
 
 
Innkalling til møte i Samarbeidsorganet  
Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo     
 
Tid:   Fredag 29. mai 2015 kl. 9- 12 

Sted:  Grev Wedels plass 5, 6. etasje, møterom Peer Gynt 
 

Saksnr. Sakstittel 

Sak 10-2015 
Beslutningssak 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

    

Sak 11-2015 
Beslutningssak 

Godkjenning av referat fra møte i Samarbeidsorganet 6. mars 2015 

  Vedlegg: 

  1. Utkast til referat fra møte i Samarbeidsorganet 6. mars 2015. 

    

Sak 12-2015 
Drøftingssak 

Utredning av organisatorisk modell for legenes spesialistutdanning - oppdrag 
gitt de regionale helseforetakene 

  Vedlegg: 

  1. Saksframlegg til sak 12-2015. 
  

2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet: Legenes 
spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - Oppdrag om detaljutredning av 
oppgaver for Helsedirektoratet i ny organisatorisk modell.  
  

3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene: 
Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning – Oppgaver i ny 
organisatorisk modell – videre utredning.  

    

Sak 13-2015 
Beslutningssak 

Utlysning av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF for 2016 

  • Forskning ved ikke-universitetssykehus 
• Nyttevurdering 

  Vedlegg: 

  1. Saksframlegg til sak 13-2015. 

    

Sak 14-2015 
Drøftingssak 

Samarbeid med Legemiddelindustriforeningen - oppfølging av HelseOmsorg21 

  Karita Bekkemellem, administrerende direktør, innleder til saken. 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/godkjent-referat-so-060315.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/oppdrag-til-hdir---detaljutredning-av-modell---legenes-spes-utd-270315-(l)(887484).pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/oppdrag-til-hdir---detaljutredning-av-modell---legenes-spes-utd-270315-(l)(887484).pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/oppdrag-til-hdir---detaljutredning-av-modell---legenes-spes-utd-270315-(l)(887484).pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/oppdrag-til-rhf---utredning-av-organisatorisk-modell---legenes-spes-utd-270315-(l)(887501).pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/oppdrag-til-rhf---utredning-av-organisatorisk-modell---legenes-spes-utd-270315-(l)(887501).pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/sak-13-2015-utlysning-forskningsmidler-2016-mai15-v1.pdf


 
Sak 15-2015 
Beslutningssak 

Regionalt biobanksamarbeid 

  Vedlegg: 

  1. Saksframlegg til sak 15-2015. 

    

Sak 16-2015 
Beslutningssak 

Tema for internseminar i Samarbeidsorganet 21. august 2015 

  Vedlegg: 

  1. Forslag til temaer for internseminaret. 

    

Sak 17-2015 
Beslutningssak 

Årsplan for Samarbeidsorganet 2015 

  Vedlegg: 

  1. Årsplan for Samarbeidsorganet 2015. 

    

Sak 18-2015 
Orienteringssaker 

Orienteringssaker 

    

a.  Regional IKT-tjeneste for forskning 

  Per Morten Sandset, direktør forskning og innovasjon, orienterer om saken. 

    

b. Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og 
utviklingsprosjekter innen helse 

  Øystein Krüger, forskningssjef, orienterer om saken. 

  Vedlegg: 

  1. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet. 

    

c. Forskning og innovasjon til pasientens beste - nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2014 

  Vedlegg: 

  1. Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten 2014. 

    

d.  Ny organisering av nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten (NSG) 

  Vedlegg: 

  1. Nytt mandat for NSG. 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/saks-15_2015---regional-biobanksamarbeid-v3.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/sak16-so-290515-mai15-v1.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/arsplanso2015-nov14-v1.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-gruppe-6-mars-2015.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-gruppe-6-mars-2015.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/forskning-og-innovasjon-til-pasientens-beste---nasjonal-rapport-fra-spesialisthelsetjenesten-2014_side.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/endelig-nytt-mandat-for-nsg-2-sak-15-2014-vedlegg-3-.pdf


 
    

e. Diverse møtereferater 

   Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten:  
o 1. desember 2014 
o 2. mars 2015 

    

Sak 19-2015 Eventuelt 
 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/referat-fra-radsmote-1.12.2014-godkjent.pdf
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/20150319-godkjent-referat-rad_kvalitet.pdf


 
 

 Referat fra møte i Samarbeidsorganet  
Helse Sør-Øst RHF – Universitetet i Oslo 

  
Tid: Fredag 6. mars 2015 kl. 9.00 -11.45 
Sted: Universitetet i Oslo, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo 
  
Tilstede: Universitetet i Oslo 
 Ole Petter Ottersen, rektor (møteleder) 
 Knut Fægri, viserektor 
 Frode Vartdal, dekan, Det medisinske fakultet 
 Hilde Nebb, prodekan forskning, Det medisinske fakultet 
 Ivar P. Gladhaug, instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske 

fakultet 
 Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 Kjetil Sundet, instituttleder, Psykologisk  institutt, Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet 
  
 Helse Sør-Øst RHF  
 Cathrine Lofthus, adm. dir. 
 Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør  
 Øystein Krüger, konstituert dir. forskning og innovasjon 
 Terje Rootwelt, konst. viseadm.dir., Oslo universitetssykehus HF  
 Erlend B. Smeland, dir. forskning, innovasjon og utdanning, Oslo 

universitetssykehus HF 
 Hilde Lurås, direktør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF 
 Bjørn Rishovd Rund, forskningsdirektør, Vestre Viken HF  
  
Observatører: Hilde Jerkø, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd 

 Heidi Kapstad, dekan, Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, høgskolene 
i helseregionen og Universitetet i Agder  

 Øistein Myhre Winje, brukerrepresentant 
  
Sekretariatet: Randi Vad, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF  
 Bjørn Hol, fakultetsdirektør,  Det medisinske fakultet , Universitetet i Oslo 

 Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver, UiO: Ledelsen og støtteenheter, 
(referent) 

  
Inviterte: Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet, (sak 03-2015) 
 Per Heitmann, seniorrådgiver, UiO: Ledelsen og støtteenheter, (sak 05-2015) 
 Trond Snoen, sjefskonsulent, Evry Norge, (sak 06d-2015) 
  
Forfall: Bjørn Erikstein, adm.dir., Oslo universitetssykehus HF 
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Sak 01 - 2015 
Beslutningssak 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.   
Nye medlemmer i Samarbeidsorganet ble ønsket særskilt velkommen.   

  
Sak 02 - 2015 
Beslutningssak 

Godkjenning av referat fra møte i Samarbeidsorganet 5. desember 2014 
   

 Referatet ble godkjent. 
  
Sak 03 - 2015 
Drøftingssak 

Langtidsplan for forskning og utdanning 
 

 Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet, var invitert til saken  
 

Bjørn Haugstad la i sitt innlegg særlig vekt på at Regjeringen ser Langtidsplanen, 
HelseOmsorg21 og Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU i 
sammenheng i sitt arbeid. De tre dokumentene er overlappende og 
komplementære for at man skal lykkes i alle sektorer.  HelseOmsorg21 anses å 
være et virkemiddel for å følge opp arbeidet med Langtidsplanen, jfr. punkt 3 
under prioriterte områder. Horisont2020 må benyttes som virkemiddel for å nå 
Langtidsplanens mål. Hvis forskningsmiljøene bruker mulighetene i Horisont2020 
vil også Norge være bedre rustet til å nå målene i Langtidsplanen. Området 
muliggjørende teknologier er et område som treffer samarbeidsflaten mellom 
Universitetet i Oslo og helseforetak i Helse Sør-Øst i betydelig grad. Det er viktig 
at Samarbeidsorganet er seg dette bevisst da Norge har ligget betydelig bak i 
returraten fra FP7 innen helseforskning.  Til tross for mulige strukturelle 
hindringer mellom sektorene ble partene i Samarbeidsorganet henstilt om å 
arbeide ytterligere med å sikre et godt strategisk samarbeid mellom partene for å 
hente inn eksterne forskningsmidler fra EU. Hvis forskjellige insentiver og 
føringer hindrer raushet i samarbeidet bør dette meldes inn til departementene. 

Samarbeidsorganet takket for gode og tydelige budskap fra statssekretærens 
side. 

  
Sak 04-2015 
Drøftingssak 

Status over EU - søknader  

 Saken ble ikke gjennomgått i møtet 
En oppsummering av evalueringen av H2020 søknader innen helse var utsendt til 
Samarbeidsorganet for å gi en statusoversikt.  

  
Sak 05 -2015  
Orienteringssak 

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill  
– Nytt finansieringssystem for universitetet og høyskoler 

 Gjennomgang ved Per Heitman, seniorrådgiver, UiO: Ledelsen og støtteenheter, 
Universitetet i Oslo 

  
Kunnskapsdepartementet oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å 
gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen fikk i 
oppgave å vurdere innretningen på dagens finansiering og komme med konkrete 
anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i 
fremtiden. Kunnskapsministeren fikk 7. januar 2015 overlevert rapporten 
Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - Nytt finansieringssystem for 
universiteter og høyskoler.  Rapporten har vært på høring med høringsfrist 9. 
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februar 2015 og innspillene vil benyttes i det pågående arbeidet med 
stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren. 
Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem våren 2015.  Per Heitman, 
Universitetet i Oslo, orienterte om saken. Se vedlagte presentasjon.  

  
Sak 06-2015 
 

Strategisk samordning 

  
a) 

Drøftingssak 
Forslag  om Senter for bioinformatikk 
 

 Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet  
gjennomgikk  hovedtrekkene fra plan for et Senter for bioinformatikk som var 
utsendt i notats form. Senteret er ment å ha som en av sine viktigste oppgaver å 
gi et bredt utdanningstilbud i bioinformatikk tilpasset aktiviteter innen forskning 
og klinikk ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre 
helseforetak i Helse Sør - Øst regionen 

    
 Oppsummering: 
 Forslaget oppfattes å være viktig i utviklingen av en slagkraftig 

forskningsinfrastruktur for regionen. Helse Sør - Øst RHF, Oslo 
universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo stiller seg bak og støtter 
prinsippene i forslaget om et Senter for bioinformatikk.  
Forslaget vil bli oversendt til Helse Sør - Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og 
Universitetet i Oslo for tilslutning i respektive besluttende organ. 
Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget for Samarbeidsutvalget skissere en 
videre hensiktsmessig prosess. 

  
b) 

Drøftingssak 
Samordning av støtte til ekstern forskningsfinansiering mellom Det medisinske 
fakultet og Oslo universitetssykehus HF 
 

 Rapport fra styringsgruppen mellom Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus HF 
var sendt ut til Samarbeidsorganet.  Arbeidet har vært ledet av Hilde Nebb, 
forsknings-dekan, Det medisinske fakultet. 
 

 Oppsummering: 
 Samarbeidsorganet ga sin tilslutning til rapportens anbefalinger. 

Samarbeidsorganet ga styringsgruppen i mandat å arbeide videre med forslag til 
samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF om 
et organisert nettverkssamarbeid. Styringsgruppen ble også bedt om å foreslå 
retningslinjer for avklaring av vertskaps-funksjonen for eksternt finansierte 
prosjekter.  

  
c) 

Orienteringssak 
 

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og 
utviklingsprosjekter innen helse  
 

 Saken ble ikke gjennomgått i møtet. 
 

 Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo sendte en 
henvendelse i mars 2013 til Helse- og omsorgs- og Kunnskapsdepartementet om 
problemstillinger knyttet til ulik praksis for budsjettering av totale kostnader ved 
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ekstern finansiering mellom UH- og helsesektoren. I arbeidet med strategisk 
samordning erfarte man at forskjellige budsjetteringskrav bidro til skjevheter 
mellom institusjoner ved tildeling av eksterne forskningsmidler. Dette førte til 
forskjeller i styringsinformasjon, herunder beregning av ressursbruk til forskning 
og særlig utfordrende var det for samarbeidsprosjekter.  

Som en oppfølging av henstillingen fra Samarbeidsorganet nedsatte Kunnskaps-
departementet og Helse- og omsorgsdepartementet en nasjonal arbeidsgruppe i 
mars 2014 for å utrede muligheter for en samordnet praksis for budsjettering og 
regnskaps-føring av forsknings- og utviklingsprosjekter mellom universitets- og 
høgskolesektoren  
og helsesektoren.  Arbeidet har vært ledet av Øystein Krüger, Helse Sør- Øst, og 
Mette Sollihagen Hauge, Universitetet i Oslo, har hatt en dobbeltrolle som både 
medlem av arbeidsgruppen og sekretær for arbeidet.  Rapporten ble ferdigstilt 6. 
mars 2015 med følgende anbefalinger: 
 

1.   Det arbeides videre med å få til en gradvis samordning av 
budsjettering på tvers av sektorene. Et viktig utgangspunkt for et slikt 
arbeid er at man må synliggjøre forskningsprosjektenes totale kostnader, 
uavhengig av hvem som finansierer prosjektet og ved hvilken institusjon 
inntekter/kostnader vil bli regnskapsført.  
 
2. Det settes i gang et utviklingsarbeid for å etablere en modell for total- 
budsjettering for ekstern finansiert helseforskning i helseforetak, basert 
på de samme grunnprinsipper som for TDI-modellen, som benyttes i 
universitets- og høyskolesektoren, men tilpasset helseforetakenes 
egenart. Siktemålet er å etablere en modell med gyldighet på tvers av 
sektorer. 

  
d) 

Orienteringssak 
 

Status for regional IKT - tjeneste for forskning 
Orientering ved Trond Snoen, Evry Norge 

 
 

 Det ble kort orientert om bakgrunn for prosjektet med henvisning til tidligere 
utredinger. 
 
Prosjektets mandat er todelt og arbeidet med de to hovedleveransene er 
gjennomført parallelt. De to hovedaktivitetene er: 

• Identifisere og avklare løsning på kort sikt for å forbedre IKT-situasjonen 
for forskere.  

