opp ressurser og infrastruktur over flere 
år.  
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Figur 7: Utvikling i kliniske behandlingsstudier/avtaler fra 2016 – 2019  

 
*Studier med aktiv prosjektperiode iht. prosjekt start- og sluttdato meldt til Personvernombudet ved Ahus, og registrert 
i interndatabase for kliniske behandlingsstudier.  
 
 
I 2019 ble det meldt inn 38 nye kliniske behandlingsstudier/avtaler fordelt mellom flere avdelinger 
ved sykehuset, se figur 8. Et bredt tilbud innenfor  ulike terapiområder er viktig for å kunne tilby 
utprøvende behandling til flest mulig av våre pasienter.  
 
 
Figur 8: Avdelingsvise* tall for antall nye innmeldte** kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2019 

  
*Avdelinger med registrert aktivitet 
** Innmeldt til Personvernombudet ved Ahus eller innmeldt til Inven2 
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De kliniske behandlingsstudiene som er meldt i 2019 er fordelt over flere ulike typer utprøvinger. 
Hovedvekten av studiene er legemiddelutprøvinger. Øvrige typer utprøvinger omfatter utprøving 
av utstyr, fysiske inngrep, spørreskjema, observasjonsstudier, ernæringsintervensjon og annen type 
intervensjon, se figur 9.  
 
 
Figur 9: Kliniske behandlingsstudier fordelt på type utprøving  

 

 
 
Innenfor kategorien oppdragsstudier er det hovedvekt av fler-regionale og internasjonale 
samarbeid, såkalte internasjonale multisenter studier, se figur 10. I forskerinitierte- og 
bidragsstudier er samarbeidet fordelt hovedsakelig mellom lokalt, flerregionalt og/eller 
internasjonalt samarbeid, se figur 10.  
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Figur 10: Lokalt, fler-regionalt og internasjonalt samarbeid for forskerinitierte-, bidrags- og 
oppdragsstudier for nye innmeldte kliniske behandlingsstudier/avtaler i 2019.  

 
Lokalt: Samarbeid med institusjoner i Helse Sør-Øst 
Fler-regionalt: Samarbeid med institusjoner i andre helseregioner 
Internasjonalt: Samarbeid med institusjoner internasjonalt 
 
 
I 15 av de 38 nye innmeldte kliniske behandlingsstudiene i 2019 er prosjektleder ved Ahus 
nasjonalt koordinerende utprøver, og har ansvar for å koordinere alle deltagende sentra i Norge, se 
figur 11.  
 
 
Figur 11: Kliniske behandlingsstudier fordelt etter samarbeid og ansvar som nasjonalt 
koordinerende utprøver 
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Infrastruktur for kliniske behandlingsstudier 
Tett og godt samarbeid internt med kliniske avdelinger og forskningsmiljøer, samt avdelinger som 
bistår med spesialiserte undersøkelser underveis i kliniske behandlingsstudier (lab, patologi, 
radiologi) er avgjørende for infrastrukturen. Nasjonalt samarbeid med øvrige universitetssykehus i 
Norge via deltakelse i NorCRIN, spesielt AP4, har vært viktig for videreutvikling av infrastruktur 
og deling av «best practice» på tvers av universitetssykehusene. Det samme har deltakelse i øvrige 
nasjonale og regionale nettverk (bl.a. Nettverk for studiepersonell i HSØ). Dialog, samarbeid og 
tilbakemeldinger fra andre eksterne samarbeidspartnere har bidratt til videreutvikling og ytterligere 
styrking av infrastuktur og implementering av nye løsninger (bl.a. Shared Investigator Platform).  
 
Klinisk Forskningspoliklinikk  
Etablering av Klinisk Forskningspoliklinikk sentralt i glassgata har vært et viktig pågående arbeid i 
2019, med ansettelse av en koordinator med ansvar for etablering og daglig drift av 
forskningspoliklinikken. Fokuset i 2019 har vært utforming og ombygging av lokaler, i tillegg til 
innkjøp og mottak av elementært utstyr for gjennomføring av kliniske studier. Lokalene inneholder 
tre separate studierom, to prøvetakingsstoler, et laboratorie, samt arbeidsstasjoner med PC og 
sittegruppe for møtevirksomhet. Det er lagt vekt på åpne og lyse lokaler med god lydisolasjon, i 
tillegg til helhetlig fargesetting av overflater og inventar som gir en beroligende og harmonisk 
opplevelse for studiedeltaker. Forskningsmiljøene fra de ulike divisjonene/klinikkene ved 
sykehuset har deltatt på workshops for å sikre at tilbudet som etableres er tilpasset de behov som 
stilles til gjennomføringen av kliniske studier, med hensyn til utforming av lokaler, utstyr og 
arbeidsflyt.  
 
