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1. Sammendrag 

Styrking og synliggjøring av universitetssykehusfunksjonen var en hovedmålsetting for Akershus 

universitetssykehus i 2016. 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 at det er høyere forskningsaktivitet enn noen gang tidligere.   

Hele 363 vitenskapelige artikler utgikk fra Akershus universitetssykehus i 2016, mot 285 året før, 

og 20 % av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter. Til tross for et økende antall oppmeldte 

doktorgradsstudenter var det bare ni disputaser i 2016 mot 17 i 2015. Trenden i antall disputaser 

over tid er imidlertid positiv, så nedgangen fra 2015 tolkes som en tilfeldig svingning. Antall 

publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, steg fra 228 i 2015 til 277 i 2016. 

Akershus universitetssykehus som tidligere lå lavest i poeng av de norske universitetssykehusene 

har med dette passert både Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Publikasjonslisten fra Akershus universitetssykehus 2016 viser at det samarbeides tett med 

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

universitetssykehus.  

Til sammen 195 årsverk, fordelt på 501 medarbeidere, ble brukt til forskning ved Akershus 

universitetssykehus i 2016. Mye av forskningen var eksternt finansiert. Solid planlegging og gode 

søknader fra forskningsgruppene har ført til økt tildeling av eksterne forskningsmidler. I 2016 fikk 

sykehuset tildelt i overkant av 100 millioner kroner til forskning, mot 89 millioner kroner i 2015. 

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

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

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

forskningsområder som ansees som viktige for sykehuset. 

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

økende antall kliniske studier de siste årene. I 2016 ble 46 nye kliniske studier, hvorav 25 

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

NorCrin, og bidrar på denne måten til det nasjonale samarbeidet innen klinisk forskning.  
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2. Organisering av forskning på Akershus universitetssykehus 

Funksjonen som forskningsdirektør ble løftet fra nivå 3 til nivå 2 i organisasjonen i september 

2016 da viseadministrerende direktør overtok det utøvende forskningsansvaret på vegne av 

administrerende direktør. Rapporteringslinjen for forskning følger lederlinjen i sykehuset. Divisjon 

for psykisk helsevern, medisinsk divisjon, kvinneklinikken og barne- og ungdomsklinikken har 

egne forskningsavdelinger og 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 har et formalisert samarbeid med Universitetet i Oslo om forskning 

og undervisning av medisinerstudenter. Institutt for klinisk medisin ved det medisinske fakultet har 

en stedlig leder som er vitenskapelig ansatt og rapporterer til instituttleder. Vedkommende er 

observatør i sykehusledelsen. Instituttet har lokal administrasjon på Campus Ahus. 

Forskningsledelsen i universitetslinjen er organisert i tre klinikker; klinikk for indremedisin og 

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

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

helsetjenesteforskning og psykiatri (avdeling for helsetjenesteforskning som er organisert direkte 

under viseadministrerende direktør og divisjon for psykisk helsevern).  

 

En betydelig andel av forskerne ved Akershus universitetssykehus har kombinerte stillinger med 

Universitetet i Oslo, og har dermed også en tilknytning til universitetslinjen. Disse rapporterer til 

klinikkleder ved universitetet for sine universitetsoppgaver og til avdelingssjef for oppgaver som er 

relatert til ansettelsesforholdet ved Akershus universitetssykehus.  
 

Det er etablert forskningsutvalg i de fleste divisjoner og klinikker, samt to rådgivende utvalg 

sentralt, ledermøte for forskning og felles forskningsutvalg. Begge har representasjon fra både 

sykehus og universitet. Ledermøtet er opprettet for å drøfte temaer knyttet til ledelse og 

organisering av forskning. 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 2016 ble totalt 195,1 årsverk benyttet til forskning og utviklingsarbeid (FoU).  Av dette utgjorde 

forskningsårsverkene 175,2. Årsverkene var fordelt på 501 personer siden de fleste 

forskningsaktive har kombinerte stillinger med både forskning og klinikk. I tillegg er 48,7 årsverk 

tilknyttet Universitetet i Oslo Det dreier seg om seks professor I stillinger, de øvrige er 

deltidsstillinger som professor II/førsteamanuensis og ulike typer forskningsstøtte. Akershus 

universitetssykehus har to kombinerte stillinger med Høgskolen i Oslo og Akershus, en i divisjon 

for psykisk helsevern og en i avdeling for helsetjenesteforskning.  

 

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

årsverk tilknyttet universitetet.  

 

Forskningsstøtten ved sykehuset er dels finansiert av Universitetet i Oslo, dels av Akershus 

universitetssykehus (høyre kolonne i begge tabellene). Forskningsstøtten inkluderer bibliotek, 

datafangst, statistikk, biobank, administrative og tekniske tjenester. Dette utgjør totalt ni årsverk 

fordelt på tolv personer i sykehuslinjen, og 11,1 årsverk fordelt på 13 personer i universitetslinjen. 

 

Tabell 1: Divisjonsvis fordeling av årsverk til FoU. Akershus universitetssykehus, 2016. 

Ahus 2016 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK HØKH

Forsknings- 

støtte 

Analyse/ 

Datafangst

Internt finansieret 15,5 31,4 6,1 3,8 33,6 2,1 4,2 6,8 5,8 3,0

Antall ansatte 54,0 106,0 50,0 16,0 107,0 8,0 17,0 10,0 9,0 3,0

Eksternt finansiert 2,3 16,4 0,3 2,4 37,6 3,4 7,1 13,2 0,2

Antall ansatte 4,0 26,0 1,0 19,0 16,0 10,0 18,0 26,0 1,0

Ahus totalt årsverk 17,9 47,7 6,4 6,2 71,2 5,4 11,4 19,9 5,8 3,2  
 

Tabell 2: Divisjonsvis fordeling av årsverk vitenskapelige stillinger. Campus Ahus, UiO, 2016. 

UiO - Campus Ahus 2016 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK HØKH

Forsknings-

støtte*

Analyse/Da

tafangst*

Adm 

ansatte*

Årsverk internt finansiert 1,2 0,4 6,2 2,7 14,4 1,6 2,2 0,9 6,0 2 2,5

Antall ansatte internt finansiert 6,0 2,0 13,0 5,0 28,0 4,0 3,0 3,0 6,0 2 3

Årsverk eksternt finansiert 0,2 0,0 0,8 0,0 4,9 0,0 0,2 1,9 0,4 0 0,2

Antall ansatte eksternt finansiert 1,0 0,0 4,0 0,0 7,0 0,0 1,0 5,0 1,0 0 1

Årsverk UiO totalt 1,4 0,4 7,0 2,7 19,3 1,6 2,4 2,8 6,4 2,0 2,7

* Her inngår forskningsingeniørene ved EpiGen samt statistiker og IT-støtte. I datafangst inngår de to uio-ansatte rådgiverne.  
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Tabell 3 viser utviklingen i antallet årsverk de tre siste årene.  

 

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

perioden 2013 – 2016. 