• Utarbeide foranalyserapport 
 
Status i prosjektet er at det er utarbeidet løsningsskisser og lagt til rette for en 
teknisk tilgjengelighet av UiO-nett til forskere uten universitetstilknytning. Det er 
også gjort et stykke arbeid med å utforme utkast til avtaler mellom Helse Sør-Øst 
RHF og Universitetet i Oslo som er ment å regulere en IKT-tjenesteleveranse fra 
universitetet. Det har vært godt samarbeid mellom prosjektet, Sykehuspartner 
og universitetet i dette arbeidet. 
 
Prosjektet har videre sammen med både Sykehuspartner og universitetet jobbet 
for å finne løsninger for å kunne tilby bibliotekstjenester. Det har av flere grunner 
ikke vært mulig å komme opp med en løsning med et omfang tilsvarende 
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universitetstilbudet innenfor verken en realistisk økonomisk ramme, eller en 
kortsiktig tidsramme. Det har heller ikke lykkes å komme opp med løsning for 
eierskap til- og betingelser for lisenser knyttet til programvare. 
 
Med bakgrunn i utfordringene som er avdekket har prosjektet den senere tid 
jobbet med å se på en alternativ løsning ved løsninger som kommer i det 
regionale IKT-moderniseringsprogrammet. Ut fra de utfordringer som er 
avdekket rundt tilgjengeliggjøring av IKT-tjeneste fra Universitetet i Oslo, og de 
muligheter som ligger i det regional IKT-moderniseringsprogrammet, ser 
prosjektet det som sannsynlig at det ikke jobbes videre med realisering av løsning 
for IKT-tjenesteleveranse fra Universitetet i Oslo. 
 
Utfordringene knyttet til tjenestetilbud for bibliotekstjenester ble diskutert. Det 
kom frem at det er nødvendig at Samarbeidsorganet får en mer detaljert 
presentasjon av problemstillingene.  
 
Videre ble det orientert om at det er ferdigstilt en foranalyserapport i prosjektet. 
Denne rapporten er et godt grunnlag for videre arbeid med å få på plass godt IKT-
støtte til forskning på litt lengere sikt. 
 
Oppsummering:  
Samarbeidsorganet ba Arbeidsutvalget for Samarbeidsutvalget lage en oversikt til 
neste møte over problemstillinger i grenseflatene mellom Universitetet i Oslo og 
Oslo universitetssykehus HF ved bruk av universitetets IKT - ressurser.  

  
Sak 07 -2015 
Beslutningssak 

Årsplan  for 2015 

  
 Vedlegg: 
        1. Årsplanen ble vedtatt. 
  
Sak 08-2015 Orienteringssaker  

a.  HelseOmsorg21-rådet 
 Saken ble ikke gjennomgått i møtet. 

 
Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21-
strategien og med et HelseOmsorg21-råd for dette arbeidet.  Rådet erstatter 
Topplederforum for HelseOmsorg21 og består av 27 personer fra næringsliv, 
sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren 
og brukere og ledes av John-Arne Røttingen fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. 
Rådet har som oppgave å sikre dialog og en koordinert oppfølging av 
HelseOmsorg21-strategien på tvers av sektorer og aktører. Erlend B. Smeland, 
dir. forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus HF og Hilde 
Lurås, direktør forskning og innovasjon, Akershus universitets sykehus HF er 
medlemmer i rådet. 

  
b.  Seminar on models for integrating healthcare, research and education  

 Saken ble ikke gjennomgått i møtet. 

12. og 13. februar 2015 arrangerte St. Olav og Det medisinske fakultet NTNU et 
internasjonalt seminar om mulige modeller for tettere integrasjon av sykehus og 



 6 

 

universitet hvor ledere fra flere profilerte utenlandske universitetssykehus 
deltok.  
Målet med seminaret var å utveksle erfaringer med ulike organisatoriske 
modeller og hvordan disse kan bidra til bedre pasientbehandling, forskning, 
utdanning og innovasjon. Seminaret var ment å være en arena for å lære om, 
diskutere og bidra til å videreutvikle modeller for samarbeid mellom universitet 
og sykehus i tråd med internasjonal utvikling og nasjonale strategier.  Ivar P. 
Gladhaug, instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet og 
Erlend B. Smeland, dir. forskning, innovasjon og utdanning.  
Oslo universitetssykehus HF holdt innlegg om The Oslo Model: Collaboration 
between university and university hospitals på dette seminaret, se vedlagte 
presentasjoner 

  
b. Orientering om Helseforsk -  resultater etter tildeling 

Saken ble ikke gjennomgått i møtet. 
  
 Det er tildelt midler til 12 prosjekter som til sammen vil få ca. 200 mill. kroner 

fordelt over fem år. Samtlige temaområder har fått tildelt midler. Temaområdet 
muskel- og skjelett er vinneren både når det gjelder vitenskapelig kvalitet og 
relevans med fire tildelte prosjekter. Kvalitetsvurderingen av søknadene er 
gjennomført av internasjonale fagpaneler og er administrert av Norges 
forskningsråd. Søknader med karakteren fire eller høyere fra kvalitetsvurderingen 
har blitt vurdert for relevans (samfunnsnytte) av en komité bestående av 
representanter fra de fire RHF-ene og brukerrepresentanter.  

  
c. Fremtidens nordiske helsesamarbeid - oppfølgingskonferanse Bo Könbergs 

rapport 
Tre av Bo Könbergs forslag i helseutredningen «Fremtidens nordiske 
helsesamarbeid»  
var bakteppet for den NordForsk-arrangerte helsekonferansen som samlet 
nordiske politikere, fageksperter og embetsmenn til debatt 4. februar 2015 på 
Voksenåsen, Oslo 
De tre temaene var som følger: Antibiotikaresistens, Registerbasert forskning og  
Highly-specialised treatments 

  
Sak 09 -2015 Eventuelt  

 Ingen saker meldt.  



Side 1 av 2 

 
Notat  
 
Til: Regionalt samarbeidsorgan mellom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo    
Fra: Direktør medisin og helsefag, Alice Beathe Andersgaard 
Dato: 29.5.2015 
Saksbehandler: Prosjektleder Johny Kongerud, Prosjekt ny spesialistutdanning for leger 
 
 

Ny spesialistutdanning for leger – De regionale helseforetakenes felles 
prosjekt for arbeid med fremtidig organisering på regionalt nivå 
 
 
Det vises til Helsedirektoratets utredninger (IS 2139 og IS 2139) om legenes spesialitetsstruktur og 
spesialistutdanning. Rapportene inkluderer blant annet forslag til ny ansvars- og oppgavedeling.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet vil nå detaljutrede en ny organisatorisk modell knyttet til ny 
spesialitetsstruktur med utgangspunkt i en overordnet arbeidsdeling mellom relevante aktører. 
Departementet har gitt oppdrag til Helsedirektoratet og til de 4 RHF om å komme med forslag til 
fremtidig organisering av spesialistutdanningen innen 30.8.2015. Universitetene er ikke gitt 
selvstendig oppdrag, men det er forutsatt at forankringen av utredningsarbeidet skal skje via de 
regionale samarbeidsorganene og øvrig dialog med universitetene.   
Helse Sør-Øst RHF har fått ansvaret for å koordinere og gjennomføre utredningsarbeidet fram mot 
forslag til regional modell, og har derfor etablert et eget prosjekt og engasjert prosjektleder fra Oslo 
universitetssykehus. Hovedprosjektet i Helse Sør-Øst RHF er bundet sammen med prosjektteam på 
hvert av de øvrige RHF.  
 
Drøftingspunkter: 
 
Det er ønskelig med innspill på følgende problemstillinger i samarbeidsorganets drøftinger: 
 

1. I oppdraget er det forutsatt at RHF skal forankre sitt samarbeid med universitetet i det 
regionale samarbeidsorganet, også evt. relatert til avtaleinngåelser om undervisning.  
 

2. Universitetenes nye rolle og oppgaver i forhold til obligatorisk teoriutdanning på kliniske 
fagområder.  

 
 
 
1 Overordnet modell - Nasjonalt myndighetsansvar og regionalt operativt ansvar. 
 
I sitt høringssvar til Helsedirektoratets endelige rapport gikk Helse Sør-Øst RHF imot forslaget om å 
opprette et nasjonalt senter i Helsedirektoratet med overordnet ansvar for spesialistutdanningen. HSØ 
foreslo i stedet at RHFene skulle ha dette ansvaret og at regionsykehusene fikk delegert det 
operasjonelle ansvaret. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp dette forslaget samtidig med at 
det innholdmessig vises til utredningens beskrivelse av oppgaver for et nasjonalt senter. 
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I oppdragene som er gitt er følgende skissert: 
 
Helsedirektoratet skal ivareta myndighetsansvaret. Dette omfatter beslutninger om helhet, tilrådning 
om spesialitetsstruktur, fastsette læringsmål, beskrivelser av faginnhold, drift av sekretariat for faglige 
rådgivende grupper mv.  
 
Regionale helseforetak (RHF) skal ha ansvar for at helheten i undervisningen i teori og praksis 
ivaretas og at systemer etableres, jamfør det helhetlige ansvaret for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert 
personell. Herunder er ansvaret for helhetlige utdanningsløp på tvers av helseforetakene et viktig 
område. RHF skal påse at samarbeidet med universitetene forankres i samarbeidsorganene for 
forskning og utdanning. 
  
De største universitetssykehusene (regionsykehusene) skal ivaretar operativt ansvar for 
teoriundervisningen på oppdrag av RHF, i samarbeid med universitetene, og i tråd med direktoratets 
føringer. Videre skal de tilrettelegge for helhetlige utdanningsløp (på oppdrag fra RHF), i samarbeid 
med øvrige HF. Faste LIS-stillinger vil bli utgangspunkt for utdanningsløpene. 
 
Alle helseforetak skal ha ansvar for veiledning og vurdering av legene etter retningslinjer fra 
direktoratet. I tillegg har de ansvar for å legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for LIS.  
 
Om universitetene heter det i oppdragene at de skal ” ivareta teoriundervisningen på teoritunge 
områder” og utvikle veilederkurs, e-læringskurs, pedagogisk kvalitetssikring, evt. utvikling av tester. 
Universitetenes ansvar og oppgaver skal formaliseres i instruksen til de regionale helseforetakene om 
samarbeidsorganene for universitet og høgskole og formaliseres i avtaler.  
 
Det vises for øvrig til Helse- og omsorgsdepartementets samlede oppdrag som fremgår av vedlegg.    
 
 
2 Første felles prosjektmøte for RHFene – foreløpig oppsummering  
 
Prosjektet i HSØ hadde møte med de øvrige regionale prosjektteam 22.5.2015. Her ble oppdraget 
gjennomgått i detalj. Så langt er det stor grad av samstemmighet om mål for arbeidet og videre 
håndtering. Diskusjonene oppsummeres under.  

• Prosjektet bør arbeide fram en felles tverr- regional modell 
 

• Fremtidige undervisningssentre for spesialistutdanning av leger anbefales lagt til 
universitetssykehus-/regionsykehusnivå på delegasjon fra RHF. Faglige og administrative 
funksjoner som det er hensiktsmessig å samle på regionnivå organiseres her og fortrinnsvis ut 
fra en felles modell. RHFene ønsker ikke å sentralisere driftsoppgaver inn til seg.   
 

• RHFene hver for seg har ansvaret for å forankre arbeidet inn i egen organisasjon og i forhold 
til universitetet i regionen. I tillegg er det et ønske fra hovedprosjektet (v/HSØ RHF) å få 
utpekt en felles kontaktperson for universitetene til å konferere med og evt. sende 
arbeidsdokumenter for gjennomsyn og innspill.  

 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev, datert 27.3. 2015, til RHFene. 
2. Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev datert 27.3.2015 til Helsedirektoratet.  
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Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning -  

Oppdrag om detaljutredning av oppgaver for Helsedirektoratet i ny 

organisatorisk modell 

 

Det vises til Helsedirektoratets utredning (IS 2139 og IS 2139) og øvrige dokumenter i 

forsendelse til Helse- og omsorgsdepartementet mottatt den 01.12.14 og 16.12.14 om 

legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Rapportene inkluderer blant annet 

forslag til ny ansvars- og oppgavedeling. I tråd med det oppdraget som i sin tid ble gitt 

(04.04.11) skulle direktoratets arbeid gi innspill til HODs arbeid på dette området. 

Departementet vil nå konkretisere og detaljutrede en ny modell med utgangspunkt i en 

overordnet arbeidsdeling mellom relevante aktører, der Helsedirektoratet vil ha et 

tydelig myndighetsansvar.  

 

Hovedtilnærming 

Sykehusenes organisering, behandlingstilbud og vaktordninger er tilknyttet legenes 

spesialistutdanning og spesialitetsstruktur, og blir sett i sammenheng. Det er også 

sammenheng mellom kvaliteten i spesialistutdanningen og behandlingskvalitet og 

pasientsikkerhet. Ansvar og oppgavedeling for arbeidet med spesialistutdanningen og 

spesialitetsstrukturen er derfor en sak med stor betydning for helsetjenestene.  

 

Den sentrale læringsarenaen er praksisfeltet i klinikken, jf at 40 – 50% av 

legeårsverkene ved sykehusene utføres av leger i utdanningsstillinger. Som 

direktoratet skriver i sin rapport, er utdanningen i første rekke praksisbasert; ”..viktigste 

læringsarena er den daglige aktiviteten under supervisjon (mester-svenn) og samarbeidet 

med andre kolleger og annet helsepersonell”. Dette tilsier at en vil få størst effekt av 
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utviklingsarbeidet framover ved å ruste opp opplæring, supervisjon og vurdering i 

praksisfeltet. Departementet ser stor verdi i å bevare utdanningens kliniske preg. En 

satsing på å heve kvaliteten i den viktigste læringsarenaen, og å legge til rette for dette, 

står derfor sentralt i valg av ny organisatorisk modell. Dette er også i tråd med 

retningen i reformarbeidet for legenes spesialistutdanning i de andre skandinaviske 

landene, der det legges betydelig vekt på å styrke utdanningen i praksisfeltet.  