Kurs 
Det ble avholdt to kurs i Good Clinical Practice (GCP) ved Ahus i 2019; et heldagskurs på våren 
og et halvdagskurs/oppfriskningskurs på høsten. Det var hhv. 29 og 24 deltakere på disse kursene. 
GCP-kurset avholdes i samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS/HSØ, og kurset er 
tilpasset lokale forhold, rutiner og retningslinjer ved Ahus. Kurset er godkjent i Transcelerate, en 
felles plattform som benyttes av de størst legemiddelfirmaene i Norge.  

I forbindelse med utsendelse av fakturagrunnlag fra Inven2 avholdes det kurs to ganger årlig for 
fremdriftsrapportering i kliniske oppdragsstudier. I 2019 ble det avholdt et kurs om høsten og et 
kurs om våren. Det ble også arrangert drop-in poliklinikk for hjelp til fremdriftsrapportering i 
forbindelse med kursene.  
 
Rutiner og retningslinjer 
I 2019 ble det etablert nye rutiner for økonomihåndtering i kliniske oppdragsstudier hos Inven2.  
Fondene i Inven2 ble avviklet og overført til Ahus.  Økonomioppfølgning (deloppgjør) i pågående 
kliniske oppdragsstudier ble også overført fra Inven2 til Ahus.  
 
Prøverapportering for kliniske behandlingsstudier 
I 2019 ble det gjennomført en prøverapportering på antall kliniske behandlingsstudier pågående i 
2017 og 2018. Formålet med prøverapporteringen var både å kvalitetssikre data som finnes i 
Cristin og registrere antall pasienter som inngår i kliniske behandlingsstudier. Som koordinerende 
forskningsansvarlig institusjon så rapporterte Ahus på totalt 194 studier registrert som pågående i 
2017 og 2018.  
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7. Publiserende forskere   

I tabellene nedenfor vises antall forskere som publiserte minst én vitenskapelig artikkel med 
adresse Akershus universitetssykehus i 2019. 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 

141 48,5 147 45,1 288 46,8 

 
 
Tabell 10: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon 
  Menn Kvinner 
  Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder 
Barne- og ungdomsklinikken 4 50,8 13 45,5 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 26 49,1 20 48,3 
Divisjon psykisk helsevern 7 58,7 20 46,8 
Forskning og innovasjon 15 46,3 14 45,3 
Kirurgisk divisjon 25 51,0 13 49 
Kvinneklinikken 2 44 9 45,9 
Medisinsk divisjon 68 46,9 79 42,4 
Ortopedisk klinikk 18 48   
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8. Nasjonalt samarbeid 

Figur 12 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 12: Sampublisering med norske institusjoner  

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

 NIH – Norges Idrettshøgskole  
 OSTFSYK – Sykehuset i Østfold 
 STHF – Sykehuset i Telemark 
 HMR – Helse Møre og Romsdal 
 NLSH – Nordlandssykehuset HF 
 USN – Universitetet i Sørøst-Norge 
 KREFTREG – Kreftregisteret 
 SSHF - Sørlandet Sykehus HF 
 HNT – Helse Nord-Trøndelag HF 
 HELSEFONNA – Helse Fonna HF 
 RBUP-ØS - RBUP Øst og Sør 
 LSD – Lovisenberg Diakonale sykehus 
 LDH – Lovisenberg Diakonale høgskolee 
 HVL – Høgskulen på Vestlandet 
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9. Internasjonalt samarbeid 

I 2019 var 161 artikler eller 50 prosent av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske 
samarbeidspartnere. Som figur 13 viser, har antallet artikler som inkluderer internasjonalt 
samarbeid vært stabil de siste årene. Figur 14 viser land vi har sampublikasjoner med 
internasjonalt. Sverige, Storbritannia og USA er de landene vi har flest sampublikasjoner med. 
 
 
Figur 13: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid 

 
 
 
Figur 14: Sampublisering internasjonalt 
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10. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler 

I 2019 fikk Akershus universitetssykehus tildelt totalt kr 64.068.369 i eksterne forskningsmidler; 
blant annet fra Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd og Kreftforeningen. I figur 15 fremgår 
ekstern finansiering fordelt på finansieringskilder fra 2011 til 2019. Tabell 11 og 12 viser tildeling 
per prosjekt. 
 