DDT PSYK KIR Orto* MED KK BUK

Forskning 

og 

innovasjon

Forsknings-

støtte**

Analyse/ 

Datafangst

Adm 

ansatte**

TOTAL 

Forskning 

og 

utvikling: 

Ahus årsverk

2013 12,8 22,2 8,5 46,0 7,0 3,3 23,0 8,5 131,3

2014 13,0 30,6 4,4 4,9 55,6 6,9 9,0 19,7 9,6 153,7

2015 11,0 29,5 5,3 7,4 64,8 6,1 12,8 21,9 10,5 169,3

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

UiO årsverk 

2013 2,4 0,9 8,5 13,0 1,4 2,1 1,6 7,0 36,9

2014 1,4 0,4 6,2 3,2 16,7 1,9 1,4 2,8 9,8 43,8

2015 1,4 0,4 7,7 2,9 20,0 1,4 1,4 1,6 10,5 47,3

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

ORT:  Ortopedisk klinikk 

MED: Medisinsk divisjon 

KK: Kvinneklinikken 

BUK: Barne- og ungdomsklinikken 

HØKH: Avdeling for helsetjenesteforskning inkludert Head and neck research group 
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4. Vitenskapelig produksjon 

I 2016 ble det det registrert hele 363 artikler med adresse Akershus universitetssykehus i CRIStin 

(Current Research Information System in Norway)
1
, mot 285 året før. Av disse var 20 % publisert i 

et nivå 2-tidsskrift, resten i et nivå 1-tidsskrift (tabell 4). Tabell 5 viser fordelingen av 

vitenskapelige artikler mellom divisjoner/klinikker.   

 

Tabell 4: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå*. 

Nivå 1 Nivå 2 

Antall % Antall % 

289 80 74 20 

*Vitenskapelige publiseringskanaler for helseforetak er inndelt i to kvalitetsnivå: Nivå 1: Godkjente vitenskapelige 

publiseringskanaler (1 poeng), nivå 2: Spesielt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (3 poeng). 

 

 

Tabell 5: Vitenskapelige publikasjoner per divisjon 2016. 

 
Totalt Nivå 1 

  Publ. * 

poeng 
Nivå 2 

  Publ. * 

poeng 

Barne- og ungdomsklinikken 27 25 11,05 2 2 

Divisjon for diagnostikk og teknologi 45 37 14,88 8 5,13 

Divisjon psykisk helsevern 48 42 19,69 6 8,17 

Enhet for medisin og helsefag 2 2 0,74   

Helsetjenesteforskning* 86 66 30,3 20 26,23 

Kirurgisk divisjon 56 47 18,48 9 10,93 

Kvinneklinikken 16 12 6,15 4 6 

Medisinsk divisjon 138 103 41,46 35 37,92 

Ortopedisk klinikk 13 11 4,92 2 4,13 

*: Inkludert Head and Neck 

 

Til tross for et økende antall oppmeldte doktorgradsstudenter var det bare ni ansatte som disputerte 

i 2016 mot 17 i 2015. Trenden i antall disputaser over tid er imidlertid positiv (se senere), så 

nedgangen fra 2015 tolkes som en tilfeldig svingning. Tabell 6 viser fordelingen per divisjon. I 

avsnitt 13 finnes en oversikt over hvem som disputerte.  

 

Tabell 6: Antallet disputaser per divisjon 

 Antall 

Medisinsk divisjon 2 

Helsetjenesteforskning 1 

Kvinneklinikken 2 

Divisjon for diagnostikk og teknologi 2 

Barne- og ungdomsklinikken 1 

Kirurgisk divisjon 1 

 

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, steg fra 228 i 2015 til 277 i 

2016. Akershus universitetssykehus som tidligere lå lavest i poeng av de seks norske 

universitetssykehusene har med dette passert både Stavanger universitetssykehus og 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (Figur 1).  

� 
1
 http://www.cristin.no  

http://www.cristin.no/
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Figur 1: Publikasjonspoeng (publikasjoner og doktorgrader) – sammenligning mellom de norske 

universitetssykehusene for perioden 2006 – 2016. 
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5. Utvikling i antall publikasjoner og doktorgrader 2008-2016 

Tabell 7 og figur 2 og 3 viser utviklingen i antall vitenskapelige publikasjoner og antall avlagte 

doktorgrader i perioden fra 2008 til 2016. Antallet publiserte artikler har ligget relativt stabilt de 

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

men det er en underliggende vekst fra 2008 til 2016.  

 

Tabell 7: Publikasjoner og doktorgrader 2008-2016. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikasjoner 108 107 130 210 238 228 238 285 363 

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

 

Figur 2: Utvikling i antall publikasjoner  

 
 

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

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

11 

6. Publiserende forskere   

I 2016 er det rapportert 193 kvinner som har deltatt i forskningsarbeid i ordinær arbeidstid, disse 

har en gjennomsnittsalder på 44 år og 170 menn som har en gjennomsnittsalder på 47 år. 

 

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

adresse Akershus universitetssykehus i 2016. Tabell 8 viser publiserende forskere fordelt på kjønn 

og alder, og tabell 9 viser den tilsvarende oversikten per divisjon. Data er hentet fra CRIStin.   

 

 

Tabell 8: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder 
Menn Kvinner Totalt 

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

135 47,2 155 43,7 290 45,3 

 

 

Tabell 9: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon 

  Menn Kvinner 

  Antall Gjsn. alder Antall Gjsn. alder 

Barne- og ungdomsklinikken 3 42 11 46 

Divisjon for diagnostikk og teknologi 18 49 23 47 

Divisjon psykisk helsevern 15 47 16 44 

Enhet for medisin og helsefag 1 59 3 51 

Helsetjenesteforskning 11 42 21 43 

Kirurgisk divisjon 23 50 10 49 

Kvinneklinikken 4 53 11 47 

Medisinsk divisjon 51 47 58 41 

Ortopedisk klinikk 9 45 2 46 
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7. Nasjonalt samarbeid 

Figur 5 viser en oversikt over norske institusjoner som forskere på Akershus universitetssykehus 

publiserer sammen med. Sampublisering med Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus er 

mest vanlig.  

 

 

Figur 5: Sampublisering med norske institusjoner  

 
 

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

 OUS – Oslo universitetssykehus 

 UiB – Universitetet i Bergen 

 HAUKELAND - Haukeland universitetssykehus 

 NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 FHI – Folkehelseinstituttet 

 HiOA – Høgskolen i Oslo og Akershus 

 SI – Sykehuset Innlandet 

 STO – St Olav Hospital  

 OSTFSYK – Sykehuset i Østfold 

 UiT – Universitetet i Tromsø 

 SUS – Stavanger universitetssykehus 

 SIV – Sykehuset i Vestfold  

 VV – Vestre Viken 

 VV – Vestre Viken 

 UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge 

 STHF – Sykehuset i Telemark 

 Helse Fonna 

 NIH – Norges Idrettshøgskole 

 DIAKON – Diakonhjemmet 

 KREFTREG – Kreftregisteret 

 BI – Handelshøyskolen BI 

 SSHF - Sørlandet Sykehus HF 

 UNI – UNI Research 

 HMR – Helse Møre og Romsdal 

 HSN – Høgskolen i Sørøst Norge 

 HIOF – Høgskolen i Østfold 

 NLSH – Nordlandssykehuset 

 NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 RBUP_ØS - RBUP Øst og Sør 

 STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt 

 HELSEFØRDE – Helse Førde HF 

 HNT – Helse Nord-Trøndelag HF 

 NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress 
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8. Internasjonalt samarbeid 

I 2016 var 170 artikler eller 47 % av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske 

samarbeidspartnere. Som figur 6 viser, har antallet artikler som inkluderer internasjonalt samarbeid 

økt betraktelig det siste året. 

 

Figur 6: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid 

 



 

 

 

 

 

14 

9. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler 

I 2016 fikk Akershus universitetssykehus tildelt totalt 100 415 000 i eksterne forskningsmidler; 

blant annet fra Helse Sør-Øst RHF, Norges forskningsråd og Kreftforeningen. I figur 7 fremgår 

ekstern finansiering fordelt på finansieringskilder.  

 

Figur 7: Ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 

 
 

 

Tabell 10 viser en oversikt over forskningsprosjekter som i 2016 ble innvilget eksterne 

forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc stipendiat eller større driftsbevilgninger. De fleste 

bevilgningene er flerårige, i høyre kolonne i tabellen fremkommer årlig tildeling. I tabell 11 

presenteres en oversikt over mindre bevilgninger, disse er vanligvis engangsbevilgninger. Figur 7 

viser oversikt over eksterne bevilgninger fordelt på finansieringskilder. 