 

Det sees videre som viktig å legge til rette for at teorikursene er integrerte i helhetlige 

utdanningsløp. Dette må også sees i sammenheng med pågående arbeid med sikte på 

faste LIS-stillinger. Selv om teoriutdanningen er en liten del av den helhetlige 

spesialiseringen (i snitt ca obligatoriske 200 timer), er det en viktig del, som må ha høy 

kvalitet og komme på riktig tidspunkt i utdanningsløpene. Det er lagt vekt på å legge 

opp til samarbeidsformer som kan sikre at den særegne kompetansen til de ulike 

aktørene kan ivaretas, utvikles og benyttes på en god måte i utdanningen. 

 

Organiseringen av legenes spesialistutdanning har ikke vært endret til tross for store 

reformer i helsetjenesten. Myndighetsoppgavene for legenes spesialistutdanning bør 

ligge i et myndighetsorgan. Etter opprettelsen av Helsedirektoratet har det ligget i 

kortene at myndighetsrelaterte oppgaver for legenes spesialistutdanning skulle 

overføres fra Legeforeningen til direktoratet. Dette er også i tråd med ordningene i 

øvrige skandinaviske land. Samtidig skal Legeforeningen med sin kompetanse og 

erfaring, fortsatt ha en rolle.  

 

Det er lagt vekt på å legge til rette for en organisering som gir legitimitet, som kan 

understøtte tilgrensende ansvarsområder, og legge grunnlaget for en langsiktig 

utviklingsprosess. Derfor tas det utgangspunkt i den ordinære ansvars- og 

oppgavedelingen i helsetjenesten, med skille mellom myndighetsoppgaver og operativt 

ansvar, og koordinering i tilhørende styringssystemer. Det er lagt vekt på å unngå å 

opprette nye organisatoriske strukturer. Ivaretakelse av samarbeid med aktører utenfor 

helsetjenestens styringssystem ivaretas gjennom andre mekanismer. 

 

 

1. Ulike modeller – Helsedirektoratets utredning 

Helsedirektoratet har utredet to modeller som grunnlag for departementets vurdering. 

I begge modellene legges myndighetsansvaret for spesialistutdanningen til 

Helsedirektoratet. I den ene modellen som ble skissert; Forskningsmodellen (modell 

1), ivaretas teoriundervisningen, inkludert organisering av denne, av universitetene 

med nye forskerstillinger. I henhold til øvrig universitetspraksis skal det avsettes like 

mye tid til forskning som til undervisning for de nyopprettede stillingene. I 

direktoratets andre modell, Nasjonalt senter for spesialistutdanning (modell 2), 

opprettes ikke nye forskerstillinger ved universitetene, men undervisningen ivaretas av 

klinikere (gjerne med bistilling ved universitetet), som nå. Det operative ansvaret for 

teoriundervisningen legges til direktoratet i et eget senter, i eller tilknyttet direktoratet. 
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Direktoratet har i denne modellen ansvar for å bestille kurs fra ulike aktører, velge ut 

forelesere og administrere selve teoriutdanningen. 

 

2. Overordnet modell (modell 3) – grunnlag for videre detaljering 

Det er tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets modell 2 (Nasjonalt senter), med noen 

endringer som beskrevet under; her kalt modell 3. Rammene gitt i oppgavedelingen 

under vil være utgangspunktet for videre utredninger med konkretisering av modell. 

 

Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret. Dette omfatter beslutninger om 

helhet, tilrådning om spesialitetsstruktur, fastsette læringsmål, beskrivelser av 

faginnhold, drift av sekretariat for faglige rådgivende grupper mv. 

  

Regionale helseforetak (RHF): skal i ordinær styringslinje ha ansvar for at helheten i 

undervisningen i teori og praksis ivaretas og at systemer etableres, jamfør det 

helhetlige ansvaret for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell. Herunder er 

ansvaret for helhetlige utdanningsløp på tvers av helseforetakene et viktig område. RHF 

skal påse at samarbeidet med universitetene forankres i samarbeidsorganene om 

forskning og utdanning, se også omtale under universitetene. Det skal sikres at 

kommunene bringes inn på en hensiktsmessig måte.  

 

Regionale helseforetak (RHF): skal i ordinær styringslinje ha ansvar for at helheten i 

undervisningen i teori og praksis ivaretas og at systemer etableres, jamfør det 

helhetlige ansvaret for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell. Herunder er 

ansvaret for helhetlige utdanningsløp på tvers av helseforetakene et viktig område. RHF 

skal påse at samarbeidet med universitetene forankres i samarbeidsorganene om 

forskning og utdanning, se også omtale under universitetene. Det skal sikres at 

kommunene bringes inn på en hensiktsmessig måte.  

 

De største universitetssykehusene (regionsykehusene) ivaretar operativt ansvar for 

teoriundervisningen på oppdrag av RHF, i samarbeid med universitetene, og i tråd med 

direktoratets føringer. Videre ivaretar de ansvar, på oppdrag fra RHF, for å tilrettelegge 

for helhetlige utdanningsløp, i samarbeid med øvrige HF, som har arbeidsgiveransvaret 

for legene, kommunene og RHF. Faste LIS-stillinger vil bli utgangspunkt for 

utdanningsløpene i tråd med pågående arbeid på området. Videre har de ansvar for 

veiledning og vurdering av legene etter retningslinjer fra direktoratet og i samarbeid 

med universitetene.  

 

Alle HF har på oppdrag fra RHF ansvar for veiledning og vurdering av legene etter 

retningslinjer fra direktoratet, og i tråd med kunnskap om veiledning fra universitetene. 

I tillegg har de ansvar for, i henhold til oppdrag, å bidra med og legge til rette for 

læringsaktiviteter og utdanningsløp for LIS-ene.  

 

Universitetene: Ivaretar teoriundervisningen på teoritunge områder, ivaretar utvikling 

av veilederkurs, e-læringskurs, pedagogisk kvalitetssikring, evt. utvikling av tester.  
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Universitetenes ansvar og oppgaver formaliseres i instruksen til de regionale 

helseforetakene om samarbeid om forskning og utdanning med universiteter og 

høyskoler, forankres i de regionale samarbeidsorganene mellom universitetene og de 

regionale helseforetakene/regionsykehusene og formaliseres i avtaler.  

 

Legeforeningen: Deltar med faglig rådgivning til direktoratets arbeid, herunder 

kvalitetsvurdering av utdanningsavdelingene, ivaretar enkelte oppgaver innen 

spesialistutdanningen (f. eks. etter- og videreutdanning), og bistår i 

overgangsordninger. 

 

Modellen er lagt opp i tråd med aktørenes ordinære ansvarsområder (jf punkt 1), noe 

som gir legitimitet til arbeid framover, samt mulighet for helhetlig styring og oppfølging 

fra helse- og omsorgsdepartementet i de ordinære styringslinjene. Modellen gir 

mulighet for i større grad å integrere teori og praksis ved at et større samlet ansvar 

legges til klinikken. Klinikknær teoriundervisning er viktig for spesialistenes kvalitet. 

Leger i spesialisering skal ha et læringsmiljø i den helhetlige spesialiseringen som et 

grunnlag for å nå læringsmålene. Spesialistutdanningen er praksisbasert, og et større 

ansvar til aktørene i klinikken vil gi sterkere engasjement for den helhetlige oppgaven, 

samtidig som universitetene inkluderes i et forpliktende samarbeid. Det legges det opp 

til en tydelig myndighetsstyring av utdanningen ved at innhold, læringsmål og øvrige 

krav til utdanningen fastsettes i Helsedirektoratet, basert på faglige råd. Vurderingen er 

at modellen vil gi kvalitet, gode vilkår for å integrere teori og praksis og lavest kostnad.  

 

Den skisserte overordnede arbeidsdelingen legges til grunn i videre arbeid med å 

detaljutrede og konkretisere endret modell, inklusive å finne løsninger for noen 

problemstillinger knyttet til grenseflater mellom de ulike aktørene.  

 

3. Overordnet om innholdet i spesialistutdanningen - grunnlag for videre 

utredning 

Det bes om at det i videre utredningsarbeid tas utgangspunkt i punktene under, som 

med få unntak er det samme som i direktoratets forslag til endringer i innholdet i 

utdanningen: 

 Etablere helhetlige utdanningsløp på minimum 6 – 6,5 år, som er tredelt og der del 1 

er felles for alle (og relativt lik dagens turnusordning), del 2 er felles for grupper av 

fag, og del 3 er ren spesialisering.  

Utdanningslengden skal være i tråd med EØS-regelverket. 

 Etablere kompetansemoduler i hele utdanningsløpet for utdanning i etikk, 

kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter/pårørende, 

helsesystem-kunnskap, forskningsmetodikk, kunnskapshåndtering, kvalitet og 

pasientsikkerhet, lovgivning, samhandling, ledelse, IKT med mer. 

 Innføre moderne pedagogikk med større vekt på beskrivelser av læringsutbytte i 

stedet for krav til tjenestetid og prosedyrer, større vekt på e-læring, 

simulatortrening, og større vekt på veiledning, vurdering og evt. testing. 
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 Kravet til tjenestetid ved spesifikke grupper av sykehus (gruppe 1 og 2) opphører. 

Det etableres helhetlige utdanningsløp i sammenheng med faste LIS-stillinger.  

 Vurdere å innføre obligatorisk etter- og videreutdanning. 

 Klinisk forskning kan inngå i utdanningsløpene. 

 

 

4. Oppdrag til Helsedirektoratet 

Det vises til overordnet modell (modell 3), med en grov skisse for direktoratets 

oppgaver. Med unntak av operativt ansvar for teoriutdanningen, er det store 

likhetstrekk med direktoratets forslag til modell 2. Det er et mål at første ansettelse i 

LIS1-stillinger kan skje høsten 2016. Dette forutsetter at et organisatorisk apparat for å 

ta hånd om utdanningen av LIS1 og utarbeiding av læringsmål mv er på plass før den 

tid. Det bes om at Helsedirektoratet: 

 

1. Detaljutreder og konkretiserer hvordan oppgaven ihht den overordnede 

beskrivelsen kan ivaretas og organiseres som en del av Helsedirektoratets 

virksomhet. Tilhørende framdriftsplan bes utarbeidet.  

Øvrige aktører trekkes inn på områdene der de skal bidra.  

To alternative økonomiske rammer legges til grunn; a) at arbeidet må skje 

innenfor ordinære budsjettrammer og b) at det tilføres friske midler tilsvarende 

som i direktoratets utredning for modell 2 (men med justert fordeling på 

oppgaver, jf modell 3). 

 

2. Detaljutreder hvordan felles kompetansemoduler (jf direktoratets forslag) skal 

ivaretas i regi av Helsedirektoratet. Selv om det operative ansvaret for 

teoriundervisningen i den overordnede modellen legges til RHF/ 

regionsykehusene, ligger det skisserte innholdet i disse kursene tett på mange 

av helsemyndighetenes arbeidsområder, noe som begrunner at ansvaret for 

denne delen av teoriundervisningen legges til Helsedirektoratet. 

 

3. Prioriterer oppgavene med at turnustjenesten inngår som første felles del av 

spesialistutdanningen (jf tildelingsbrevet for 2015) og etableringen av ny 

spesialitet innrettet på akuttmottakene (jf oppdrag i eget brev).  

 

Det bes om at direktoratet bidrar i øvrige aktørers arbeid når det tas initiativ til dette. Vi 

viser også til departementets oppdrag til RHF om samme sak. 

 

Et forslag med detaljutredning av direktoratets oppgaver i henhold til de overordnede 

punktene bes oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen 30. august 2015. 

 

På bakgrunn av disse utredningene, både i regi av Helsedirektoratet og de regionale 

helseforetakene, vil det bli etablert en helhetlig modell. I tillegg må det etableres en 

iverksettingsplan for ny ordning innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene.   
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Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning -  

Oppgaver i ny organisatorisk modell – videre utredning 

 

Det vises til Helsedirektoratets utredning (IS 2139 og IS 2139) og øvrige dokumenter i 

forsendelse til Helse- og omsorgsdepartementet mottatt den 01.12.14 og 16.12.14 om 

legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Rapportene inkluderer blant annet 

forslag til ny ansvars- og oppgavedeling. I tråd med det oppdraget som i sin tid ble gitt 

(04.04.11) skulle direktoratets arbeid gi innspill til HODs arbeid på dette området. 

Departementet vil nå detaljutrede en ny modell med utgangspunkt i en overordnet 

arbeidsdeling mellom relevante aktører, der RHF og helseforetakene vil ha viktige 

roller og ansvar. 

 

1. Hovedtilnærming 

Sykehusenes organisering, behandlingstilbud og vaktordninger er tilknyttet legenes 

spesialistutdanning og spesialitetsstruktur, og blir sett i sammenheng. Det er også 

sammenheng mellom kvaliteten i spesialistutdanningen og behandlingskvalitet og 

pasientsikkerhet. Ansvar og oppgavedeling for arbeidet med spesialistutdanningen og 

spesialitetsstrukturen er derfor en sak med stor betydning for helsetjenestene.  

 

Den sentrale læringsarenaen er praksisfeltet i klinikken, jf at 40 – 50% av 

legeårsverkene ved sykehusene utføres av leger i utdanningsstillinger. Som 

direktoratet skriver i sin rapport, er utdanningen i første rekke praksisbasert; ”..viktigste 

læringsarena er den daglige aktiviteten under supervisjon (mester-svenn) og samarbeidet 

med andre kolleger og annet helsepersonell”. Dette tilsier at en vil få størst effekt av 

utviklingsarbeidet framover ved å ruste opp opplæring, supervisjon og vurdering i 
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praksisfeltet. Departementet ser stor verdi i å bevare utdanningens kliniske preg. En 

satsing på å heve kvaliteten i den viktigste læringsarenaen, og å legge til rette for dette, 

står derfor sentralt i valg av ny organisatorisk modell. Dette er også i tråd med 

retningen i reformarbeidet for legenes spesialistutdanning i de andre skandinaviske 

landene, der det legges betydelig vekt på å styrke utdanningen i praksisfeltet.  