 
Figur 15: Ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 2011 - 2019 

 
 
 
Tabell 11: Prosjekter som er innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc 
stipendiat og større driftsbevilgninger.  

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2019 
Forbedring av diagnostisk nøyaktighet, 
reproduserbarhet og klinisk nytte av 
magnetresonans tomografi (MR) og 
røntgen for utredning av pasienter med 
spinal stenose Hasan Banitalebi 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi 

Sophies Minde 
Ortopedi AS 350 000 

Long acting naltrexone for opioid 
addiction: the importance of mental, 
physical and societal factors for sustained 
abstinence and recovery Lars Tanum 

Divisjon psykisk 
helsevern Helse Sør-Øst 3 285 000 

Små barn  - store følelser Marianne Villabø 
Divisjon for 
psykisk helsevern 

Extrastiftelsen, Rådet 
for psykisk helse 2 397 000 

BigMed - Språkteknologi 
Lars Åge 
Møgster 

Enhet for økonomi 
og finans 

Forskningsrådet via 
Oslo 
universitetssykehus 1 350 000 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2019 
Chiropractic spinal manipulaative 
Therapy for acute neck pain: a 5-armed 
randomized placebo-controlled trial 

Michael Russell / 
Aleksander 
Chaibi 

Forskning og 
innovasjon 

ELIB (Et liv i 
bevegelse) 3 680 689 

Utarbeidelse og implementering av 
moderne kommunikasjonsmetodikk i 
samtaler til akuttmedisinsk nødtelefon 
113 Pål Gulbrandnsen  

Forskning og 
innovasjon 

Forskningsrådet 
(FORREGIONMIDLE
R) via Somsagt AS 368 000 

Surgery with extended (D3) 
mesenterectomy for small bowel tumors Dejan Ignjatovic Kirurgisk divisjon Helse Sør-Øst 3 288 000 

National urine-based surveillance study 
of bladder cancer patients Stig Müller Kirurgisk divisjon 

KLINBEFORSK via 
Oslo 
universitetssykehus 1 204 000 

Nordsleep ASAP Cohorts (Novel 
wearable sensors and machine learning 
solutions for personalized diagnostics 

Harald Hrubos-
Strøm Kirurgisk divisjon Forskningsrådet 7 269 000 

Adverse Inflammation Versus Antitumor 
Immunity in Advanced Colorectal 
Cancer – Mastered by the Mitochondrial 
Metabolism? 

Anne Hansen 
Ree Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 9 000 000 

SMUG1-dependent regulation of gene 
expression by processing modified 
nucleic acids Hilde  Nilsen Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 8 685 000 
Premature aging and progressive fibrosis 
in renal transplantation. A biopsy study 
of cellular senescence in the renal 
allograft Ivar Anders Eide Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 500 000 
The Prevention of Cardiac Dysfunction 
During Adjuvant Breast Cancer Therapy 
(PRADA) trial: Intermediate-term effects 
of cardioprotective therapy Torbjørn Omland Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 3 285 000 
The Prevention of Cardiac Dysfunction 
During Adjuvant Breast Cancer Therapy 
(PRADA) II  Torbjørn Omland Medisinsk divisjon Kreftforeningen 5 300 000 
Imatinib for Multiple Sclerosis (MS) 
Relapses - a Phase II, Randomised Study Trygve Holmøy Medisinsk divisjon Karolinska instituttet 476 850 
Multilevel approach to understand left 
ventricular remodeling 

Arkady 
Rutkovskiy Medisinsk divisjon 

Nasjonalforeningen 
for folkehelsen 2 550 000 

Norwegian nucleoside analogue stip 
study (Nuc-STOP) Olav Dalgard Medisinsk divisjon 

Helse Sør-Øst via 
Oslo 
universitetssykehus 300 000 

p53 bryst-studien - EudraCT Jürgen Geisler Medisinsk divisjon 
Forskningsrådet via 
Helse Bergen 669 380 

Søknad om bevilgning av “unrestricted 
grant” for  fibroseregister (BINO) Vidar Søyseth Medisinsk divisjon 

Boehringer Ingelheim 
Norway KS 400 000 

VERDAD Tormod Fladby Medisinsk divisjon 
EU-prosjekt via Pre 
Duagbistucs AS 6 323 000 