 

Tabell 10: Prosjekter som er innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc 

stipendiat og større driftsbevilgninger.  

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2016 

Disease burden and economic impact of 

respiratory syncytial virus in Norway: a 

pre-vaccine assessment Britt Nakstad 

Barne- og 

ungdomsklinikken Helse Sør-Øst 1 004 000  

Intra-patient HPV genetic variation - a 

new and specific marker for cancer 

development 

Irene Kraus 

Christiansen 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi Helse Sør-Øst 760 000 

Is shared primary and mental health care 

better than current practice for people 

with mental and comorbid illnesses? A 

cluster randomized trial Torleif Ruud 

Divisjon for psykisk 

helsevern Helse Sør-Øst 1 004 000  

The Potential Role of Human 

Cytomegalovirus (HCMV) Infections in 

Breast Cancer Initiation and Progression Jürgen Geisler Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 004 000  

BioPicture – Biologic mapping for 

treatment individualisation in rectal 

Kathrine Røe 

Redalen Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 004 000  
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2016 

cancer by functional magnetic resonance 

Cell type analysis of lymphocyte 

infiltration and cytokine profiles in breast 

cancer development and progression 

Vessela N. 

Kristensen Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 004 000  

Imaging the origins of dementia: 

vascular, grey and white matters Per Selnes Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 502 000  

Immunoglobulin G1m1 allotype positive 

B cells as disease-drivers and diagnostic 

markers in multiple sclerosis Trygve Holmøy Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 205 000  

Mechanisms for airway obstruction in 

never smokers Vidar Søyseth Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 502 000  

Reconstruction of the medial 

patellofemoral ligament versus 

conservative treatment of recurrent 

patella dislocation. A Randomised 

Controlled Trial Asbjørn Årøen Ortopedisk klinikk Helse Sør-Øst 502 000  

South-Eastern Regional Infrastructure for 

Clinical Translational Research (SERIT) Hilde Nilsen Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 1 761 000  

Are women getting older at last menstrual 

period, and what are the causes and 

consequences of high age at menopause? Anne Eskild Kvinneklinikken Helse Sør-Øst 1 730 000  

Towards Alzheimer’s disease pre-

dementia intervention: Meeting-point of 

diagnostics, genetics, and individual risk 

estimates Tormod Fladby Medisinsk divisjon Helse Sør-Øst 2 721 700  

Utenlandsstipend - HSØ 2016 
Line Sletner 

Barne- og 

ungdomsklinikken Helse Sør-Øst 392 000  

Functional implications of the RNA- and 

DNA-processing activity of SMUG1 in 

telomere maintenance, stem cells, and 

cancer Hilde Hilsen Medisinsk divisjon Kreftforeningen 1 546 000 

Are women getting older at last menstrual 

period, and what may be causes and 

consequences of high age at menopause? Anne Eskild Kvinneklinikken Kreftforeningen 871 634 

Acute myeloid leukemia in the elderly 

Hoa Thi Tuyet 

Tran Medisinsk divisjon Kreftforeningen 471 000 

Cardiac Arrhytmia Biomarker 
Helge Røsjø Medisinsk divisjon 

Forskningsrådet via 

Inven2 2 100 000 

Secretoneurin as a novel biomarker and 

therapeutic strategy in cardiovascular 

disease Helge Røsjø Medisinsk divisjon 

Forskningsrådet 

FRIMEDBIO 1 133 050 

Atrieflimmer og kryptogene hjerneslag  Kjetil Steine Medisinsk divisjon Ekstrastiftelsen 690 000 

Pasientsikkerhetskultur og resultater ved 

norske intensivavdelinger - et forprosjekt Ellen Deilkås Helsetjenesteforskning 

Den norske 

legeforening 580 000 

Pilotstudie - automatisk uthenting av data 

fra eksisterende datakilder - Optique Way Mariann Aaland Kirurgisk divisjon 

Helse Sør-Øst, 

Innovasjonsmidler 500 000 

Donasjoner ALS-forskning (Forskning 

relatert til ALS)  

Trygve Holmøy 

/Joel Glover Medisinsk divisjon 

ALS Norsk 

støttegruppe 1 325 000 

Utvikling av en semantisk IT løsning og 

ontologi for klinisk bruk i helsevesenet 

Ivar Thor 

Jonsson Kirurgisk avdeling 

Innovasjonsmidler 

fra HSØ 2 000 000 

Ny metode for påvisning av aggressiv 

kreftsykdom basert på MR-avbildning 

Kathrine Røe 

Redalen Medisinsk divisjon 

Innovasjonsmidler 

fra HSØ 500 000 

"Next generation sequencing in breast 

cancer" Jürgen Geisler Medisinsk divisjon 

Bodil og Magnus 

legat  625 000 

Idiotypes and allotypes revisited - 

disentangling the B cell enigma in 

multiple sclerosis Trygve Holmøy Medisinsk divisjon 

Norges 

forskningsråd (NFR) 335 000 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2016 

Pathways Jorun Rugkåsa Helsetjenesteforskning NFR 19 907 000 

 

Efficacy and Tolerability to Targeted 

Combined-Modality Therapy 

 

Anne Hansen 

Ree 

 

Medisinsk divisjon 

 

Kreftforeningen 

 

998.500 

OFU samarbied med SpinChip Helge Røsjø Medisinsk divisjon 

HSØ 

Innovasjonsmidler 500 000 

 

 

Tabell 11: Prosjekter innvilget mindre bevilgninger fra eksterne finansieringskilder 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2016 

Helseforsk - Treatment and prophylaxis 

after acute venous thrombosis Anders Dahm Medisinsk divisjon 

Tverregionale midler 

med OUS som 

prosjektansvarlig.  315 000 

Mechanism for Airway Obstruction in 

Never Smokers - A Translational Study Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 

Trelasthandler A. 

Delphin og hustru's 

legat til bekjempelse 

av asmatisk bronkitt.. 150 000 

Konservativ versus kirurgisk behandling 

av kronisk instabilitet av patella. En 

randomisert kontrollert studie. 

Truls M Straume-

Næsheim Ortopedisk klinikk 

Stiftelsen Fondet til 

fremme av 

idrettsmedisin og 

idrettsfysioterapi i 

Norge 50 000 

PES-midler Resources to engage as 

eHelath literate Europeans Petter Hurlen 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi HSØ og NFR 35 000 

IBD/hepatologi forskningskonto 

Kristin Kaasen 

Jørgensen Medisinsk divisjon Helge Bells pris 25 000 

Samarbeidsprosjekt NorPedMed og Ahus Britt Nakstad 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

Nasjonalt 

kompetansenettverk 

for legemidler til 

barn v/NorPedMed 123 000 

Forprosjekt for å utrede 

pilotimplementasjon av nytt 

dokumentasjons- og beslutningsverktøy Petter Risøe Medisinsk divisjon 

Norges forskningsråd 

NFR 300 000 

Midler til forskningssykepleier på 

kreftavdelingen 
Jürgen Geisler 

Medisinsk divisjon 

Vestre Viken / 

OSBREAC (faktura 

sendt 22.8.16) 

145 000 

Radiologiforeningens fond. Prosjekt: CT 

veneografi Thien Trung Tran 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi 

Radiologiforeningens 

fond 26 000 

INHSU 2016, 5th International 

Symposium on Hepatitis Care in 

Substance Users Olav Dalgard Medisinsk divisjon NFR 250 000 

Quality of neonatal cardiopulmonary 

resuscitation with emphasis on effective 

ventilation Britt Nakstad 

Barne- og 

ungdomsklinikken Laerdal Foundation 250 000 

MS-Registeret Trygve Holmøy Medisinsk divisjon 

MS-Registeret, 

Haukeland 

universitetssykehus. 