 

Det sees videre som viktig å legge til rette for at teorikursene er integrerte i helhetlige 

utdanningsløp. Dette må også sees i sammenheng med pågående arbeid med sikte på 

faste LIS-stillinger. Selv om teoriutdanningen er en liten del av den helhetlige 

spesialiseringen (i snitt ca obligatoriske 200 timer), er det en viktig del, som må ha høy 

kvalitet og komme på riktig tidspunkt i utdanningsløpene. Det er lagt vekt på å legge 

opp til samarbeidsformer som kan sikre at den særegne kompetansen til de ulike 

aktørene kan ivaretas, utvikles og benyttes på en god måte i utdanningen. 

 

Organiseringen av legenes spesialistutdanning har ikke vært endret til tross for store 

reformer i helsetjenesten. Myndighetsoppgavene for legenes spesialistutdanning bør 

ligge i et myndighetsorgan. Etter opprettelsen av Helsedirektoratet har det ligget i 

kortene at myndighetsrelaterte oppgaver for legenes spesialistutdanning skulle 

overføres fra Legeforeningen til direktoratet. Dette er også i tråd med ordningene i 

øvrige skandinaviske land. Samtidig skal Legeforeningen med sin kompetanse og 

erfaring fortsatt ha en rolle.  

 

Det er lagt vekt på å legge til rette for en organisering som gir legitimitet, som kan 

understøtte tilgrensende ansvarsområder, og legge grunnlaget for en langsiktig 

utviklingsprosess. Derfor tas det utgangspunkt i den ordinære ansvars- og 

oppgavedelingen i helsetjenesten, med skille mellom myndighetsoppgaver og operativt 

ansvar, og koordinering i tilhørende styringssystemer. Det er lagt vekt på å unngå å 

opprette nye organisatoriske strukturer. Ivaretakelse av samarbeid med aktører utenfor 

helsetjenestens styringssystem ivaretas gjennom andre mekanismer. 

 

 

2. Ulike modeller – Helsedirektoratets utredning 

Helsedirektoratet har utredet to modeller som grunnlag for departementets vurdering. 

I begge modellene legges myndighetsansvaret for spesialistutdanningen til 

Helsedirektoratet. I den ene modellen som ble skissert; Forskningsmodellen (modell 

1), ivaretas teoriundervisningen, inkludert organisering av denne, av universitetene 

med nye forskerstillinger. I henhold til øvrig universitetspraksis skal det avsettes like 

mye tid til forskning som til undervisning for de nyopprettede stillingene. I 

direktoratets andre modell, Nasjonalt senter for spesialistutdanning (modell 2), 

opprettes ikke nye forskerstillinger ved universitetene, men undervisningen ivaretas av 

klinikere (gjerne med bistilling ved universitetet), som nå. Det operative ansvaret for 

teoriundervisningen legges til direktoratet i et eget senter, i eller tilknyttet direktoratet. 

Direktoratet har i denne modellen ansvar for å bestille kurs fra ulike aktører, velge ut 

forelesere og administrere selve teoriutdanningen. 
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3. Overordnet modell (modell 3) – grunnlag for videre detaljering 

Det er tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets modell 2 (Nasjonalt senter), med noen 

endringer som beskrevet under; her kalt modell 3. Rammene gitt i oppgavedelingen 

under vil være utgangspunktet for videre utredninger med konkretisering av modell. 

 

Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret. Dette omfatter beslutninger om 

helhet, tilrådning om spesialitetsstruktur, fastsette læringsmål, beskrivelser av 

faginnhold, drift av sekretariat for faglige rådgivende grupper mv. 

  

Regionale helseforetak (RHF): skal i ordinær styringslinje ha ansvar for at helheten i 

undervisningen i teori og praksis ivaretas og at systemer etableres, jamfør det 

helhetlige ansvaret for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell. Herunder er 

ansvaret for helhetlige utdanningsløp på tvers av helseforetakene et viktig område. RHF 

skal påse at samarbeidet med universitetene forankres i samarbeidsorganene om 

forskning og utdanning, se også omtale under universitetene. Det skal sikres at 

kommunene bringes inn på en hensiktsmessig måte.  

 

De største universitetssykehusene (regionsykehusene) ivaretar operativt ansvar for 

teoriundervisningen på oppdrag av RHF, i samarbeid med universitetene, og i tråd med 

direktoratets føringer. Videre ivaretar de ansvar, på oppdrag fra RHF, for å tilrettelegge 

for helhetlige utdanningsløp, i samarbeid med øvrige HF, som har arbeidsgiveransvaret 

for legene, kommunene og RHF. Faste LIS-stillinger vil bli utgangspunkt for 

utdanningsløpene i tråd med pågående arbeid på området. Videre har de ansvar for 

veiledning og vurdering av legene etter retningslinjer fra direktoratet og i samarbeid 

med universitetene.  

 

Alle HF har på oppdrag fra RHF ansvar for veiledning og vurdering av legene etter 

retningslinjer fra direktoratet, og i tråd med kunnskap om veiledning fra universitetene. 

I tillegg har de ansvar for, i henhold til oppdrag, å bidra med og legge til rette for 

læringsaktiviteter og utdanningsløp for LIS-ene.  

 

Universitetene: Ivaretar teoriundervisningen på teoritunge områder, ivaretar utvikling 

av veilederkurs, e-læringskurs, pedagogisk kvalitetssikring, evt. utvikling av tester.  

Universitetenes ansvar og oppgaver formaliseres i instruksen til de regionale 

helseforetakene om samarbeid om forskning og utdanning med universiteter og 

høyskoler, forankres i de regionale samarbeidsorganene mellom universitetene og de 

regionale helseforetakene/regionsykehusene og formaliseres i avtaler.  

 

Legeforeningen: Deltar med faglig rådgivning til direktoratets arbeid, herunder 

kvalitetsvurdering av utdanningsavdelingene, ivaretar enkelte oppgaver innen 

spesialistutdanningen (f. eks. etter- og videreutdanning), og bistår i 

overgangsordninger. 
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Modellen er lagt opp i tråd med aktørenes ordinære ansvarsområder (jf punkt 1), noe 

som gir legitimitet til arbeid framover, samt mulighet for helhetlig styring og oppfølging 

fra helse- og omsorgsdepartementet i de ordinære styringslinjene. Modellen gir 

mulighet for i større grad å integrere teori og praksis ved at et større samlet ansvar 

legges til klinikken. Klinikknær teoriundervisning er viktig for spesialistenes kvalitet. 

Leger i spesialisering skal ha et læringsmiljø i den helhetlige spesialiseringen som et 

grunnlag for å nå læringsmålene. Spesialistutdanningen er praksisbasert, og et større 

ansvar til aktørene i klinikken vil gi sterkere engasjement for den helhetlige oppgaven, 

samtidig som universitetene inkluderes i et forpliktende samarbeid. Det legges det opp 

til en tydelig myndighetsstyring av utdanningen ved at innhold, læringsmål og øvrige 

krav til utdanningen fastsettes i Helsedirektoratet, basert på faglige råd. Vurderingen er 

at modellen vil gi kvalitet, gode vilkår for å integrere teori og praksis og lavest kostnad.  

 

Den skisserte overordnede arbeidsdelingen legges til grunn i videre arbeid med å 

detaljutrede og konkretisere endret modell, inklusive å finne løsninger for noen 

problemstillinger knyttet til grenseflater mellom de ulike aktørene.  

 

4. Overordnet om innholdet i spesialistutdanningen - grunnlag for videre 

utredning 

Det bes om at det i videre utredningsarbeid tas utgangspunkt i punktene under, som 

med få unntak er det samme som direktoratets forslag til endringer i innholdet i 

utdanningen: 

 Etablere helhetlige utdanningsløp på minimum 6 – 6,5 år, som er tredelt og der del 1 

er felles for alle (og relativt lik dagens turnusordning), del 2 er felles for grupper av 

fag, og del 3 er ren spesialisering.  

Utdanningslengden skal være i tråd med EØS-regelverket. 

 Etablere kompetansemoduler i hele utdanningsløpet for utdanning i etikk, 

kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter/pårørende, 

helsesystem-kunnskap, forskningsmetodikk, kunnskapshåndtering, kvalitet og 

pasientsikkerhet, lovgivning, samhandling, ledelse, IKT med mer. 

 Innføre moderne pedagogikk med større vekt på beskrivelser av læringsutbytte i 

stedet for krav til tjenestetid og prosedyrer, større vekt på e-læring, 

simulatortrening, og større vekt på veiledning, vurdering og evt. testing. 

 Kravet til tjenestetid ved spesifikke grupper av sykehus (gruppe 1 og 2) opphører. 

Det etableres helhetlige utdanningsløp i sammenheng med faste LIS-stillinger.  

 Vurdere å innføre obligatorisk etter- og videreutdanning. 

 Klinisk forskning kan inngå i utdanningsløpene. 

 

5. Oppdrag til RHF – videre utredning med konkretisering av oppgaver 

Det vises til overordnet modell, med en grov skisse for oppgavene tillagt RHF og de 

helseforetakene som har ansvar for regionsykehusene, og universitetene.  

Målet er at første ansettelse i LIS1-stillinger kan skje høsten 2016. Dette forutsetter at et 

organisatorisk apparat for å ta hånd om undervisningen av LIS1 er på plass til den tid. 
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Innholdsmessig er det ikke lagt opp til store endringer for LIS1 sammenlignet med 

dagens turnus. Vi har behov for at følgende utredes:  

 

1) Konkretisering av hvordan oppgavene for de regionale helseforetakene  og 

helseforetakene i henhold til den overordnede beskrivelsen skal ivaretas og 

organiseres og fungere i operativ drift. Behov for samordning på tvers av 

regionene må identifiseres, og det beskrives hvordan dette kan ivaretas for å 

sikre en nasjonalt samordnet utdanning.  

De regionale helseforetakene beslutter selv hvem som skal lede arbeidet. 

 

En milepælsplan som ivaretar målet om oppstart med LIS1 høsten 2016.  

To alternative økonomiske rammer legges til grunn; a) at arbeidet må skje 

innenfor ordinære budsjettrammer og b) at det tilføres friske midler tilsvarende 

som i direktoratets utredning for modell 2 (men med justert fordeling på 

oppgaver, jf modell 3). 

 

2) Hvordan kan regionsykehusenes (de største universitetssykehusenes) oppgaver 

med å ivareta den obligatoriske teoriutdanningen innen kliniske fagområder, i 

tråd med læringsmål fastsatt i direktoratet, organiseres.  

 

Organisatoriske løsninger for hvordan universitetene kan bringes inn i 

teoriundervisning på særlig teoritunge temaer, og hvordan universitetene kan 

bidra på de områdene de har særlige fortrinn, jamfør den overordnede 

arbeidsdelingen.  

Hvordan kan universitetenes bidrag formaliseres i avtaler mellom RHF og 

universitetene. Det forutsettes at dette gjøres i prosess med universitetene. 

 

3) Hvordan kan teoriutdanningen best integreres i helhetlige utdanningsløp på 

tvers av helseforetak, med utgangspunkt i faste LIS-stillinger. 

 

4) Opplegg for ivaretakelse av teoriutdanningen for spesialitetene i 

primærhelsetjenesten, samt hvordan disse spesialitetenes behov for 

sykehuspraksis kan ivaretas.  

 

I tillegg er det grenseflater til Helsedirektoratets arbeidsområder som må utredes og 

avklares. Dette gjelder: 

- Koordinering av undervisningen i småfagene  

- Informasjonssystemer for teoriundervisningen (jf dagens kurskatalog) 

- Vurdere behov for kontakt mellom Helsedirektoratets spesialitetsråd og det 

operative arbeidet med kursavviklingen, samt utrede eventuelle systemer for 

dette. 
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En avklaring må skje i samarbeid mellom Helsedirektoratet og RHF. Det bes om at 

RHF tar ansvaret for å lede utredningsarbeidet. Det bes også om at RHF bidrar til andre 

aktørers arbeid med konkretisering av modell når det tas initiativ til dette.  

Vi viser også til departementets oppdrag til Helsedirektoratet om samme sak. 

  

Departementet har behov for utredning i henhold til de ovennevnte punktene 

innen 30. august.  

 

På bakgrunn av disse utredningene, både i regi av RHF-ene og Helsedirektoratet vil det 

bli etablert en helhetlig modell. I tillegg må det etableres en iverksettingsplan for ny 

ordning innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene.   

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Cathrine Meland e.f. 

ekspedisjonssjef       

 

        Synnøve Roald 

        spesialrådgiver 
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Saksframlegg 

Møte: Samarbeidsorganet for Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo 
Dato:  29. mai 2015 
Saksnr: 13-2015 
Saksbeh. Randi Vad 
 

 

Utlysning av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF for 2016 
Helse Sør-Øst RHF utlyser de regionale forskningsmidlene i midten av juni med søknadsfrist 4. 
september 2015.  
 
På møtet i Samarbeidsorganet vil det bli redegjort for tildelingsprosessen. I følge føringene fra Helse- 
og omsorgsdepartementet skal f.eks alle søknader vurderes ut fra både kvalitet og forventet 
nyttevurdering for pasientbehandling.  
 
I tillegg vil det bli lagt fram forslag til tiltak for å styrke forskningen ved ikke-universitetssykehusene i 
regionen. 
 
 

Forslag til vedtak: 

1. Samarbeidsorganet slutter seg til foreliggende plan for utlysning av forskningsmidler fra 
Helse Sør-Øst RHF for 2016.  
 



 

 

 
Saksframlegg  

Møte: Samarbeidsorganet for Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo 

Dato:  29. mai 2015 

Saksbehandler: Mette Sollihagen Hauge og Randi Vad 

 
Sak nr. 15 - 2015 

 
Regionalt biobanksamarbeid 
Bakgrunn 
I 2012 nedsatte Samarbeidsorganet en arbeidsgruppe for etablering av et regionalt 
biobanksamarbeid med representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo universitetssykehus, 
Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Arbeidsgruppen hadde som mandat å utarbeide et 
forslag til avtale om regionalt biobanksamarbeid mellom FHI, OUS og UiO.  Dette regionale 
biobanksamarbeid var ment å være et samarbeid mellom partene om bl.a. å benytte fasiliteter 
ved FHIs biobank på Myren til forsvarlig og sikker lagring av humane forskningsbiobanker.  
De øvrige punktene i mandatet ble ikke ferdig behandlet før fremleggelse i Samarbeidsorganets 
møte 6. des.2013.  I dette møtet ble likevel fattet en beslutning om at alle parter ønsket å 
videreføre arbeidet med henblikk på å inngå et forpliktende biobanksamarbeidet. 
Samarbeidsorganet var omforent om at arbeidsgruppen derfor skulle ta opp igjen sitt arbeid,  
og rapportere til henholdsvis FHI og arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet.  