Project 001 (Fang-Aladdin): to get 
ethical approval and data/material access 
to the major longitudinal cohorts as well 
as collaboration start-up Evandro Fei Fang Medisinsk divisjon Aladdin 600 000 

Funksjon etter lavenergi bekkenfraktur Aron Adelved Ortopedisk kllinikk 
Sophies Minde 
Ortopedi AS 333 450 
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Tabell 12: Prosjekter innvilget mindre bevilgninger fra eksterne finansieringskilder 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 
Tildeling 

2018 
Longitudinal study of music therapy's 
effectiveness for premature infants and 
their caregivers: International randomized 
trial (LongSTEP) 

Anne Lee 
Solevåg 

Barne- og 
ungdomsklinikken 

Forskningsrådet via 
Uni Research , 
GAMUT 120 000 

Forskningsstipend Ashraf Haseem 

Divisjon for 
diagnostikk og 
teknologi AstraZeneca 20 000 

ACTH I g auto Abs - årsak til rematiske 
smerter Henning Værøy 

Divisjon for 
psyksik helsevern Grethe Harbitz legat 200 000 

Notat ved avgrunnen. Ei mors forteljing. Ellen Kristvik 
Forskning og 
innovasjon Fritt ord 100 000 

Aquaporins - new molecular markers in 
inflammatory bowel disease; expression, 
distribution and relationship to gut 
microbiota Petr Ricanek Medisinsk divisjon 

Norsk 
gastroenterologisk 
forening 50 000 

NFLs inspirasjonspris 2018 
(utenlandsstipend) 

Øyvind 
Johannessen Medisinsk divisjon 

Norsk forening for 
lungemedisin 100 000 

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris 
2019 Torbjørn Omland Medisinsk divisjon 

Nasjonalforeningen 
for folkehelsen 200 000 

Støtte fra Norsk Epilepsiforbunds 
Forskningsfond: Kramper og epilepsi 
etter hjerneslag 

Espen Saxhaugn 
Kristoffersen Medisinsk divisjon Norsk epilepsiforbund 50 000 

1th Symposium of Nordic Cardio-
Oncology Society Geeta Gulati Medisinsk divisjon Forskningsrådet 160 000 
The effect of non-antibiotic therapy on 
the gut resistome in inflammatory bowel 
disease. 

Aina E. Foossum 
Moen Medisinsk divisjon 

TTA via Oslo 
universitetssykehus 55 000 

Implementation of Stress and Adversity 
Inventory in multidisciplinary assessment 
of patients with obesity 

Tone Gretland 
Valderhaug Medisinsk divisjon Forskningsrådet 200 000 

Forskningsstipend Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 

Norsk forening for 
lungemedisin 
(AstraZeneca) 100 000 

PE-Rehab - Cardio -pulmonary 
rehabilitation to improve exercise 
capacity and quality of life after 
pulmonary embolism; a randomized 
controlled trial Anders Dahm Medisinsk divisjon Sykehuset Østfold 39 000 

STOP-IT Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 

NordForsk via 
Copenhagen 
University Hospital 
Herlev 60 000 
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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 2019 ble det til sammen søkt om 50,1 millioner kroner fordelt på 80 søknader. Den samlede 
summen som ble tildelt var 4.505.000 fordelt på 13 prosjekt (se tabell 13). 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.  
 
 
Tabell 13: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2019 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Tildelt beløp 
Thee dimensional (3D) ultrasound and magnetic 
resonance imaging (MRI) – the future tools to diagnose 
pregnancies with high risk of adverse outcome? Anne Eskild 

Divisjon for diagnostikk 
og teknikk 500 000 

Magnetis Resonance Enterography of a population-
based patient cohort with Crohns disease: a longitudinal 
follow-up of bowel disease and damage with evaluation 
of prognostic risk factors Anne Negård 

Divisjon for diagnostikk 
og teknikk 217 500 

  
Divisjon for 
diagnostikk og teknikk 717 500 

A cluster-randomized study on implementation of 
guidelines and evidence-based treatments of psychosis. 
(Bedre Psykosebehandling) 