Vi har fakturert. 249 600 

Whole metagenome sequencing analysis 

directly on clinical specimens - rapid 

identification of microbes and antibiotic 

resistance genes 

Hege Vangstein 

Aamot 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi 

NORM, 

Universitetssykehuset 

i Nord Norge 50 000 

Placentavolum-studien Anne Eskild Kvinneklinikken LUB - 100 000 



 

 

 

 

 

17 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk Finansiert av: 

Tildeling 

2016 

Landsforeningen 

uventet barnedød 

Musikkterapiintervensjon 

Vegard Bruun 

Wyller 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

Norges 

musikkhøgskole 50 000 

ACE 4 studien: Tidlig sykepleiedrevet 

risikovurdering av pasienter innlagt med 

tung pust (dyspné) i akuttmottaket" Gunnar Einvik Medisinsk divisjon Raagholtstiftelsen 100 000 
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10. Interne forskningsmidler   

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

kvalitetsvurdert av eksterne fagfeller.  

 

I 2016 ble det til sammen søkt om 23 millioner kroner fordelt på 74 søknader. Den samlede 

summen som ble tildelt var seks millioner kroner fordelt på 38 prosjekt. Tildelingssum per prosjekt 

varierte mellom 90.000 og 250.000 kroner. Søkerne blir oppfordret til å benytte fagfellenes 

tilbakemeldinger til å forbedre søknadene når det skal søkes om forskningsfinansiering fra Helse 

Sør Øst og andre eksterne kilder.  

 

Tabell 12: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2016 

Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk 

Is cerebral palsy caused by sub-optimal oxygen supply during 

intrauterine life? Follow-up studies of children born in the period 

1986-2008 in Norway Anne Eskild Kvinneklinikken 

Bekkenreservoarkirurgi ved Akershus Universitetssykehus i 

perioden 2000-2013 Tom Øresland Kirurgisk divisjon  

Adapting the Conversation Analytic Role-play Method (CARM) to 

a medical setting: preparation of a pilot study in clinical 

communication skills training Pål Gulbrandsen Forskningssenteret 

Family-Based treatment of Depressed Adolescents: A Randomized 

Controlled Trial with Clinic-referred adolescents Pravin Israel 

Divisjon psykisk 

helsevern 

Prognostisk verdi av den nye kardiovaskulære biomarkøren 

Secretoneurin (SN) Arne Didrik Høiseth Medisinsk divisjon 

Exploring novel pathophysiology in heart failure Helge Røsjø Medisinsk divisjon 

Diagnostic criteria, phenotypes and biomarkers in adolescent 

chronic fatique syndrome Vegard Bruun Wyller 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

Predictive value of cardiac markers in children with heart 

murmurs: a prospective study Vegard Bruun Wyller 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

Association between cardiovascular risk factors and occurrence of 

non-symptomatic atherosclerosis in precerebral arteries, cognitiv 

function and cerebral pathology detected on MRI Ole Morten Rønning Medisinsk divisjon 

Frakturprofylakse etter hoftefraktur - samhandling i praksis Asbjørn Årøen Ortopedisk klinikk 

Circulating Biomarkers of Efficacy and Tolerability to Targeted 

Combined-Modality Cancer Therapy in Colorectal Cancer Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon 

Preterm infants fed human milk supplemented with 

docosahexaenoic and arachidonic acid. Follow-up at 8 years of 

age; growth, cognitive development, and brain morphometry Britt Nakstad 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

The role of the pelvic floor muscle for successful delivery. A three 

and four dimensional ultrasound study Marie Ellström Engh Kvinneklinikken 

Occurence and impact of pelvic gloor muscle injuries during 

delivery: studies using three and four dimensional ultrasound Marie Ellström Engh Kvinneklinikken 

STEC infections: Molecular profiling of intestinal microbiome and 

loss of Shiga toxin through progression of disease Hege Smith Tunsjø 

Divisjon for 

diagnostikk og 

teknologi 

PRADA (Prevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant 

breast cancer therapy) 

Torbjørn Omland / Jürgen 

Geisler Medisinsk divisjon 

Prediction and detection of paroksysmal atrial fibrillation in 

cryptogenic stroke and transient ischemic attack Kjetil Steine Medisinsk divisjon 

The MetAction Study - Actionable Traget Identification for 

Palliative Systemic Therapy in Cancer Metastasis. The 2016 Study 

Conduct at Akershus University Hospital Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon 

Secretoneurin as a novel therapeutic strategy to prevent ventricular 

arrythmias Helge Røsjø Medisinsk divisjon 
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Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon/klinikk 

Incidence of epidermal growth factor receptor (EGF-R/HER-1) 

mutations in Norwegian breast cancer patients Jürgen Geisler Medisinsk divisjon 

Novel Imaging Biomarkers in Rectal Cancer Kathrine Røe Redalen Medisinsk divisjon 

Biobank and Liquid Biopsies in the OxyTarget Study Kathrine Røe Redalen Medisinsk divisjon 

Mechanisms and biomarkers of cognitive decline in Parkinson's 

disease and dementia with Lewy bodies Tormod Fladby Medisinsk divisjon 

IBSEN II-follow-up; diagnostic and prognostic tools in 

inflammatory bowel disease Jørgen Jahnsen Medisinsk divisjon 

Drivers and Barriers of cancer in inflammatory bowel disease Hilde Nilsen Medisinsk divisjon 

Behandling av pasienter med epilepsi pluss med nyere 

antiepileptika - en pilotstudie av effekt, bivirkninger og prediksjon 

av behandlingsrespons Eva Malt 

Divisjon for psykisk 

helsevern 

Microbiota in acute heart failure Gunnar Einvik Medisinsk divisjon 

Evaluation of the treatment of middle-third clavicle fractures Stein Erik Utvåg Ortopedisk klinikk 

3D CT på innkilte lårhalsbrudd Sigurd Erik Hoelsbrekken Ortopedisk klinikk 

Translating, validating and testing for responsiveness of PFDI-20 

and PFIQ-7 condition-specific quality of life questionnaire for 

women with pelvic floor disorders in the Norwegian context Tom Øresland Kirurgisk divisjon 

IBSEN III - etablering av biobank på Akershus universitetssykehus Petr Ricanek Medisinsk divisjon 

A cluster-randomized study on implementation of guidelines and 

evidence based treatments of psychoses Torleif Ruud 

Divisjon for psykisk 

helsevern 

Knelaksitet og pasientrapportert knefunksjon etter rehabilitering 

med bruk av dynamisk kneortose versus kontrollgruppe med ingen 

kneortose for pasienter med akutt isolert bakre korsbåndskade, en 

randomisert kontrollert studie.  Inge Skråmm Ortopedisk klinikk 

Strukturert, adaptivt og intelligent klinisk dokumentasjonsverktøy Petter Risøe Medisinsk divisjon 

The skews in mitochondrial heteroplasmy between Normal/Tumor 

sample pairs from breast cancer patients.  Jovana Klajic Medisinsk divisjon 

Time course dissection of the Immune Component of Breast 

Cancer during treatment with  targeted- and chemotherapy Vessela Kristensen Medisinsk divisjon 

Stem/progenitor cell heterogeneity in the normal breast: A possible 

link to the origin of breast cancer.  Vessela Kristensen Medisinsk divisjon 

Cabazitaxel as salvage treatment for cisplatin-resistant germ cell 

cancer Jan Oldenburg Medisinsk divisjon 
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11. Fremragende forskningspris   

Hvert år tildeles priser for fremragende forskning til tre artikler med førsteforfatter fra Akershus 

universitetssykehus. En viktig hensikt med dette er å synliggjøre den kvalitativt gode forskningen 

som produseres og publiseres av sykehusets ansatte. Det er felles forskningsutvalg som med 

utgangspunkt i publikasjonspoeng/ impact faktor av publiserte arbeider siste år, innstiller til prisen.  