 
Status for arbeidet 
FHI ferdigstilte etter innspill fra arbeidsgruppen et utkast til trepartsavtale mai 2014 som i 
første omgang ble sendt til vurdering ved OUS.  Siden utkastet bar preg av å være driftsavtale 
anbefaler OUS i sin tilbakemelding av september 2014 at det inngås bilaterale avtaler mellom 
partene (OUS/FHI og UiO/FHI). I januar 2015 så FHI seg enig i vurderingen fra OUS, men uttrykte 
samtidig at dette ikke behøver å stå i motstrid til en overordnet trepartsavtale.   
Arbeidsgruppen gjennomførte et møte 10. februar i år hvor man videre diskuterte 
nødvendigheten av å inngå et overordnet trepartssamarbeid om et regionalt biobanksamarbeid 
versus bilaterale driftsavtaler. FHI har samtidig i perioden i økende grad etablert en regional 
biobankfasilitet, og utfører tjenester for flere prosjekter i hele regionen. 
 
Beslutning i Samarbeidsorganet 
Arbeidsgruppen finner det nødvendig å legge frem saken på nytt til Samarbeidsorganet. Det 
synes ikke lenger å være av avgjørende strategisk betydning at det inngås en trepartsavtale 
mellom FHI, OUS og UiO.  Avtaler kan inngås med FHI på bilateralt nivå mellom institusjonene 
eller på prosjektbasis  for å sikre forsvarlig behandling og oppbevaring av humant biologisk 
materiale herunder  
- Langtidslagring av humant biologisk materiale 
- Tilgang på en kompetansebase med rådgivning 
- Felles nettverk for å koordinere og bidra til samarbeid om eksisterende forskningsbiobanker. 
 
Vedtaksforslag 
Samarbeidsorganet tar til etterretning de endrede forutsetningene for forsvarlig behandling og 
oppbevaring av humant biologisk materiale. På denne bakgrunn finner ikke Samarbeidsorganet 
en trepartsavtale nødvendig og henstiller institusjonene at tjenesten kjøpes av FHI , basert på 
bilateral avtale eller på prosjektnivå. 
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Saksframlegg 

Møte: Samarbeidsorganet for Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo 
Dato:  29. mai 2015 
Saksnr: 16-2015 
Saksbeh. Randi Vad 
 

Tema for internseminar i Samarbeidsorganet 21. august 2015 
 
Samarbeidsorganet har avholdt interne seminarer i august de to siste årene. I fjor var temaene for 
seminaret henholdsvis HelseOmsorg21 og persontilpasset medisin. 
 
Forslag til tema for internseminaret 2015:  
 

1. EU-finansiering av forskning/ oppbygging av insentivordninger 
2. Legenes spesialistutdanning 

 
 
Forslag til vedtak:  

1. Samarbeidsorganet går inn for at [valgt tema] settes opp som tema for internseminaret den 
21. august 2015.  



 
Årsplan 2015 for Samarbeidsorganet – Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo  
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Møte i SO Beslutningssaker Drøftingssaker Orienteringssaker 
Møte i arbeidsutvalget 9. januar og 20. februar  

6. mars 
• Oppfølging av HO21 og utvalgte 

samarbeidsområder  
• Langtidsmelding for forskning og høyere 

utdanning  
• Referater  
• HELSEFORSK – resultater etter tildeling 

Møte i SO Beslutningssaker Drøftingssaker Orienteringssaker 
Møte i arbeidsutvalget 20. mars og 6. mai 

 29. mai 

• Utlysning av forskningsmidler 2016 
• Regionalt biobanksamarbeid 
 
 
 
 

 

• Utredning av organisatorisk modell for 
legenes spesialistutdanning 

• Samarbeid med LMI – oppfølging av 
HelseOmsorg21 

• Regionalt IKT-tjeneste for forskning 
• Samordnet praksis for budsjettering og 

regnskapsføring av forsknings- og 
utviklingsprosjekter innen helse 

• Samordning av støtte til ekstern 
forskningsfinansiering mellom Medfak og 
OUS 

• Forskning og innovasjon til pasientens 
beste – nasjonalt rapport 2014 

• Ny organisering av NSG 
• Tema for internseminar  

 Møte i SO Beslutningssaker Drøftingssaker Orienteringssaker 
Møte i arbeidsutvalget  

23. september 

• Møteplan 2016 
 
 
 

• Strategisk kompetanseutvikling • Tildeling av forskningsmidler 2016 – 
status 

•  

 Møte i SO Beslutningssaker Drøftingssaker Orienteringssaker 
Møte i arbeidsutvalget  
 
3. desember  
 

• Tildeling av forskningsmidler 2016 
 
 

•  • Strategi for Inven2 

 



Informasjon fra SO 

Nytt IKT tjenestetilbud for forskere i Helse Sør-Øst 
 
Bakgrunn 
Behovet for å finne bedre løsninger for IKT-støtte til forskere i Helse Sør-Øst (HSØ) er stort og akutt, 
og det er gjennom flere runder blitt foreslått ulike løsningsalternativer for å bedre IKT-situasjonen for 
forskere.   

Avdeling for forsking og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført et foranalyseprosjekt for å 
strukturere behovene. Prosjektet har vært ledet av styringsgruppe med representanter for 
forsknings- og IKT ledelse i HSØ, Oslo universitetssykehus (OUS) og Sykehuspartner.  Foranalysen har 
resultert i et målbilde for IKT-relaterte tjenester og peker samtidig på andre viktige faktorer som vil 
bedre IKT-støtten for forskerne i HSØ.  

En del av mandatet for foranalyseprosjektet var å fremskaffe nødvendig beslutningsgrunnlag for 
realisering av eksisterende IKT tjenester fra Universitetet i Oslo (UiO) til forskere i HSØ. Dette skulle 
være som et samarbeid mellom UiO og Sykehuspartner.  I sluttfasen av foranalyseprosjektet ble det 
konkludert med at innhold og endringer i premisser for tjenester i løsningen fra UiO ikke gir 
tilstrekkelig verdi som en kortsiktig løsning på IKT utfordringene for forskning. Parallelt med 
utforming av foranalysen og konkretisering av IKT-tjenester fra UiO har IKT-moderniserings-
programmene i Helse Sør-Øst kommet nærmere løsninger som også kan gi forskere bedre IKT-støtte 
på kort sikt.   

Samlet sett er det derfor konkludert med at en kortsiktig løsning som dekker et første steg skal 
realiseres gjennom Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) i HSØ. 

Grunnlag for beslutning 
Innhold i IKT-tjeneste fra UiO 
Gjennom foranalysefasen er sentrale premisser for etablering av en regional IKT-løsning fra UiO for 
forskere i HSØ blitt avklart. Det er også påvist andre faktorer og fremkommet informasjon som har 
medført at forutsetninger og grunnlaget for å realisere tilbud om IKT-tjenester fra UiO er endret. 

Disse faktorene er i hovedsak: 

• Bibliotektjenester. UiO har problemer med å levere bibliotekstjeneste med full tilgang til 
Universitetsbiblioteket for forskere som ikke er ansatt ved UiO. Hovedårsaken er kompliserte 
lisensavtaler med ulik prising i forhold til akademisk tilknytning.  

• Programvare. UiO kan ikke levere programvare som en del av tjenesten. En konsekvens er at 
ansatte i HSØ må betale dobbelt for en del programvare.  

• Maskinvare. Verken UiO eller Sykehuspartner ønsker å ta helhetlig ansvar for maskinvare. 
Det betyr at helseforetakene (HFene) eventuelt må ta ansvar for innkjøp og eierskap av PCer 
basert på HSØ sine rammeavtaler. Dette betyr uryddige ansvarsforhold i forhold til 
oppfølging av leveransene.  

• Leverandørtjeneste. En IKT-leveranse fra UiO vil i all hovedsak kun medføre tilgang til et IKT-
nettverk, med mulighet for noe lagringskapasitet og mulighet for e-post konto, mens 
maskinvare, programvarelisenser, bibliotek og oppfølging må leveres fra andre. Løsningen 



kan ikke benyttes til sensitive og avidentifiserte data. Kostnadene er vurdert slik de 
overstiger en nytteverdi for den begrensede leveransen fra UiO.  

IKT-moderniseringen i Helse Sør-Øst 
Underveis i prosessen har IKT-moderniseringsprogrammene i Helse Sør-Øst kommet nærmere 
realisering av konkrete løsninger. Det gir mulighet for å tilby forskere en moderne og tilpasset IKT-
infrastruktur, med nødvendig maskinvare og programvare. Det betyr også at grunnleggende IKT-
støtte vil skaleres opp for å gi nødvendig kapasitet. En modernisering av IKT-infrastrukturen legger 
grunnlag for å utvikle og realisere moderne IKT-innholdstjenester for forskere, og gir muligheter for 
en integrering av tjenestene i en helhetlig løsning. En moderne IKT-infrastruktur vil først realiseres 
ved OUS og deretter følge utrullingen for andre helseforetak. 

Oppsummering/konklusjon 
Beslutningen om å ikke videreføre arbeid for realisering av IKT-tjeneste levert fra UiO er gjort med 
bakgrunn i: 

a. Endringer i forhold til forespeilet innhold av tjenester fra UiO 
b. Muligheter som IKT-moderniseringen i Helse Sør Øst vil gi på kort sikt.   
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1.  Sammendrag  

 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid vurdert behovet for en endring i budsjetteringspraksis for 

eksternt finansierte forskningsprosjekter der det er samarbeid mellom universitet/høyskole 

og helseforetak. Arbeidsgruppen har særlig lagt vekt på samarbeidet mellom universitet og 

universitetssykehus. Det har vist seg at det i liten grad er finnes tydelige, omforente 

retningslinjer vedrørende vertskapsrollen, herunder kostnadsberegninger, for eksternt 

finansierte prosjekter der det ikke er åpenbart om det er universitetet og 

universitetssykehuset som skal være vertskap. 

Arbeidsgruppen legger til grunn at et totalkostnadsperspektiv på prosjektnivå er ønskelig, 

spesielt ved vurdering av større prosjekter med ekstern finansiering som det kan være 

aktuelt å samarbeide om og som involverer ressursbruk hos universitet/høyskole og/eller 

helseforetak. Målet bør være et optimalisert prosjektutbytte innen tilgjengelig 

ressursramme. Den store utfordringen er å få fram et samlet og dekkende kostnadsbilde for 

prosjekter som involverer flere institusjoner på tvers av sektorgrenser. Dersom 

finansieringsstrømmen inn til slike prosjekter ikke i hovedsak er proporsjonal med den 

relative fordelingen av kostnader vil resultatet eksempelvis kunne bli insentiver som virker på 

tvers av målene. Det ansees imidlertid som lite hensiktsmessig å utvikle og ta i bruk en 

totalkostnadsmodell for budsjettering for all forskningsaktivitet i helseforetakene, men for 

eksternt finansierte samarbeidsprosjekter med andre institusjoner vil det være viktig å nå 

fram til en omforent måte å estimere totale prosjektkostnader på.  For å oppnå dette, må 

prinsipper for fastsetting av ulike kostnadselementer etableres.   

 

Arbeidsgruppen anbefalinger er derfor at: 

1.  Det arbeides videre med å få til en gradvis samordning av budsjettering 

              på tvers av sektorene. Et viktig utgangspunkt for et slikt arbeid er at man må 

              synliggjøre forskningsprosjektenes totale kostnader, uavhengig av hvem som 

              finansierer prosjektet og ved hvilken institusjon inntekter/kostnader vil bli 

              regnskapsført. 

 

2.  Det settes i gang et utviklingsarbeid for å etablere en modell for total- 

budsjettering for ekstern finansiert helseforskning i helseforetak, basert  

på de samme grunnprinsipper som for TDI-modellen, som benyttes i  

universitets- og høyskolesektoren, men tilpasset helseforetakenes egenart. 

Siktemålet er å etablere en modell med gyldighet på tvers av sektorer. 
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2.  Innledning og bakgrunn for arbeidet 

2.1  Innledning 
Helseforskning er et viktig virkemiddel for kontinuerlig å utvikle en stadig bedre helsetjeneste for 

befolkningen. Et godt samarbeid om helseforskning mellom akademia og spesialisthelsetjenesten 

anses å være avgjørende for denne utviklingen. Et slikt sektorsamarbeid vil kunne bidra til forskning 

av høy kvalitet og en mest mulig bærekraftig ressursbruk i helseforskningen. Varierende 

rammebetingelser og styringsstrukturer kan hindre optimal ressursbruk.  Forskjellige sektorkrav til 

totalbudsjettering ved felles søknader om eksterne forskningsmidler har de siste årene vist seg å 

være en spesiell utfordring der man risikerer å skape barrierer for samarbeid mellom de to sektorene. 

Samarbeid om rammebetingelser/kostnadsmodell kan bidra til bedre utnyttelse av 

forskningsressursene. 

Universitets- og høyskolesektoren har i flere år vært pålagt å foreta såkalt totalkostnads-

budsjettering og -regnskapsføring av prosjekter med ekstern finansiering1. For sektorens del er det 

utviklet og innført en modell for beregning av totale kostnader i forsknings- og utviklingsprosjekter; 

TDI-modellen (Tid, Direkte kostnader og Indirekte kostnader). Modellen skal bidra til bedre oversikt 

over reelle utgifter ved egen institusjon og dermed en bedre og mer presis prosjektfinansiering og 

større institusjonelt handlingsrom for universiteter og høyskoler.  Helseforetak har til nå ikke hatt 

krav om en praksis med totalbudsjettering av forskningsaktivitet basert på ekstern finansiering. 