Kristin Sverdvik 
Heiervang 

Divisjon for Psykisk 
helsevern 500 000 

Medication free treatment: Characteristics, effectiveness 
and justification 

Kristin Sverdvik 
Heiervang 

Divisjon for Psykisk 
helsevern 300 000 

  
Divisjon for Psykisk 
helsevern 800 000 

Mechanisms of defective mitophagy machinery in 
Alzhaimer's disease Evandro F. Fang Medisinsk divisjon 1 000 000 
Center for Cardiac Precision Medicine: Targeted 
proteomics for biomarker discovery in heart failure Helge Røsjø Medisinsk divisjon 300 000 
Mechanical dispersion as a marker of myocardial 
dysfunction in patients with stable coronary artery 
disease and the general population Helge Røsjø Medisinsk divisjon 300 000 
Microbiota, composition and activity, in treatment naïve 
pediatric patients with inflammatory bowel disease. Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 217 500 
Establishment of a neuronal stem cell culture platform at 
the Akershus University Hospital Evandro F. Fang Medisinsk divisjon 217 500 
Generation of idiotopes in multiple sclerosis Trygve Holmøy Medisinsk divisjon 217 500 
Ex vivo 5-aminolevulinsyre-medierte fotodynamiske 
effekter på cellulære og ikke-cellulære 
blodkomponenter hos pasienter med Crohns sykdom Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 217 500 
  Medisinsk divisjon 2 470 000 
Prediktorer for infeksjon etter kirurgisk rekonstruksjon 
av fremre korsbånd Asbjørn Årøen Ortopedisk klinikk 300 000 
Plate fixation versus intramedullary nailing of 3 and 4 
part proximal humerus fractures. A prospective 
randomized controlled trial 

Per Henrik 
Randsborg Ortopedisk klinikk 217 500 

  Ortopedisk klinikk 517 500 
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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 20198 var 
Sandra Larsen (Kvinneklinikken), Peder Langeland Myhre (Medisinsk divisjon), Zill-E-Huma 
Latif (Divisjon for psykisk helsevern). 
 

 
Fra venstre: Sandra Larsen, Peder Langeland Myhre og Zill-E-Huma Latif 

 
 
Omtale av vinnerne 
 
Sandra Larsen, Camilla Haavaldsen, Elisabeth Krefting Bjelland, Johanne Dypvik, Anne Marie 
Jukic, Anne Eskild. 

Placental weight and birthweight: The relations with number of daily cigarettes and smoking 
cessation in pregnancy. A population study. International Journal of Epidemiology 2018;Volum 47 
(4) s1141-1150 

Mors røyking reduserer barnets fødselsvekt, og lav fødselsvekt øker risikoen for tidlig død. Det har 
tidligere vært antatt at fødselsvekten til barnet synker med økende antall sigaretter som mor røyker 
daglig. Det har hersket tvil om dose-respons-sammenhengen mellom fødselsvekt og antall 
sigaretter daglig er lineær, og hvilken effekt røykeslutt i graviditet har på fødselsvekt. Morkaken er 
også avgjørende for fosterveksten. I hvilken grad mors røyking påvirker morkakevekten har vært 
ukjent. 

En forskningsgruppe fra Kvinneklinikken på Ahus brukte Medisinsk Fødselsregister for å studere 
sammenhengen mellom antall sigaretter mor røyker daglig i første trimester, morkakevekt og 
fødselsvekt.  
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Hos kvinner som røykte gjennom hele graviditeten sank morkakevekt og fødselsvekt med økende 
antall sigaretter daglig, men med over 11 sigaretter daglig var det ingen ytterligere reduksjon i 
vekt. Hos kvinner som sluttet å røyke etter første trimester var morkakevekt høyere enn hos ikke-
røykere, og økte lineært etter antall sigaretter daglig. Barnets fødselsvekt hos disse kvinnene var 
nesten lik den til ikke-røykere. 

Studien inkluderte nesten 700 000 gravide i Norge i perioden 1999-2014.  Den viser at mors 
røyking påvirker fødselsvekt i større grad enn morkakevekt. Den antyder også at røykereduksjon 
og røykeslutt i graviditet kan være gunstig for morkakevekst og fostervekst. 
 
 
Peder Langeland Myhre, Sebastian Sarvari, Heikki Ukkonen, Frank Rademakers, Jan E. Engvall, 
Tor-Arne Hagve, Eike Nagel, Rosa Sicari, José Luis Zamorano,Mark Monaghan, Jan R. M. 
D’Hooge, Thor Edvardsen, Helge Røsjø 

Cardiac troponin T concentrations, reversible myocardial ischemia, and indices of left ventricular 
remodeling in patients with suspected stable angina pectoris: A DOPPLER-CIP substudy. Clinical 
Chemistry 2018;Volum 64 (9) s.1371-1379. 