Prisvinnerne får blomster, diplom og 10.000 kroner som kan benyttes til konferansedeltagelse eller 

lignende. Prisvinnere i 2016 var Anett Hellebø Ottesen (Medisinsk divisjon), Johannes Kurt 

Schultz (Kirurgisk divisjon) og Elisabeth K Bjelland (Avdeling for helsetjenesteforskning, 

HØKH). 

 

 
Fra venstre: Elisabeth Krefting Bjelland, Johannes Kurt Schultz, Anett Hellebø Ottesen og 

viseadministrerende direktør Tone Ikdahl. 

 

 

Anett Hellebø Ottesen, William E. Louch, Cathrine R. Carlson, Ole J.B. Landsverk, Jouni Kurola 

MD, PhD, Rune Forstrøm Johansen, Morten K. Moe PhD, Jan Magnus Aronsen, Arne Didrik 

Høiseth, Hilde Jarstadmarken, Ståle Nygård, Magnar Bjørås, Ivar Sjaastad, Ville Pettilä, Mats 

Stridsberg, Torbjørn Omland, Geir Christensen, Helge Røsjø. Secretoneurin is a Novel Prognostic 

Cardiovascular Biomarker Associated with Cardiomyocyte Calcium Handling. Journal of the 

American College of Cardiology (JACC),doi: 10.1016/j.jacc.2014.10.065 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2014.10.065
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Det er en stadig økende forekomst av hjertesvikt, og hjertesviktpasienter har økt risiko for å dø av 

ventrikulære arytmier. Det trengs bedre metoder for tidlig å identifisere pasienter med høy risiko 

for hjertestans og død.  

 

Denne studien viser at secretoneurin (SN), et granin-peptid, finnes i blodbanen til 

hjertesviktpasienter og at SN-konsentrasjon ved innleggelse for akutt hjertesvikt er nært assosiert 

med mortalitet under oppfølgingstiden. Høy SN-konsentrasjon ble også påvist i blodbanen til 

pasienter med ventrikulær arytmi og hjertestans og var assosiert med død under oppfølgingstiden. I 

begge kohorter holdt assosiasjonen mellom SN-konsentrasjon og mortalitet seg etter statistisk 

justering for andre risikofaktorer og etablerte biomarkører. I eksperimentelle modeller ble det vist 

at SN tas opp av hjertemuskulatur og direkte regulerer og forbedrer intracellulær 

kalsiumhåndtering i hjerteceller via inhibisjon av en sentral signalvei. SN kan derfor være både en 

lovende ny biomarkør ved hjertesykdom og samtidig en kompensatorisk mekanisme som er 

aktivert hos pasientene med høyest risiko for ventrikulære arytmier og død. Den direkte effekten av 

SN på hjertemuskelcellers kalsiumhåndtering representer også et lovende nytt behandlingsprinsipp. 

 

Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Cardiothoracic Research Group (CRG), Akershus 

universitetssykehus og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), Oslo 

universitetssykehus, Ullevål. Studien ble publisert i JACC, verdens ledende hjertetidsskrift. 
 

Artikkelen ble også omtalt på lederplass i JACC med tittelen “Will Secretoneurin be the Next Big 

Thing?” (PMID: 25634833) og arbeidet er omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening 

(http://tidsskriftet.no/article/3326633/). 

 

 

Johannes Kurt Schultz, Sheraz Yaqub, Conny Wallon, Ljiljana Blecic, Håvard Mjørud Forsmo, 

Joakim Folkesson, Pamela Buchwald, Hartwig Körner, Fredrik A Dahl, Tom Øresland, for 

SCANDIV studie-gruppen. Laparoscopic Lavage vs Primary Resection for Acute Perforated 

Diverticulitis: The SCANDIV Randomized Clinical Trial. Journal of the American Medical 

Association (JAMA), doi. 10.1001/jama.2015.12076 

 

Perforasjon av betente utposninger i tykktarmen (divertikler) og forurensning av bukhulen  med 

puss eller avføring (perforert divertikulitt) er en meget alvorlig tilstand. Tradisjonell akutt kirurgisk 

fjerning av den syke tarmen (primær reseksjon) medfører et stort operasjonstraume og ofte utlagt 

tarm. Den nye metoden laparoskopisk lavage (kikkhullskirurgi med skylling og drenasje av 

bukhulen) ble antatt å kunne gi bedre resultater for pasienter med puss i bukhulen.  

Den norsk-svenske SCANDIV (Scandinavian Diverticulitis) studien, som ble initiert og ledet av 

gastrokirurger på Akershus universitetssykehus, hadde som mål å sammenligne de to 

operasjonsmetodene med hensyn til sikkerhet. Mellom februar 2010 og juni 2014 ble 199 pasienter 

ved 21 sykehus i Sverige og Norge tildelt en av de to operasjonsmetodene per loddtrekning 

(randomisering). Studien har vist at laparoskopisk lavage ikke reduserer morbiditeten 

sammenlignet med primær reseksjon ved perforert divertikulitt og purulent peritonitt (forurensing 

av bukhulen med puss). Derimot medfører den nye metoden flere akutte reoperasjoner og risiko for 

å overse coloncancer. 

Studien ble presentert blant de 6 beste ved fjorårets ESCP- kongress (European Society for 

Coloproctology). Hovedresultatene ble publisert i JAMA (Journal of the American Medical 

Association). Artikkelen ble omtalt av editor i samme tidsskrift og senere i Tidsskrift for Den 

norske legeforening. 

 

http://dx.doi.org/10.1001/jama.2015.12076
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Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri; 

Eberhard-Gran, Malin. Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study. Pain, doi: 

10.1097/j.pain.0000000000000427 

 

Barnefødsel er forbundet med akutt smerte og traume mot underliv og bekkenbunn, men vi 

mangler pålitelig kunnskap om vedvarende bekkensmerte som er oppstått i forbindelse med 

forløsning. Derfor undersøkte vi om forløsningsmetode har betydning for debut av bekkensmerte, 

samt hvilke faktorer som har betydning for endring av bekkensmerten opp til 7-18 måneder etter 

forløsning.  

 

Vi inkluderte 20 248 kvinner som deltok i Den norske mor og barn-undersøkelsen (1999–2008) og 

som ikke rapporterte om bekkensmerter under graviditet. Data ble innhentet ved hjelp av fire 

spørreskjema og koblet mot Medisinsk fødselsregister.  

 

Vi fant at 6.5 % av kvinner med vakuum- eller tangforløsning rapporterte om bekkensmerte 0-3 

måneder etter forløsning, sammenlignet med 4.5% av kvinner med uassistert vaginal forløsning 

(justert OR 1.30; 95% CI: 1.06–1.59). Motsatt var planlagt og akutt keisersnitt assosiert med lavere 

odds for bekkensmerte (justert OR 0.48; 95% CI: 0.31–0.74 og justert OR 0.65; 95% CI: 0.49–

0.87, respektivt). Kvinner med andre smertetilstander rapporterte økende smerteskåre over tid 

(P=0.047). 

 

Vi konkluderer med at vakuum- eller tangforløsning var assosiert med økt risiko for debut av 

bekkensmerte, men at forløsningsmetode ikke hadde betydning for smerteutviklingen over tid. 

Derimot var nærvær av andre smertetilstander forbundet med økt bekkensmerte over tid.  