Det er derfor av stor betydning at det oppnås en felles forståelse og konsensus mellom sektorene om 

nytten av en totalkostnadstilnærming.  

2.2 Nasjonal arbeidsgruppe 
På bakgrunn av sektorforskjellene som er omtalt ovenfor nedsatte Kunnskapsdepartementet (KD) og 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en nasjonal arbeidsgruppe i mars 2014 for å utrede 

muligheter for en samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og 

utviklingsprosjekter mellom universitets- og høgskolesektoren og helsesektoren (se nærmere omtale 

i vedlegg 1).  

Arbeidsgruppen har bestått av: 

En representant fra Universitets- og høgskolerådet  

 

 Lasse Lønnum, styremedlem i UHR  

 

Fire representanter fra UH-institusjonene  

 Nina Langeland, Universitetet i Bergen 

 Per Heitmann, Universitetet i Oslo 

 Mette Sollihagen Hauge, Universitetet i Oslo (sekretær) 

 Kristin Nordseth, Høgskolen i Oslo og Akershus  

  

                                                           
1
  F-20-07: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer 
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Fire representanter fra de fire regionale helseforetakene   

 Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF (leder av arbeidsgruppen) 

 Reidar Thorstensen, Helse Vest RHF  

 Øyvind Hope, Helse Midt-Norge RHF 

 Trine Blokhus Amundsen, Helse Nord RHF 

 

En representant fra Folkehelseinstituttet 

 Liv Marit Sønmør 

 

Sekretariatsbistand fra Universitets- og høgskolerådet  

 Rakel Cristina Granaas  

 

Observatør etter ønske fra arbeidsgruppen 

 Ole Wiig, NIFU 

 

Arbeidsgruppen har avholdt seks møter.  

 

2.3  Mandat for arbeidet 
Arbeidsgruppen fikk som oppgave å: 

      

1.  Dokumentere og gjennomgå praksis for budsjettering og regnskapsføring av 

     forskningsprosjekter ved universiteter, høgskoler, helseforetak og Nasjonalt 

     folkehelseinstitutt.   

 

2.  Vurdere denne praksisen opp mot norsk og internasjonal praksis for finansiering 

      av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse.   

 

3. Gi anbefalinger til retningslinjer som sikrer omforent praksis for budsjettering  

    og rapportering av kostnader i forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse.  

 

Følgende avgrensing av oppdraget var gitt fra HOD og KD: 

 

Anbefalingene skal omfatte universiteter, høgskoler og helseforetak og private, ideelle sykehus som 

inngår i nasjonale systemer for resultatbasert finansiering, samt Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

Oppdraget skal ikke omfatte en vurdering av hvordan dekningsbidrag beregnes. 

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid ytterligere avgrenset mandatet ved særlig å ta for seg forskning med 

ekstern finansiering som involverer ressursbruk både hos universitet og i helseforetak, spesielt i 

universitetssykehusene. 
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Figur 1 - Mandatavgrensning  

Figur 1 illustrerer hvordan midler til helseforskning kommer fra tre hovedkilder – de to 

forskningsutførende sektorenes basismidler samt eksterne bidrag. Samarbeidsflaten mellom 

universitet og universitetssykehus er markert med vannrett, rød skravering. Forskningsprosjektene i 

den delen av samarbeidsflaten som er markert med loddrett, skravering i tillegg har ekstern 

finansiering.  Det er denne type prosjekter (rødt rutenett) som står i fokus i arbeidsgruppens rapport.   

Se for øvrig ytterligere omtale i kap. 3.2. 

3.  Rammebetingelser 

3.1  Samfunnsoppdraget forskning 
Universitets- og høyskolesektoren har fire lovpålagte oppgaver: Forskning, utdanning, formidling og 

innovasjon. Helseforetakene har fire lovpålagt fire hovedoppgaver: Pasientbehandling, utdanning av 

helsepersonell, forskning, samt opplæring av pasienter og pårørende. Folkehelseinstituttet har fem 

samfunnsoppdrag, hvorav det en er forskning. 

De fleste helseforetakene utfører forskning, men universitetssykehusene har et særskilt ansvar for 

forskningen.  De fire medisinske fakultetene ved landets universiteter er tett integrert med 

universitetssykehusene og samarbeidet er lovpålagt, jfr. forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av 

betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (FOR 2010-12-17 nr 

1706) som trådte i kraft 01.01.11. Den kliniske delen av medisinerutdanningen gjennomføres i stor 

grad inne i universitetssykehusenes lokaler ved bruk av kombinerte stillinger med ansettelsesforhold 

hos begge parter: Vitenskapelig stilling ved et universitet og klinisk stilling i et universitetssykehus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UH-sektorens midler 

til helseforskning 

Universitetssykehusenes midler til 

helseforskning fra eget budsjett 

Midler til helseforskning fra Norges forskningsråd, 

helseforeninger, EU, næringsliv, off.forvaltning, mv. 
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Forskning er derfor en hovedoppgave i alle sektorene og arbeidsgruppen har i sitt arbeid særlig hatt 

fokus på helseforskning i grenseflaten mellom sektorene. 

 

3.2 Ressursbruken til helseforskning  
Arbeidsgruppen har vurdert ressursbruken til helseforskning på tvers av sektorene og spesielt i 

overlappende deler av sektorene. Dette bidrar til å synliggjøre hvor sektorsamarbeidet kan være 

utfordrende når det foreligger forskjellige rammebetingelser fra egne fagdepartement. 

Figuren nedenfor illustrerer fordelingen av helseforskningsressursene mellom universitet og 

universitetssykehus. 

 

 

 

Figur 2 - Prinsippskisse for ressursbruk til helseforskning sett i sammenheng med øvrig ressursbruk 

 

I helseforetakene gjennomføres måling av ressursbruk til forskning på et aggregert nivå der det 

totale kostnadsbildet er ivaretatt. Det er NIFU som står for målingen av ressursbruk til forskning og 

utviklingsarbeid i både i spesialisthelsetjenesten og i universitets- og høyskolesektoren. Hovedtall fra 

den resulterende FoU-statistikken er brukt i Figur 3.  
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for øvrig 

Universitets-

sykehus for 

øvrig 

Annen ekstern finansiering 

av forskning 
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Midler til helseforskning fra Norges forskningsråd, 

helseforeninger, EU, næringsliv, off.forvaltning, mv. 
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Målt i driftsutgifter beløper ressursbruken til medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid 

(FoU) seg i 2011 til nær 7,5 milliarder kroner.2  Nær 2/3 av dette, nesten 4,9 milliarder kroner, 

omfatter aktiviteter i universiteter, høyskoler og universitetssykehus3 og finansieres gjennom 

grunn/basisbevilgningen til universiteter/høyskoler, universitetssykehus og gjennom ekstern 

finansering fra Norges forskningsråd og forskningsstiftelser, offentlig forvaltning, helseforeninger, 

næringsliv mv.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Prinsippskisse for ressurser til medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid  

                 i samarbeidsflaten universitet/høyskole og universitetssykehus (tall fra 2011). 

                                                           
2
 NIFU Rapport 24/2013: «Ressursbruk til medisinsk og helsefaglig FoU i 2011», tabell 2.1 side 12. 

3
 Ibid., tabell 4.4 side 52. 

4
 Legg for øvrig merke til at de særskilte, øremerkede HOD-midlene ikke omtales som ekstern finansiering. 

Figuren bygger på 

data fra NIFU. 

UH-sektorens budsjett 

for helseforskning 

Universitetssykehusenes 

budsjett for helseforskning 

Midler til helseforskning fra Norges forskningsråd, 

helseforeninger, EU, næringsliv, off. forvaltning, mv. 

Øremerkede 

HOD-/RHF-midler 

Øremerkede 

stipendiat-

stillinger 

1 565 mill. kroner 1 887 mill. kroner 

 

1 418 mill. kroner 
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Helseforskning er finansiert fra tre hovedtyper av kilder, og disse er noenlunde like i omfang  

jf. figuren ovenfor: 

1. Nær 1,9 milliarder kroner kommer fra universitetssykehusenes budsjetter, som i denne 

sammenheng også inkluderer det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og 

omsorgsdepartementet som fordeles via de regionale helseforetakene.5  

 

2. Nær 1,6 milliarder kroner til helseforskning kommer fra universitetenes/høyskolenes 

budsjetter. Noe over 1/4 av disse midlene er øremerkede midler til stipendiatstillinger  

(jf. blå trekant til venstre i figuren ovenfor). 

 

3. Eksterne midler står for noe over 1,4 milliarder kroner av ressursbruken til helseforskning. 

Omtrent 3 /4 av disse eksterne midlene regnskapsføres i universitetene/høyskolene, den 

resterende delen i universitetssykehusene. 

Den vannrette, røde skraveringen illustrerer overlapp mellom universitet på den ene siden og 

universitetssykehus på den andre i gjennomføringen av helseforskning. Det skjer bl.a. ved 

kombinerte stillinger, samfinansiering av og samarbeid om forskningsinfrastruktur eller bruk av 

hverandres infrastruktur.   

Forskningsprosjekter med ekstern finansiering utført i samarbeid mellom universitet og helseforetak 

representerer en særskilt utfordring. Området er representert ved loddrett, rød skravering i figuren 

og viser at det er den delen av figuren som både har vannrett og loddrett rød skravering som er 

gjenstand for drøftingen i denne rapporten. Det vises for øvrig til kapittel 2.3 om avgrensing av 

mandatet. Utfordringene er av to slag: 

a) Omfanget av eksterne forskningsmidler påvirker grunnbevilgningens størrelse direkte eller 

indirekte, gjennom nasjonale insentivordninger (se også kap.4.2 for nærmere omtale av TDI -

modellen).  

b) Innhenting av eksterne forskningsmidler medfører også ofte bruk av egne midler - gjennom 

egenandeler i bidragsprosjekter. Dette er en økonomisk utfordring som må balanseres av 

ledere på alle nivåer i universitet og helseforetak mot den faglige gevinsten som ligger i 

tilførsel av eksterne midler til viktig forskning. Det er en utfordring at eksterne midler sluses 

inn i en institusjon, mens eventuelle reelle kostnader påføres en annen institusjon. Dette er 

et særlig problem når det ikke foreligger en mulighet for full finansierin 

 Oslo universitetssykehus har en annen forskningsprofil enn andre universitetssykehus, blant 

annet er dette synlig gjennom de tunge basal- og translasjonsforskningsmiljøene ved dette 

universitetssykehuset. Oslo universitetssykehus har flere forskningsmiljøer som er 

uavhengige av universitetet, mens forskningsmiljøer ved andre universitetssykehus har en 

                                                           
5
Disse øremerkede tilskuddene (jf. blå trekant til høyre i figuren ovenfor) utgjør omtrent 1/4 av 

ressursbruken til helseforskning i universitetssykehusene (2013 -tall) og er å anse som interne midler i 

helseforetakssektoren (se vedlegg 2, omtale av øremerkede midler) ref. Rapport 28/2014 NIFU side 17. 
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sterkere tradisjon for arbeidsdeling og samarbeid på flere områder6. Sistnevnte har også 

medført at mye av de eksterne forskningsmidlene historisk sett har blitt regnskapsført på 

samarbeidende universitet.  

Det fremkommer også i NIFU Rapport 28/2014, Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2013, (se 

figur 4) at i gjennomsnitt er ca. 15 % av all helseforskning i norske helseforetak, inkludert private, 

ideelle sykehus, eksternt finansiert. Som vi ser av figur 4, varierer likevel andelen av eksternt 

finansiert helseforskning i helseforetakene mellom 8 og 20 % 7. Ulikheten i det relative innslaget av 

ekstern finansiering mellom regionene henger dels sammen med reelle ulikheter i forskningens 

innhold og organisering, men også med regnskapsmessig plassering av de eksterne finansierings-

bidragene.  

 

Figur 4 - Helseforetakenes finansieringsstruktur for forskning i 2013, totalt og etter helseregion 

Den overlappende forskningsaktiviteten mellom universitet og helseforetak slik det fremkommer i 

figur 5, illustrerer omfanget av forskning som utføres i samarbeidsaksen mellom Universitetet i 

Bergen og Haukeland universitetssykehus.  

Venn-diagrammet i figur 5 viser den totale produksjonen av tellende vitenskapelige publikasjoner 

ved helsefakultetene ved UiB og ved Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. Den 

proporsjonale figuren illustrerer godt det integrerte samarbeidet mellom et universitet og et 

universitetssykehus, hvor overlappet i figuren viser publikasjoner som har gitt poenguttelling i 

finansieringssystemene for begge institusjoner.   

 

                                                           
6
 SINTEF A 14727 RAPPORT  

7
 Figur 4 er begrenset til forskning, mens Figur 3 viser forsknings og utviklingsarbeid (FoU) 
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Antall forskere som krediterer publikasjoner på tvers av institusjonsgrensene er mer enn dobbelt så 

høyt som antall ansatte i kombinerte stillinger skulle tilsi. Differansen gir et bilde av det tette 

samarbeidet, spesielt innen forskerutdanningen hvor mange stipendiater er ansatt ved 

universitetssykehuset og er tatt opp i et doktorgradsprogram ved et av helsefakultetene 

 

 

Figur 5 - Forskningsproduksjon ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus,  

               med synliggjøring av samarbeid om publisering.   Antall vitenskapelige publikasjoner i  

               CRIStin (2013)8 

Eksempel på sektorsamarbeid 

Figur 6 illustrerer hvordan ressursene til en reell multisenterstudie9 med en felles forskningsprotokoll 

er fordelt over flere år, mellom flere tett samarbeidende institusjoner (sentra i multisenterstudie) og 

finansiert av både interne og eksterne midler. Dette er et eksempel på hvordan økonomien i et 

prosjekt involverer budsjettering og regnskapsføring over flere institusjoner. 