Troponin er et viktig hjerteprotein som slippes ut i blodbanen ved skade på hjertet. Måling av 
troponin i blodet brukes tradisjonelt til diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. Det siste tiåret har man 
imidlertid funnet en klar sammenheng mellom forhøyede nivåer av troponin og økt risiko for 
hjertesykdom hos stabile pasienter og i den generelle befolkning. Høye troponinverdier har særlig 
vært satt i sammenheng med risiko for hjertesvikt og hjertedød. Troponin blir derfor i økende grad 
også benyttet som en risikomarkør for hjertesykdom. Hva som driver det økte utslippet av troponin 
hos disse pasientene med forhøyet risiko har imidlertid vært uklart.  

I den store multisenterstudien DOPPLER-CIP inkluderte man 676 pasienter fra 7 europeiske land 
med mistenkt kransåresykdom i hjertet. Pasientene gjennomgikk en rekke undersøkelser av hjertet, 
inkludert stresstesting, bildediagnostikk og blodprøvetaking. I vår studie så vi på sammenhengen 
mellom troponinnivåer i blodet og hjertets funksjon og struktur under belastning og i hvile. Vi fant 
at høye troponinverdier var særlig forbundet med to fenomener i hjertet: 1) Stor og fortykket 
hjertemuskel og 2) begrenset blodtilførsel til hjertemuskelen både i hvile og under belastning. 
Pasienter med både forstørrede hjerter og lite blodtilførsel hadde de høyeste troponinnivåene, mens 
pasienter med både normalt store hjerter og normal blodtilførsel hadde de laveste nivåene. 

Resultatene støtter tidligere studier som viser at forhøyet troponin er uttrykk for sykdom i hjertet 
som burde utredes videre. I tillegg viser vi i denne studien at man både må se etter endringer i 
hjertets struktur (risiko for hjertesvikt) og endringer i blodtilførsel (risiko for hjerteinfarkt) hos en 
pasient med forhøyet troponin. 

 
Zill-E-Huma Latif, Jurate Saltyte Benth, Kristin Klemmetsby Solli, Arild Opheim, Nikolaj 
Kunøe, Peter Krajci, Kamini Sharma Haase, Lars Håkon ReiestadTanum,  

Anxiety, Depression, and Insomnia Among Adults With Opioid Dependence Treated With 
Extended-Release Naltrexone vs Buprenorphine-Naloxone A Randomized Clinical Trial and 
Follow-up Study. JAMA psychiatry 2018. 

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 opioidavhengige personer 
som nylig av har gjennomgått avrusning.  
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Studien ble utført ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset i Stavanger. Seniorforsker Lars 
Tanum ved Ahus var prosjektleder. 

Dette er den første studien som er gjort på langtidsvirkende naltrekson-injeksjoner i Vest-Europa, 
og den første studien i verden som sammenliknet langtidsvirkende naltrekson med suboksone. Det 
er også den første studien i verden til å sammenlikne langtidsvirkende naltrekson med noen former 
for LAR medisin.  

Studien besto av to deler: 

 I den første delen av studien (12 uker) sammenlignet vi langtidsvirkende naltrekson med 
suboksone-behandling. Det har vært reist spørsmål om hvorvidt naltrekson-behandling vil 
øke plager relatert til angst, depresjon og søvnproblemer. Vi fant at behandling med 
langtidsvirkende naltrekson gav en signifikant bedring i søvnproblemer, mens begge 
legemidler gav en reduksjon i angst og depresjonssymptomer.  

 I oppfølgingsstudien (36 uker), så man at deltakerne som enten fortsatte med 
langtidsvirkende naltrekson eller som ble konvertert til langtidsvirkende naltrekson, viste en 
fortsatt bedring i sine symptomer relatert til angst, depresjon og søvnløshet.  