 

http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000427
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12. Årets avhandlinger 

I 2016 disputerte 9 ansatte ved Akershus universitetssykehus. Tabell 6 viser fordelingen av 

doktorgrader per divisjon. Nedenfor følger oversikt over doktorandenes arbeid: 

 

Cand.med. Marianne Altmann ved Medisinsk divisjon disputerte innen 

fagområde Nevrologi/Cerebrovaskulær sykdom 26. januar over 

avhandlingen: “Lacunar infarcts. Clinical syndromes, risk factors and 

diagnostic aspects”. 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Vascular cognitive 

impairment; epidemiology, subtypes and treatment.") 

 

Veiledere: Brynjar Fure, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning 

 

 

 

MSc Andliena Tahiri ved Medisinsk divisjon disputerte innen fagområde 

Molekylærbiologi  3. mars over avhandlingen: "Regulatory and functional 

genomic biomarkers in breast cancer and melanoma".  

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "From omics to clinical 

useful biomarkers in cancer. Future challenges.")  
 

Veiledere: Vessela N. Kristensen, Jürgen Geisler 

 

 

 

Cand.med. Peter Mæhre Lauritzen ved Divisjon for diagnostikk og teknologi 

disputerte innen fagområde Radiologi 15. april over avhandlingen: "Double 

reading in Norwegian hospital radiology departments." 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Hvilke tiltak kan sikre 

kvaliteten og nytten av radiologisk bildediagnostikk og hvor viktig er 

kommunikasjon mellom kliniker og radiolog? ") 

  

Veileder: Pål Gulbrandsen 

 

 

 

Cand.med. Ellen Marie Strøm-Roum ved Kvinneklinikken disputerte innen 

fagområde Gynekologi og obstetrikk 17. juni over avhandlingen: "Factors 

associated with placental weight" 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Hva er optimal 

keisersnittfrekvens i Norge?") 

 

Veiledere: Anne Eskild og Tom Gunnar Tanbo 

 
Marianne Altmann 

 
Andliena Tahiri 

 
Peter Mæhre Lauritzen 

 
Ellen M. Strøm-Roum 
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Cand.med. Astrid Nylander Almaas ved Barne- og ungdomsklinikken 

disputerte innen fagområde Nyfødtmedisin 12. september over 

avhandlingen: "Brain development, cognition and growth in 8- year old 

children born prematurely - Follow-up of a randomized controlled trial 

with docosahexaenoic acid and arachidonic acid" 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Perinatal hjerneskade 

hos premature: Årsaker, tidlige biomarkører og muligheter for 

forebygging") 

 

Veiledere: Britt Nakstad og Per Ole Iversen 

 

 

 

MD Franziska Siafarikas ved Kvinneklinikken disputerte innen fagområde 

Obstetrikk 10. oktober over avhandlingen: "Levator Ani Muscle During 

Pregnancy and Delivery Outcome: A Three- and Four-Dimenasional 

Transperinal Ultrasound Study" 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Maternal birth trauma 

– does it really matter? Implications for present and future clinical care, risk 

management and research") 

  

Veileder: Marie Ellström Engh 

 

 

 

MD Anne Marie Dalby Landmark ved Avdeling for helsetjenesteforskning 

disputerte innen fagområde Klinisk kommunikasjon 21. oktober over 

avhandlingen: "Negotiating Patient Involvement in Treatement Decision 

Making: A Conversation Analytic Study of Norwegian Hospital 

Encounters" 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Hvorfor og hvordan 

implementere samtaleanalyse i legers videre- og etterutdanning? ") 

  

Veileder: Pål Gulbrandsen 

 

 

 

MPH Anita Blomfeldt ved Divisjon for diagnostikk og teknologi disputerte 

innen fagområde Infeksjonsepidemiologi 23. november over avhandlingen: 

"Staphylococcus aureus bloodstream infection — Molecular 

epidemiology and impact of bacterial genotype on outcome" 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "Sekvensering av 

bakteriegenom i persontilpasset medisin — muligheter, begrensninger og 

fallgruver") 

  

 
Astrid Nylander Almaas 

 

Franziska Siafarikas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne Marie Dalby 

Landmark 

 
Anita Blomfeldt 
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Veileder: Truls Michael Leegaard 

 

 

 

Cand. med. Lars Lohne Eftang ved Kirurgisk divisjon disputerte innen 

fagområde Molekylærbiologi 16. desember over avhandlingen: 

"Helicobacter pylori and gastric cancer: genetic and epigenetic 

mechanisms - from bench to bedside" 

 

(Prøveforelesningen ble avholdt over oppgitt emne: "De normale bakteriene 

(mikrobiomet) i gastrointestinaltractus hos menneske og deres kliniske 

betydning") 

  

Veileder: Geir Bukholm 

 

 

 

 

 
Lars Lohne Eftang 
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13. Forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus 

Forskningsadministrasjon  

Avdeling for forskningsstøtte håndterer personaladministrasjon og økonomioppfølgning i 

forskningsprosjektene.  Innenfor personalområdet ivaretok avdelingen i 2016 ca. 425 personer 

(herunder ansatte og honorarpersoner). Det var 57 nyansettelser. Økonomioppfølgning for totalt 

348 prosjekter herav 57 nye. Avdelingen ivaretar også rapportering og generell drift for all 

forskningsaktivitet ved sykehuset. Avdelingen er administrativt ansvarlig for møter i felles 

forskningsutvalg, ledermøte for forskning, temamøter for forskning, og utlysning og tildeling av 

interne strategiske forskningsmidler (55 søknader for 2017).  

 

Forskningsrådgiver personvern og biobank 

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

gjennomføres i henhold til lovverket, samt å yte rådgivning knyttet til spørsmål om personvern og 

biobank. Dette inkluderer undervisning og foredrag, samt veiledning i rutiner og regelverk, 

vurdering av samtykker og prosjektdesign, råd om prøvetakning/prosessering og oppbevaring av 

biologisk materiale.  

 

I 2016 har personvernoppgaver vært prioritet aktivitet. 

 

Medisinsk bibliotek 

Medisinsk bibliotek organiserer og tilrettelegger tilgang til kvalitetssikrete kunnskapskilder for 

sykehusets ansatte. Kunnskapskildene tilbys i trykt eller elektronisk form, og ansatte har direkte 

tilgang til de elektroniske ressursene i Akershus universitetssykehus’ nettverk. Biblioteket har 

betjent skranke mandag kl. 9-12 og tirsdag-fredag kl. 9-15, men ansatte har tilgang døgnet rundt 

med ID-kort og kode. Ansatte må registrere seg for å låne og bestille artikler og bøker. Biblioteket 

tilbyr kurs og veiledning i litteratursøk og EndNote, og vi påtar oss også større søkeoppdrag til 

prosedyrer, systematiske oversikter o.l. 

 

 

Innovasjon 

Tabellen nedenfor viser hvilke innovasjonsaktiviteter Inven2 rapporterte for Akershus 

universitetssykehus i 2015 og 2016: 

Type 2015 2016 

Disclosure of invention (DOFI) 13 7 

Patentsøknader 0 1 

Lisenser/bedriftsetableringer 1 3 

 

 

Forskningspoliklinikker 

Hver tirsdag fra 13.30 til 15.00 arrangeres det forskningspoliklinikker på sykehuset. Poliklinikkene 

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

Campus Akershus universitetssykehus. Poliklinikkene fungerer etter drop-in-prinsippet, det vil si at 

de som henvender seg, får hjelp når de kommer. 
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Statistisk forskningspoliklinikk 

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

oppmuntrer de som søker hjelp til å være åpne med hensyn til å tillate andre å være til stede under 

drøfting av eget prosjekt. På den måten knytter vi bånd mellom forskningsinteresserte klinikere, og 

utvider tilgjengelig læringstid ved at flere lærer samtidig. I 2016 hadde vi totalt 66 besøk til 

poliklinikken.  