Det tilhører sjeldenhetene at ett prosjekt bare har én finansieringskilde, og at denne 

finansieringskilden finansierer prosjektet fra start til slutt. Forskningsrådet og EU gir ofte ikke mer 

enn tre til fem år med finansiering. Mange helseforskningsprosjekt varer lenger enn dette og har 

gjerne ulike finansieringskilder under gjennomføringen, og da ofte fra flere kilder samtidig  

(hvor hver part finansierer sin del av prosjektet). Ett prosjekts økonomi er delt inn i ulike 

prosjektnumre i økonomisystemene blant annet fordi man må rapportere separat for hver tildeling. 

Figuren illustrerer også at det ikke alltid er samsvar mellom hvor kostnader til infrastruktur mv. i et 

samarbeidsprosjekt vil påløpe og hvor forskere og stipendiater er ansatt.   

                                                           
8
 Figuren er hentet fra KKF forskningsrapport 2014-02, «Felles forskningsarena 2014» 

9
 Helseforskningssamarbeid i form av et større klinisk forskningsprosjekt mellom  

   Universitet i Bergen; Stavanger universitetssykehus og Haukland universitetssykehus  
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.

Figur 6 - Finansieringskilder i et forskningsprosjekt, eksempel10 

I eksemplet har forskingsprosjektet på det meste (deler av prosjektets andre år) totalt seks 

prosjektnumre i økonomisystemene fordelt på tre institusjoner.  Prosjektets totale budsjett er 

summen av dette.  I eksempelet er det kun midlene fra Norges forskningsråd som er eksterne, og 

disse blir i dette eksemplet regnskapsført ved Universitetet i Bergen. Ved en totalbudsjettering for 

prosjektet er det viktig å få med kostnadene som vil påløpe, uavhengig av hvilken institusjon 

kostnadene vil påløpe ved. 

 

Oppsummering  

 Utfordringene med totalbudsjettering av eksternt finansiert helseforskning kommer særlig til syne i 

samarbeidsprosjekter mellom universitetene og helseforetak. Prosjektleder i kombinert stilling har til 

en viss grad hatt anledning til å på egen hånd vurdere vertskapsinstitusjon for eksternt finansierte 

prosjekter. Vurderingene er imidlertid i stor grad basert på sektorenes varierende insentiver. 

Hensynet til hva som er hensiktsmessig ut i fra hvor kostnader i prosjektet vil påløpe og prosjektets 

karakter, er i mindre grad vektlagt.  I en slik situasjon vil det være fordelaktig å benytte en 

totalbudsjetteringsmodell for ekstern finansiering mellom samarbeidende institusjoner. Det er ikke 

bare finansiørens bidrag som skal synliggjøres, men en total kostnadsramme der alle deltakende 

forskningsinstitusjoner egenbidrag også kommer frem. Sistnevnte er spesielt viktig for 

forskningsprosjekter som utføres i skjæringspunktet mellom et medisinsk fakultet og et 

universitetssykehus 

3.3 Prosjektkostnader i EUs rammeprogram  

I EUs 7. rammeprogram for forskning, FP7, fikk institusjoner dekket inntil 75 % av direkte kostnader, 

samt en del av de indirekte kostnadene. Hvis institusjonen kunne dokumentere alle indirekte 

kostnader fikk de 100 % refusjon for disse. Institusjoner som ikke kunne dokumentere de indirekte 

kostnadene fikk et påslag for enten 20 % eller 60 % av de direkte prosjektkostnadene.11 

Den totale rammen for forskningsprosjekter ble regulert gjennom den enkelte utlysning (normalt 3-

12 millioner Euro).  

 

                                                           
10

 Figuren er hentet fra rapporten «Retningslinjer for forvaltning av forskningsressurser i Helse Bergen» 
11

 Privat industri fikk dekket 20 %, mens offentlige institusjoner, stiftelser og små og mellomstore bedrifter  
    (SMB-er) fikk dekket 60 %.  
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I Horisont 2020 er denne dekningspraksisen endret. Nå er hovedprinsippet at forskningsprosjektene 

finansieres med 100 % dekning av de direkte kostnadene, mens det dekkes en flat andel på 25 % av 

indirekte kostnader.  Institusjoner som kunne dokumentere en høyere indirekte kostnad enn 60 % i 

FP7 kommer m.a.o. dårligere ut i det nye rammeprogrammet, under forutsetning av at direkte 

kostnader er de samme. Det ligger dermed insentiver i Horisont 2020 for å dokumentere de direkte 

prosjektkostnadene så fullstendig som mulig. En totalbudsjettering vil være et hensiktsmessig 

verktøy for søker av midler.  

Retningslinjene for budsjettering av kliniske studier er vesentlige endret i Horisont 2020. EU har 

erkjent de utfordringene søkerinstitusjoner har for å spesifisere totale kostnader ved kliniske studier 

og har åpnet for at internasjonal etablert budsjetteringspraksis fra legemiddel- og utstyrsindustrien 

kan benyttes. Internasjonal praksis for kliniske intervensjonsstudier er at enhetskostnader 

spesifiseres. EU har utarbeid budsjettmaler for kostnadsdekning etter pris pr. inkluderte pasient. 

Enhetskostnadsberegningen kan basere seg på historiske data eller faktisk påløpte kostnader.12 

4.  Kartlegging av praksis for budsjettering av eksternt  

            finansierte prosjekter – eksempler   
 

For å skaffe en oversikt over praksis i de ulike sektorene, har arbeidsgruppen gjennomført en 

kartlegging med utgangspunkt i følgende spørsmål: 

 Gi en kort beskrivelse av praksis ved egen institusjon for budsjettering av eksternt finansierte 

forskningsprosjekter 

 Redegjør for eventuell policy for institusjonell tilhørighet ved samarbeidsprosjekter 

universitet - universitetssykehus 

 Hvem (hvilket nivå) bestemmer institusjonell tilhørighet ved søknad om ekstern finansiering 

av samarbeidsprosjekter? 

Resultatet av kartleggingsarbeidet fremkommer i kapitlene under. Kartleggingen viste forskjeller 

mellom sektorene spesielt med hensyn til totalbudsjettering av eksternt finansierte prosjekter.  

4.1 Universitetssykehusene 
Kartlegging av budsjettering av eksternt finansierte forskningsprosjekter i universitetssykehusene 

viste at ikke alle har institusjonelle retningslinjer for budsjettering av slike prosjekter: 

 Oslo universitetssykehus HF (OUS): Har institusjonelle retningslinjer for budsjettering, men 

ikke krav om totalbudsjettering.  

 Akershus universitetssykehus HF (Ahus): Har ikke institusjonelle retningslinjer for 

budsjettering av eksternt finansierte prosjekter og tilpasser seg finansørens rammer. 

 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus: Har oppsett for budsjettering med 

tilhørende institusjonelle retningslinjer, men dagens budsjetteringspraksis er ikke enhetlig og 

ulike modeller benyttes slik at egenbidrag fra institusjonen ikke alltid synliggjøres.  

                                                           
12

 Reimbursment on the basis of unit cost, Commission Decision of 7.3.2014, ref.C(2014) 1393. 
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 Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus: Har ikke institusjonelle retningslinjer for 

totalbudsjettering av forskningsprosjekter, men føringer for forholdet mellom ekstern 

bevilgning og lønnskostnader. 

 St Olavs hospital: Har ikke institusjonelle retningslinjer, men eksterne prosjekter budsjetteres 

av søker i samråd med økonomirådgiver/sentral økonomi.  

 Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN): Har ikke institusjonelle retningslinjer for 

budsjettering av eksternt finansierte prosjekter og tilpasser seg finansiørens rammer.  

4.2 Universiteter og høyskoler 
Universiteter og høyskoler skal alle ha innført TDI-modellen som verktøy for totalbudsjettering innen 

1. januar 2015. Innføringen ivaretas ved hjelp av retningslinjer og maler for budsjettering, 

regnskapsføring og rapportering av eksternt finansierte prosjekter. Noen institusjoner vil muligens 

bruke noe mer tid på implementeringen.  

TDI-modellen er utviklet for å redegjøre for totale kostnader i forskningsprosjekter. Den anvendes i 

universiteter og høgskoler i forbindelse med ekstern finansiering, og nedenfor gjengis 

stikkordsmessig en oversikt over de viktigste stegene i tilnærmingen til TDI-modellen:13 

 TDI-modellen gir en oversikt over et netto kostnadsbilde, dvs. brutto kostnader fratrukket 

refusjoner og salgsinntekter. 

 Direkte kostnader er vitenskapelig lønn med tilhørende «brukernære driftskostnader»14 samt 

leiested.  

 Vitenskapelig lønn er alle lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader) i professor-, 

førsteamanuensis- og lektorstillinger, samt postdoktor og stipendiat (pluss timelærere). 

Kostnadene hentes fra regnskapet eller beregnes på grunnlag av registrerte årsverk og 

gjennomsnittskostnader i de enkelte stillingsgruppene. 

 Leiestedskostnader er arealkostnader for laboratorier og tilhørende spesialrom/verksteder, 

avskrivninger av vitenskapelig utstyr, fellesmidler til laboratoriedrift samt lønnskostnader og 

kontorstøtte for teknikere som klargjør laboratoriet og utstyret til forskning. 

 Øvrige kostnader betraktes som indirekte. Det innebærer at indirekte kostnader defineres 

som differansen mellom totale kostnader og direkte kostnader.15 

 Kostnadene deles i kjerneaktivitetene forskning og utdanning.16 

 Når det gjelder vitenskapelig lønn og brukernære driftsmidler, er det den avtalte 

tidsfordeling mellom kjerneaktiviteter for vitenskapelig ansatte som er nøkkelen. Slik avtale 

kan gjelde på stillingsgruppenivå eller individuelt. 

 Fordelingen av indirekte kostnader mellom forskning og utdanning følger den samme 

tidsfordelingen for vitenskapelig ansatte. I tillegg inngår studentene ved at et antall 

studenter regnes som én ansatt17, og deres ressursbruk knyttes alltid til utdanning.  

                                                           
13

 Mange detaljer er utelatt fra beskrivelsen, og den bør derfor suppleres med TDI-rapporten som finnes  på 
UHRs nettsider: http://www.uhr.no/ressurser/temasider/totalkostnadsmodell_-_tdi  
14

 «Brukernære driftsmidler» er driftsmidler som er nært knyttet til den personlige utøvelsen av arbeidet som 
vitenskapelig ansatt, se TDI-rapporten. 
15

 Til forskjell fra tidligere metodikk i UH-sektoren der man har ønsket å definere hvilke elementer som skal 
inngå i de indirekte kostnadene. I TDI-modellen blir de indirekte kostnadene en residual. 
16

 Den tredje kjerneaktiviteten – formidling – er inkludert i disse to. 
17

 Antallet varierer med område – som bibliotek, IT og øvrig administrasjon. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/totalkostnadsmodell_-_tdi
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På dette grunnlaget kan TDI-modellen i stor grad redegjøre for direkte og indirekte kostnader knyttet 

til forskning som påløper ved egen institusjon. Sats for indirekte kostnader vedr. forskning 

framkommer som en gjennomsnittssats per vitenskapelig årsverk for hver enkelt institusjon i UH-

sektoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Oversikt over de ulike kostnadsområdene som er omfattet av TDI-modellen 

Ved kartleggingstidspunktet var institusjonenes status denne: 

 Universitetet i Oslo (UiO): Har institusjonelle retningslinjer med malverk for budsjettering, 

regnskapsføring og rapportering som bygger på TDI-modellen. 

 Universitetet i Bergen (UiB): Har institusjonelle retningslinjer med malverk for budsjettering, 

regnskapsføring og rapportering som bygger på TDI-modellen. 

 Universitetet i Tromsø, Det arktiske universitet (UiT): Har institusjonelle retningslinjer for 

budsjettering med krav om å vise alle direkte og indirekte kostnader og innførte TDI-modellen i 

2015. 

 NTNU: Har institusjonelle retningslinjer med malverk for budsjettering, regnskapsføring og 

rapportering som bygger på TDI- modellen. 

 Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA): Har institusjonelle retningslinjer og planlegger å innføre 

TDI-modellen i løpet av første halvår 2015. 

4.3    Folkehelseinstituttet 
Folkehelseinstituttet (FHI) har oppsett for budsjettering med tilhørende retningslinjer for disse, og 

det er utviklet mal-verk for bruk til budsjettering, som det er frivillig å benytte seg av. Prosjektleder 

kan også benytte seg av en sentral prosjektøkonomiressurs til hjelp med budsjettering og for 

tilpasning av malene mot ulike finansieringskilder. Budsjettet skal synliggjøre prosjektets totale 

kostnader inkludert instituttets egenandel. Modell for beregning av indirekte kostnader ved FHI er 

gammel og skal gjennomgås i løpet av 2015, sammen med retningslinjer for budsjettering og 

regnskapsføring av prosjekter. I den forbindelse vil det være naturlig å vurdere om for eksempel  

TDI-modellen kan være en passende modell å innføre enten helt eller delvis for bedre totalkostnads-

budsjettering  og -regnskapsføring på FHI.  
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5.  Arbeidsgruppens drøftinger  

5.1   Prinsipper for totalbudsjettering  
 I dette kapitlet vil det først begrunnes hvorfor et totalkostnadsperspektiv er viktig, dernest vil det 

redegjøres for hovedprinsippene i universitetenes/høyskolenes totalkostnadsmodell (TDI-modellen), 

prinsipper som arbeidsgruppen mener kan tilpasses bruk i helseforetakssektoren.  Arbeidsgruppen 

ser nødvendigheten av et videre utredningsarbeid i helseforetakssektoren når det gjelder 

operasjonaliseringen av prinsippene av totalbudsjetteing. 

Tradisjonelt har man i budsjetter for prosjekter med ekstern finansiering redegjort for de 

tilleggskostnadene som finansieres ved de eksterne midlene. Dette er lønnskostnader til midlertidig 

prosjektansatte, enkelte driftsmidler samt et standardpåslag (ofte reglementsfestet) til delvis 

dekning av indirekte kostnader som infrastruktur og administrasjon. Totalkostnadsestimering utvider 

dette perspektivet, jf. også prinsippskissen nedenfor: 

a) For det første må man identifisere alle infrastrukturkostnader og indirekte kostnader og gi 

mer presise anslag for størrelsen på dem. Ofte varierer også disse indirekte kostnadene fordi 

prosjektene i varierende grad gjør bruk av forskningsinfrastruktur.18 

 

b) For det andre må man identifisere alle lønnskostnader i prosjektene. Ansatte på ordinære 

midler, som deltar i prosjektgjennomføringen, representerer også en prosjektkostnad som 

det er viktig å redegjøre for. Mye av ressursbruken er også kostnader tilknyttet generell 

infrastruktur og drift.