Hovedbudskapet fra studien er at komorbide symptomer som angst, depresjon og søvnløshet blant 
opioid-avhengige pasienter ikke forverres av langtidsvirkende naltrekson, og derfor ikke bør være 
til hinder for et bytte fra dagens LAR-behandling (opioid-agonist) til langtidsvirkende naltrekson. 
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13. Årets avhandlinger 

I 2019 disputerte 13 ansatte ved Akershus universitetssykehus for graden PhD. Tabell 6 viser 
fordelingen av doktorgrader per divisjon. Nedenfor følger oversikt over doktorandenes arbeid: 
 
 

Cand.med. Johanne Dypvik ved Kvinneklinikken disputerte 30. januar over 
avhandlingen: "Diabetes, preeclampsia and infant death – The 
associations with placental weight." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Placenta accreta, 
increta, percreta. Diagnotsikk og behandling") 

Veileder: Professor Anne Eskild 
 
 

 
 

MD Elin Wahl Blakstad ved Barne- og ungdomsklinikken disputerte  
1. februar over avhandlingen: "Growth, neurodevelopment, metabolic 
markers and intestinal microbiota in very low birth weight infants on 
enhanced nutrient supply." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Nutrition in premature 
babies - historical practices, research findings and clinical 
implementations") 

Veileder: Professor Britt Nakstad 
 

 
 

Cand.med. Maria Pedersen ved Barne- og ungdomsklinikken disputerte  
28. februar over avhandlingen: "Chronic Fatigue and Chronic Fatigue 
Syndrome Following acute Epstein-Barr Virus Infection in 
Adolescents." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Chronic Fatigue 
Syndrome and Chronic Pain") 

Veileder: Professor Vegard Bruun Wartholm Wyller 
 
 

 
 
MD Hendrik Frølich Stange Fuglesang ved Ortopedisk klinikk disputerte  
11. april over avhandlingen: "Functional Outcome after Conservative 
and Operative Treatement of Midshaft Clavicle Fractures." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Overbehandling av 
skulderlidelser i Norge? Hvordan sikre et likeverdig og riktig nivå på 
tjenesten?") 

Veileder: Førsteamanuensis Stein-Erik Utvåg 
 

 
Johanne Dypvik 

 
 

 
Maria Pedersen 

 
  



 
 

 
 
 

28

Cand.med. Svend Ulstein ved Ortopedisk klinikk disputerte 14. juni over 
avhandlingen: "Prognosis and treatement of focal cartilage lesions of the 
knee joint. Medium to long-term results." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "The use of PROMs as 
outcome measure after knee surgery: Strengths and limitations.") 

Veileder: Seniorforsker Jan Harald Røtterud 
 
 
 

 
 
Cand.med. Jacob Andreas Winther ved Medisinsk divisjon disputerte 17. 
juni over avhandlingen: "Prognostic and diagnotsic biomarkers linked to 
water and sodium regulation in acute dyspnea." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "SGLT2 inhibitors: 
mechanisms of action and link between cardiovascular disease and 
diabetes") 

Veileder: Professor Torbjørn Omland 
 

 
 

Cand.med. Zill-E-Huma Latif ved Divisjon for psyksik helsevern disputerte 
27. juni over avhandlingen: "Long-Term Effectiveness, Psychiatric 
Distress and Chronic Pain in Opioid Dependent Individuals Receiving 
Treatement with Extended-Release Naltrexone." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Long-term Outcomes 
of Pharmacotherapies for Opioid Use Disorder") 

Veileder: Professor Lars Tanum 

 
 

 
 

M.Sc. Francesco Di Ruscio ved Divisjon for diagnostikk og teknologi 
disputerte 25. september over avhandlingen: "Modelling the transmission 
of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Norway." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Changing 
epidemiology of meticillin-resistant Staphylococcus aureus - success stories 
in an European perspective.") 

Veileder: Førsteamanuensis Truls Michael Leegaard 
 

 

 

 
Svend Ulstein  

 
  

 
Zill-E-Huma Latif  

 
Francesco Di Ruscio  
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MD Christine Olbjørn ved Barne- og ungdomsklinikken disputerte 11. 
oktober over avhandlingen: "Prognosis of IBD in children and 
adolescents: Assessment of outcome, based on clinical, serological and 
microbial markers at diagnosis." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Gluten: different faces 
of the problem") 

Veileder: Forsker Gøri Perminow 
 
 

 
 

M.Sc. Tonje Bjørnetrø ved Medisinsk divisjon disputerte 17. oktober over 
avhandlingen: "Extracellular Vesicles in Colorectal Cancer - Mediators 
of tumor aggressiveness." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Therapeutic potential 
of extracellular vesicles") 

Veileder: Professor Anne Hansen Ree 
 
 
 

 
 
Cand.med. Filip Celestyn Dolatowski ved Ortopedisk klinikk disputerte 31. 
oktober over avhandlingen: "Outcomes and complications of 
nondisplaced femoral neck fracture treated by screw fixation or hip 
hemiarthroplasty in elderly patients." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Influence of spinal 
disease and surgery on the result of total hip replacement") 