 

Helsefaglig forskningspoliklinikk 

Helsefaglig forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud om rådgivning i helsefaglige 

forskningsspørsmål. I 2016 ble det gjennomført totalt 40 helsefaglige forskningspoliklinikker og 

hvorav 6 besøk. Besøkene handlet om doktorgradssøknad, delstudie i et pågående 

doktorgradsprosjekt, masteroppgave og en semesteroppgave. 

 

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, for eksempel nytte-kostnadsanalyser, kost-effektanalyser, valgmodeller og 

livskvalitetsmålinger.  

 

 

Datafangst, Analyseavdelingen 

Datafangstgruppen støtter forskningsprosjekter på Akershus universitetssykehus med 

datainnsamling gjennom elektroniske og papirbaserte spørreskjemaer, uttrekk og kobling av data 

fra elektroniske pasientjournaler eller en kombinasjon av disse. Gruppen har også utviklet 

løsninger for sikker lagring av data, samt utfører avidentifisering/anonymisering av datasett. 

Gruppen forvalter forskerløsningen ved Akershus universitetssykehus, og har et tett samarbeid med 

personvernfunksjonen ved Akershus universitetssykehus.  
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14. Kliniske studier  

Norge er i en unik posisjon for å gjennomføre kliniske studier på uselekterte pasientpopulasjoner, 

men til tross for gode forutsetninger har trenden for antall studier lenge vært nedadgående. 

Ressurs- og kapasitetsutfordringer ved enkelte sykehus, samt manglende infrastruktur for denne 

typen studier har vært løftet fram som mulige årsaker på denne utviklingen.  

 

Det er nå bred enighet blant myndigheter og universitetssykehus om å satse på kliniske studier. 

Flere førende nasjonale strategier understreker viktigheten av å øke den nasjonale kliniske 

forskningsaktiviteten. Regjeringens strategidokument, HelseOmsorg21(2015-2018), legger 

føringer for universitetssykehusene om å bygge opp infrastruktur og støttefunksjoner rundt 

gjennomføringen av kliniske studier. Etablering av den nasjonale forskningsinfrastrukturen 

Norwegian Clinical Infrastructure Network (NorCRIN) vil bidra til dette. Nettverket fikk tildeling 

fra Forskningsrådet i perioden 2015-2019. Dette medfører en ytterligere satsing på kliniske studier 

i årene fremover.  

 

Akershus universitetssykehus har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å øke 

antallet kliniske studier. Sykehusets nedslagsfelt er på ca. 500 000 innbyggere, noe som gir tilgang 

til å rekruttere deltakere innenfor sykdommer som rammer store pasientgrupper.  

 

Valg av protokoller (studier) som er relevante og formålstjenlig for disse pasientgruppene, kan 

bidra til bedre helsehjelp gjennom å sikre disse pasientene tilgang til ny, utprøvende og potensielt 

bedre behandling. En tettere integrering av forskningen i den kliniske delen av virksomheten skal 

medvirke til dette.  

 

Forskning har vist at pasienter som deltar i kliniske studier ofte har både økt overlevelse og 

livskvalitet. For sykehuset vil deltakelse i kliniske studier kunne føre til økt behandlingskvalitet, 

lavere dødelighet og nye metoder for effektiv drift og prioriteringer. Helsepersonell vil få økt 

kunnskap og kompetanse, og medvirke til å utvikle nye og innovative behandlingsmetoder. 

 

Infrastruktur kliniske studier 

God infrastruktur omfatter flere elementer som er avgjørende for hurtig oppstart, gjennomføring, 

leveranse og kvalitet i kliniske studier. God og profesjonell gjennomføring fra oppstart til 

avslutning gjør sykehuset til en attraktiv samarbeidspartner. Fysiske lokaler, ressurser 

(koordinatorer, leger, sykepleiere, bioingeniører etc), kurs, rutiner og retningslinjer er avgjørende 

elementer i kliniske studier. I 2016 jobbet Akershus universitetssykehus strategisk med å få på 

plass en god infrastruktur rundt denne typen studier, og har to dedikerte koordinatorer for kliniske 

studier som bistår utprøvere innenfor alle terapiområder på sykehuset med både oppdragsstudier og 

forskerinitierte studier. Klinisk forskningsstøtte for øvrig er organisert lokalt i de respektive 

divisjoner, og har knyttet til seg nødvendige ressurser som samarbeider tett med sykehusets 

koordinatorer.  

 

Koordinatorene for kliniske studier er også sykehusets «one-stop-shop» for industrien som ønsker 

å starte nye kliniske studier, spesielt ved forespørsel om utprøvere innenfor nye terapiområder eller 

der hvor det ikke er etablert kontakt med utprøvere fra tidligere samarbeid. Koordinatorene har 

oversikt over aktive utprøvere innenfor en rekke terapiområder som er tilgjengelig på sykehuset og 

videresender forespørsler fra industrien direkte til aktuelle utprøver internt for å avklare interesse 

og kapasitet. Oversikten oppdateres fortløpende dersom det tilkommer endringer. Koordinatorene 

har også tett samarbeid med teknologioverføringsbyrået Inven2, bransjeforeningen til 

legemiddelindustrien (LMI) og farmasøytisk industri. 



 

 

 

 

 

29 

 

Figur 8: Oversikt over hva koordinatorer for kliniske studier kan bistå med  

 

 
 

 

Deltakelse i nasjonalt nettverk (NorCRIN)  

Akershus universitetssykehus deltar aktivt i det nasjonale nettverket NorCRIN. Nettverket består 

av alle universitetssykehusene i Norge. Formålet med nettverket er å øke antall kliniske 

intervenssjonsstudier i Norge gjennom å styrke og forenkle samarbeidet innen all klinisk forskning 

i Norge samt bidra til høy kvalitet i forskningen. 

Prosjektet består av 7 arbeidspakker hvor Akershus universitetssykehus leder arbeidspakke 4; 

«Samarbeid med industri». Begge koordinatorene er aktive i arbeidspakken, henholdsvis som leder 

og prosjektmedarbeider. 

 

Implementering av overordnede retningslinjer for kliniske legemiddelstudier 

I 2016 ble det implementert overordnede retningslinjer for roller og ansvar i kliniske 

legemiddelutprøvinger. Retningslinjen er gjeldende i kliniske legemiddelutprøvinger ved Akershus 

universitetssykehus, og supplerer retningslinjen «Ansvars og oppgavefordeling i 

forskningsprosjekter ved Akershus universitetssykehus».  

Hensikten med denne retningslinjen er å beskrive den overordnede rolle, ansvar, myndighet og 

oppgavefordeling ved planlegging, oppstart, gjennomføring og avslutning av kliniske 

legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal sikre at nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og 

ICH Guideline for Good Clinical Practice (ICH GCP) overholdes. 
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Kurs i Good Clinical Practice 

Koordinatorene for kliniske studier har, i samarbeid med avdeling for forskningsstøtte, ansvar for 

gjennomføring av kurs i Good Clinical Practice (GCP) to ganger årlig på Akershus 

universitetssykehus. Kurset gjennomføres i samarbeid med Regional Forskningsstøtte ved Oslo 

universitetssykehus. Dokumentasjon av GCP-kunnskap er obligatorisk for utprøvere og 

studiepersonell som deltar i kliniske studier. Etter gjennomført kurs får deltakerne et kursbevis. I 

2016 ble det arrangert to kurs 28.04.16 og 28.10.16, med henholdsvis 39 og 35 deltakere. Kurset er 

gratis for ansatte ved Akershus universitetssykehus. 