Veileder: Førsteamanuensis Stein-Erik Utvåg 
 

 
 
Cand.med. Khalaf Mreihil ved Barne- og ungdomsklinikken disputerte 
5. november over avhandlingen: "Phototherapy for neonatal jaundice 
Studies of photoisomer formation and clinical practice." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Prolonged jaundice 
revisited: recent advances in the management of neonatal cholestasis") 

Veileder: Professor Britt Nakstad 
 
 

 
 

 
Christine Olbjørn  

 
Tonje Bjørnetrø  

 
 

 
  



 
 

 
 
 

30

Kine Mari Bakke ved Medisinsk divisjon disputerte 13. desember over 
avhandlingen: "Assessing cancer aggressiveness by functional magnetic 
resonance imaging." 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "The measurement of 
tumor hypoxia in human patients using MRI") 

Veileder: Seniorforsker Kathrine Røe Redalen 
 
 

 
 
 

 
 Kine Mari Bakke 
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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. 
 
Forsknings- og personvernrådgivere 
 
Veiledning  

Rådgiverne ved Avdeling for forskningsstøtte yter veiledning til forsknings- og kvalitetsprosjekter. 
Dette omfatter veiledning og undervisning i rutiner og regelverk, råd om personvern, 
forskningsetikk, håndtering av avvik, 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.    
 
Internkontroll  
Fra 1. november 2018 tok vi i bruk elektronisk system (eSkjema) for å melde forskning- og 
kvalitetsprosjekter. Dette systemet er utviklet på Ahus og vil bidra til å styrke internkontroll ved 
foretaket, og gir oversikt over alle behandlinger av personopplysninger i forsknings- og 
kvalitetsprosjekter. Alle prosjekter får en uttalelse på vegne av Personvernombudet etter 
innmelding i eSkjema. 
 
Avvik og uønskede hendelser i forsknings- og kvalitetsprosjekter ble fra og med desember 2018 
meldt inn som egen kategori i internt avvikssystem ved Ahus (EQS). Dette har økt bevisstheten 
rundt formelle krav til prosjektprosessen, og bidrar til å avverge fremtidige uønskede hendelser. 
 
 
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-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 
Personvern poliklinikk 
Hver tirsdag fra 13.30 til 15.00 arrangeres poliklinikk personvern og forskningsveiledning på 
sykehuset. Poliklinikken holder til i 5. etasje i Nye Nord og er åpen 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. Poliklinikken tilbyr rådgivning innen 
personvernspørsmål, forskningsetikk, håndtering av avvik og biobank.   
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Statistisk forskningspoliklinikk 
Statistisk forskningspoliklinikk er åpen for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus. 
Poliklinikken fungerer etter drop-in-prinsippet hver tirsdag fra 13.30 til 15.00, men det er også 
mulig å ta kontakt på andre tidspunkt. Statistisk forskningspoliklinikk tilbyr rådgivning i 
bearbeiding av data og analyse, og bruk av statistiske metoder. Vi gir følgende statistikkstøtte: 

 diskusjon om variabler, inkludert hjelp til å definere dem og hva de kan brukes til 
 valg av statistiske metoder, inkludert hjelp til å forstå disse, og praktiske råd om hvordan 

man skal gå frem 
 
Statistikerne gir også råd om hvor ansatte kan gå på kurs for å tilegne seg nødvendig kunnskap. 
 
Etter nærmere vurdering kan den som gir statistikkstøtte bidra mer enn det som er beskrevet 
ovenfor. I slike tilfeller drøftes betingelser for videre samarbeid, inkludert avgjørelser om 
medforfatterskap. 
 
Helsefaglig forskningspoliklinikk 
Helsefaglig forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud om rådgivning i helsefaglige 
forskningsspørsmål for ansatte på Ahus. 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 Ahus og UiO, Campus 
Ahus som har 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 feks EQ-5D, 15D eller 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 søknadsskriving 

 
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. Åpen temakveld for befolkningen 

Tirsdag 7. mai arrangerte Akershus universitetssykehus «Åpen temakveld om sykehusets satsing 
på den eldre pasient». 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. 
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Tirsdag 15. oktober arrangerte sykehuset «Åpen temakveld: Hvordan skal Akershus 
universitetssykehus (Ahus) videreutvikle og styrke utredning, behandling og forskning for 
kreftpasienter». 
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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 Vegard Bruun Wyller 
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)  