 

Samarbeid med serviceavdelinger 

Serviceavdelingene er interne avdelinger på sykehuset som bidrar med tjenester på gitte 

tidspunkter i studieforløpet i henhold til protokollen. Serviceavdelingenes bidrag kan enten være 

rene tjenestekjøp, der avdelingen skal ha betalt for de tjenester som utføres (oppdragsstudier) eller 

forskningssamarbeid (for eksempel forskerinitierte studier/bidragsstudier) som kvalifiserer til 

medforfatterskap eller mulighet for egne sub-studier av hovedstudien.  

 
For oppdragsstudier som omfatter tjenestekjøp fra serviceavdelingene, ble det i 2016 i samarbeid 

med serviceavdelingene etablert en felles, standardisert og forenklet samarbeidsform rundt 

forespørsler om deltakelse. Det er utarbeidet et eget skjema med tilhørende rutine/veileder for dette 

formålet. Serviceavdelingene har opprettet dedikerte kontaktpersoner som behandler disse 

forespørslene og gir tilbakemelding på kapasitet og pris i løpet av 14 dager etter mottatt skjema. 

Serviceavdelingene har også etablerte prislister for flere av tjenestene som normalt alltid 

etterspørres.  

 

Utvikling og status av antall og typer kliniske studier på Akershus universitetssykehus  

 

Tabell 13: Antall meldte kliniske studier 2014 – 2016  
 2014 2015 2016 

Oppdragsstudier 8 15 19 

Forskerinitierte studier 9 19 25 

Bidragsstudier 1 1 2 
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Figur 9: Utvikling i antall meldte kliniske studier 2014 – 2016 

 
Oppdragsstudier: Kliniske studier initiert av industri 

Forskerinitierte studier: Kliniske studier initiert av forskere på sykehuset 

Bidragsstudier: Kliniske studier initiert av forskere på sykehuset hvor studien får økonomisk bidrag fra industri 

 

 

Tabell 14: Divisjonsvise tall for meldte kliniske studier i 2016 

 Forskerinitierte studier Oppdragsstudier 

Divisjon for diagnostikk og teknologi 1 0 

Divisjon psykisk helsevern 5 0 

Kirurgisk divisjon 6 0 

Kvinneklinikken 1 0 

Ortopedisk klinikk 4 0 

Medisinsk divisjon 8 21 

Totalt alle divisjoner 25 21 

 

Figur 10: Divisjonsvise tall for meldte kliniske studier i 2016 
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Tabell 15: Forskerinitierte studier per kategori i 2016 

 Antall 

Legemiddelutprøving 10 

Utprøving av utstyr 0 

Fysiske inngrep 7 

Intervju, spørreskjema, samtale etc. 6 

Observasjonsstudier 1 

Ernæringsintervensjon (Kosttilskudd etc) 1 

Totalt 25 

 

Figur 11: Forskerinitierte studier per kategori i 2016 

 
 

 

Tabell 16: Lokalt, fler-regionalt og internasjonalt samarbeid for studier meldt i 2016 

 
Forskerinitierte 

studier 

Forskerinitierte studier hvor Akershus 

universitetssykehus er forskningsansvarlig 

Lokale 11 8 

Fler-regionale 4 1 

Internasjonale 10 6 

Totalt 25 15 

Lokale: Samarbeid med institusjoner i Helse Sør-Øst 

Flere-regionale: Samarbeid med institusjoner i andre helseregioner 

Internasjonale: Samarbeid med institusjoner internasjonalt 
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Figur 12: Lokalt, fler-regionalt og internasjonalt samarbeid for studier meldt i 2016 

 
 

 

Tabell 17: Oppdragsstudier per kategori for studier meldt i 2016 

 Antall 

Legemiddelutprøving 17 

Utprøving av utstyr 0 

Fysiske inngrep 0 

Intervju, spørreskjema, samtale etc. 0 

Observasjonsstudier 4 

Ernæringsintervensjon (Kosttilskudd etc) 0 

Totalt 21 
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Figur 13: Oppdragsstudier per kategori for studier meldt i 2016 

 
 
Tabell 18: Faser legemiddelutprøving - oppdragsstudier meldt i 2016 

 Antall 

Fase I 0 

Fase II 4 

Fase III 11 

Fase IV 2 

Totalt 17 

 

 

Figur 14: Faser legemiddelutprøving - oppdragsstudier meldt i 2016 
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15. Fag og forskningsdag for befolkningen 

Tirsdag 12. april arrangerte Akershus universitetssykehus for sjuende gang “Fag- og 

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

forskningsaktiviteten på Akershus universitetssykehus, og at det er et sykehus med et høyt faglig 

ambisjonsnivå og dyktige fagfolk. Foredragene er korte, og med god anledning til å stille spørsmål 

etterpå. Foredragsholderne skriver korte oppsummeringer av sine foredrag som vi deler ut sammen 

med en kontaktadresse - slik at den som ønsker kan ta kontakt for å få mer informasjon. 

Mer enn 120 personer hadde møtt opp i auditoriet denne tirsdagskvelden og fikk høre foredrag om 

blant annet PCI (utblokking av kransarateriene), brystkreftbehandling farlig for hjerte, behandling 

av ungdom med depresjon, håndleddsbrudd mm. Publikum viste stort engasjement og det ble en 

god dialog mellom salen og de enkelte foredragsholdere.     
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16. Vedlegg 1: Forskningsgrupper  

Følgende forskningsgrupper var aktive per desember 2016. Forskningsgruppeleder i parentes. 

 

 Kirurgisk divisjon. Forskningsansvarlig Juha Tapio Silvola 

o ØNH forskningsgruppe (Magnus von Unge) 

o Urologisk forskningsgruppe (Stig Müller) 

o Gastrokirurgisk forskningsgruppe inkl mamma/endokrin, anestesti,  

kar/thorax (Ola Røkke) 

o Kar/thorax forskingsgruppe (Jarlis Wesche) 

 

 Ortopedisk klinikk/forskningsgruppe. Forskningsansvarlig Asbjørn Årøen. 

o Ortopedisk forskningsgruppe (Asbjørn Aarøen) 

 

 Kvinneklinikken. Forskningsansvarlig Anne Eskild. 

o Kvinnesykdommer og fødselshjelp (Anne Eskild) 

 

 Divisjon for psykisk helsevern/FOU Forskning og utvikling. Forskningsansvarlig Ketil Hansen 

Bauer 

o Barn og unge psykisk helse (Marianne Villabø) 

o Kvalitet og implementering (Kristin S. Heiervang) 

o Brukeres og pårørendes erfaringer (Bente Weimand) 

 

 Forskning og innovasjon: Forskningsansvarlig Hilde Lurås. 

o Forskningsgruppe for helsetjenesteforskning (Hilde Lurås) 

o Forskergruppe for klinisk kommunikasjon (Pål Gulbrandsen) 

o Head and neck  research group (Michael Russel) 

 

 Medisinsk divisjon – Avdeling for forskning. Forskningsansvarlig Helge Røsjø 

o Onkogenomikk (Vessela Kristensen) 

o Hjerte-thorax forskningsgruppe (Torbjørn Omland) 

o Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe (Tormod Fladby) 

o Gastromedisinsk forskningsgruppe (Jørgen Jahnsen) 

o Senter for hematologisk forskning på Ahus (Anders Dahm) 

o DNA-Repair (Hilde Nilsen) 

 

 Barne- og ungdomsklinikken. Forskningsansvarlig Britt Nakstad 

o PedRes (Britt Nakstad) 

o PAEDIA (Vegard Bruun Wyller)  

 

 Divisjon for diagnostikk og teknikk. Forskningsansvarlig Janne Pedersen 

o Infeksjonsmedisin og mikrobiologi (Truls Leegaard) 

o Medisinsk biokjemi. Tverrfaglig laboratoriemedisin og teknologi (Tor-Arne Hagve) 

o IMTRA forskningsgruppe (Seyed Ali Mousavi) 