Figur 8 - Prinsippskisse for kostnadsbildet i et eksternt finansiert forskningsprosjekt19 

  

 

                                                           
18

 Det er naturligvis stor forskjell i bruk av slik infrastruktur mellom eksempelvis et prosjekt som utelukkende 
    gjør bruk av helsedata som allerede foreligger og et annet prosjekt som baserer seg på klinisk intervensjon. 
19

 Bruk av forskningsinfrastruktur kan også være direkte kostnader, jfr bruk av kjernefasiliteter 
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Den røde sirkelen representerer de kostnadene som dekkes direkte av prosjektmidler. Den blå og 

den grønne sirkelen er øvrige prosjektrelevante kostnader. Størrelsen på sirklene og forholdet 

mellom dem vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt.  

En totalkostnadsmodell kan bidra til å gi en bedre oversikt over den reelle ressursbruken. Slik innsikt 

kan brukes til to formål: (1) Dels som grunnlag for interne ressursprioriteringer og (2) dels  

som grunnlag for forhandlinger om størrelsen på det eksterne prosjektbidraget. 

1. Det er et sunt økonomisk prinsipp at alle kostnader ved en aktivitet er kjent slik at 

kostnadsvurderinger er med i drøftinger om hvordan ressursene best kan anvendes.  

Økt bruk av kostnadskrevende infrastruktur og andre støttetjenester gjør dette spesielt viktig. 

 

2. Siden den konkurransebaserte forskningsfinansieringen er økende, er det av stor betydning 

at institusjonen tar hensyn til dette.  Eksterne forskningsbevilgninger preges ofte av å være 

refusjon for påløpte kostnader. Dersom kostnadene kan synliggjøres, økes 

inntektspotensialet. Forskningsrådet har eksempelvis lagt til grunn at man vanligvis ikke 

finansierer vitenskapelig utstyr, men derimot prosjektenes bruk av slikt utstyr. 

Leiestedskonseptet i TDI-modellen har bl.a. et slikt formål. 

UH-sektorens totalkostnadsmodell, TDI-modellen, innebærer synliggjøring av kostnader innen en 

institusjon. I bidragsprosjekter (det store flertallet av eksternt finansierte forskningsprosjekter i UH-

sektoren) vil det alltid være egenandeler. TDI-modellens bidrar til å synliggjøre størrelsen på 

institusjonenes egenandeler og gir nødvendig kunnskapsgrunnlag for egne ressursmessige 

prioriteringer. Det er ingen nødvendig forutsetning for bruk av TDI-modellen at alle kostnader som 

synliggjøres i kraft av modellen, skal dekkes fullt ut av den eksterne bidragsyteren. 

Det er tidligere beskrevet hvordan TDI-modellen er operasjonalisert, se kap 4.2. Nedenfor kommer 

de bærende hovedprinsippene som modellen bygger på: 

A. TDI-modellen tar utgangspunkt i UH-sektorens formål - forskning, utdanning, innovasjon og 

formidling.  Lønnskostnader for de ansatte (vitenskapelige årsverk) som utfører disse 

kjerneaktivitetene samt den forskningsinfrastrukturen (kalt «leiested») som benyttes i 

utførelsen, karakteriseres som direkte kostnader.  

 

B. Øvrige kostnader er indirekte og dreier seg om ulike former for støttetjenester (herunder 

kontorplass, IT og bibliotek) og administrasjon på alle organisasjonsnivåer. Modellen fordeler 

disse indirekte kostnadene på kjerneaktivitetene i henhold til tidsbruk i vitenskapelige 

stillinger (de som utfører kjerneaktivitetene). 

TDI-modellen synliggjør altså direkte kostnader knyttet til kjerneaktivitetene og fordeler de indirekte 

kostnadene på kjerneaktiviteter ut fra den relative størrelsen på disse aktivitetene. Indirekte 

kostnader til forskning fastsettes som en gjennomsnittlig årsverkssats per forskningsårsverk for hvert 

enkelt universitet/hver enkelt høyskole.20  På denne måten blir vitenskapelige årsverk 

kostnadsbærere for indirekte kostnader i UH-sektoren. 

                                                           
20

 Det vil for øvrig være slik at satsen for indirekte kostnader vil variere med hvilken kjerneaktivitet det er 
     snakk om – f.eks. vil forskningssatsen i universiteter og høyskoler være en annen enn satsen for utdanning. 
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Prinsippene i TDI-modellen er i tråd med hvordan NIFU analyser ressursbruk til forskning og utvikling 

i UH-sektoren og kan derfor bli en allment akseptert metode for kostnadskategorisering. Der NIFU 

bidrar med aggregerte tall på institusjons- og sektornivå (inkludert helseforetak), operasjonaliser TDI-

modellens disse prinsippene også på et prosjektnivå. 

TDI-modellen anvendes i universitets- og høyskolesektoren i eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

Budsjetteringen foregår i tre trinn: Prosjektleder bestemmer (a) antall årsverk (nye/midlertidige og 

faste/eksisterende) som inngår, samt særskilte kostnader til driften av prosjektet21, og (b) hvilken 

bruk man eventuelt legger inn av leiesteder. Årsverkskostnader, prisstruktur for leiested og påslag 

per årsverk for (c) indirekte kostnader hentes automatisk fra oversikter som er utarbeidet på 

institusjonsnivå. Regnskapsføringen skjer ved at samtlige kostnader (a - c) føres i 

prosjektregnskapene. Differansen mellom totale kostnader og eksternt bidrag er egenandel som 

føres som kostnad for vertsinstituttet og inntekt i prosjektet. 

Helseforetakene vil kunne gjøre bruk av de samme prinsippene som TDI-modellen bygger på i videre 

arbeid, hvis ønskelig. Operasjonaliseringen av en tilsvarende modell i helseforetakene bør imidlertid 

ta utgangspunkt i helseforetakenes kjerneoppgaver og merkostnader knyttet til dette. Da er det 

nødvendig å identifisere hvilke årsverk og hvilken infrastruktur som er relatert til disse 

kjerneoppgavene - og de tilhørende kostnadene. Alle andre kostnader er indirekte og fordeles til 

(skalerer med) de respektive kjerneoppgavene og kan eventuelt beregnes som en årsverkssats i 

tilknytning til de ulike gruppene av ansatte som direkte utfører helseforetakenes kjerneoppgaver. 

Også andre kostnadsbærere enn årsverk kan prinsipielt være aktuelt når indirekte kostnader 

fastsettes.   Prinsippet med årsverk som kostnadsbærer utfordres av den tette integreringen mellom 

et universitet og universitetssykehus hvor det er en stor grad av ansatte i kombinerte stillinger og 

hvor stipendiater er ansatt ved begge institusjoner. Det er mulig å være ansatt ved en institusjon og 

utføre forskningsaktivitet ved en annen institusjon. I samarbeidsprosjektet mellom et universitet og 

et universitetssykehus er det forholdsvis vanlig at det ikke er en sammenheng mellom hvor forsker er 

ansatt (og i hvilken stillingsbrøk) og ved hvilken institusjons utstyr, areal og annen forskning-

infrastruktur og støttetjenester som benyttes i et forskningsprosjekt befinner seg. En 

operasjonalisering av modellen i helseforetakene må finne en løsning på disse utfordringene. 

Operasjonaliseringen vil kreve utredning og arbeid i helseforetakenes regi. Det bør vurderes om det 

vil være hensiktsmessig å etablere en nasjonal helseforetaksmodell etter mønster av TDI-modellen. 

NIFUs kartleggingen av ressursbruk til forskning i helseforetakene gir god kunnskap om det totale 

kostnadsbildet på aggregert nivå (for eksempel institusjoner, regioner), men gir ikke kunnskap som 

kan anvendes på prosjektnivå. Kostnadselementer på prosjektnivå er imidlertid identifisert i 

tilknytning til kliniske intervensjonsstudier/oppdragsforskning. Her eksisterer f.eks. prislister med 

satser for ulike laboratorieundersøkelser, bildeundersøkelser mv.  

  

                                                           
21

 Handler ofte omom reagenser, engangsmateriell og andre anskaffelser, reiser og konferanser som er særskilt 
    knyttet til gjennomføringen av det konkrete prosjektet. Leiestedskostnader er derimot bruk av eksisterende 
    infrastruktur og prises særskilt, ref. punkt b). 
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5.2   Manglende retningslinjer for valg av vertskapsinstitusjon 
Kartlegging av eventuelle omforente retningslinjer for institusjonell tilhørighet ved universitet/ 

universitetssykehus viser at det i liten grad foreligger formelle avtaler eller rutiner for valg av 

vertskapsinstitusjon for eksternt finansierte prosjekter der forskerne er tilsatt i kombinerte stillinger. 

UiT og UNN har inngått en slik avtale, mens UiB og Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, og 

UiO og OUS har inngått avtaler som regulerer når den enkelte institusjon er forskningsansvarlig i 

henhold til helseforskningsloven. Men ingen av disse avtalene omhandler vurdering av 

vertskapsinstitusjon ved søknad om ekstern finansiering. For forskning som faller inn under 

helseforskningsloven har den institusjonen som er forskningsansvarlig det overordnede ansvaret for 

forskningsprosjektet. Loven stiller ikke krav til hvilken type institusjon som kan være 

forskningsansvarlig22 , men stiller systemkrav til institusjonen som skal gjennomføre et 

forskningsprosjekt som faller inn under loven herunder interkontroll. 

Det må skilles mellom søknader om ekstern finansiering hvor det søkes finansiering til et 

samarbeidsprosjekt mellom universitet/ universitetssykehus, og søknader hvor en av institusjonene 

søker en ekstern finansieringskilde om inndekning av institusjonens eget bidrag inn i et 

samarbeidsprosjekt. Ved førstnevnte tilfelle er det ofte slik at den enkelte prosjektleder selv velger 

vertskapsinstitusjon når forskeren er tilsatt i en kombinert stilling.  Den enkelte prosjektleder har god 

kjennskap til hva det er søkt om finansiering til og hvilken ved institusjon kostnader i prosjektet vil 

påløpe under dets gjennomføring. Prosjektleder for et helseforskningsprosjekt som faller inn under 

helseforskningsloven har også en institusjonsuavhengig rolle og har ansvar definert i denne loven og 

dens forskrift.  

Behovet for omforente retningslinjer for valg av vertskapsinstitusjon ved ekstern finansiering har 

kommet tydelig frem i dette arbeidet. Slike retningslinjer vil bidra til en bedre institusjonell strategisk 

styring samtidig som det bilaterale samarbeidet styrkes.  

 

6.  Arbeidsgruppens anbefalinger 

Eksternt finansiert forskning som involverer ressursbruk hos universitet og/eller helseforetak bør skje 

med utgangspunkt i et totalkostnadsperspektiv. Perspektivet anvendes på prosjektnivå ved søknader 

om EU-støtte, søknader om Senter for fremragende forskning (SFF)/Senter for forskningsdrevet 

innovasjon (SFI) og andre større infrastruktur- eller sentersøknader. Omfanget av ekstern 

finansiering påvirker grunnbevilgning direkte eller indirekte. Omfanget av totalkostnader tydeliggjør 

behovet for interne ressursprioriteringer som er et lederansvar og som krever innsikt i den reelle 

ressursbruken.  

 

Målet må være et optimalisert prosjektutbytte innen tilgjengelig ressursramme. Den store 

utfordringen er å få fram et totalt og dekkende kostnadsbilde for prosjekter som involverer flere 

                                                           
22  Forskningsansvarlig: Institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det overordnede  

     ansvaret for forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle den 
      forskningsansvarliges plikter etter denne loven, jfr helseforskningsloven § 4 e 
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institusjoner på tvers av sektorgrenser. Dersom ikke finansieringsstrømmen inn til slike prosjekter i 

hovedsak er proporsjonal med den relative fordelingen av kostnader vil de eksempelvis kunne gi 

insentiver som virker på tvers av målene. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det arbeides videre 

med å se på mulighetene for en gradvis samordning av budsjettering på tvers av sektorene. Et viktig 

utgangspunkt for et slikt arbeid forskningsprosjektenes totale kostnader synliggjøres, uavhengig av 

hvem som finansierer prosjektet og ved hvilken institusjon inntekter/kostnader vil regnskapsføres. 

Det ansees imidlertid som lite hensiktsmessig å utvikle og ta i bruk en totalkostnadsmodell for 

budsjettering for all forskningsaktivitet i helseforetakene, men for eksternt finansierte 

samarbeidsprosjekter med andre institusjoner vil det være viktig å nå fram til en omforent måte å 

estimere totale prosjektkostnader på.  For å oppnå dette, må prinsipper for fastsetting av ulike 

kostnadselementer etableres. Et nytt utredningsarbeid i helseforetakenes regi synes derfor påkrevd.  

Arbeidsgruppen anbefaler at det settes i gang et utviklingsarbeid for å etablere en nasjonal 

totalbudsjetteringsmodell for eksternt finansiert helseforskning i helseforetak, basert på 

grunnprinsipper for TDI-modellen, men tilpasset helseforetakenes egenart. Spesielt viktig i arbeidet 

er å utvikle en modell som tar hensyn til den tette integrering mellom 

universitet/universitetssykehus hvor det ikke alltid er samsvar mellom ansettelse og bruk av 

forskningsinfrastruktur og støttetjenester.  

 

Arbeidet i regi av arbeidsgruppen har vist at det pr i dag i liten grad er at inngått  tydelige, omforente 

retningslinjer mellom universitet og universitetssykehus vedrørende vertskapsrollen for alle typer 

eksternt finansierte prosjekter der valg av vertskap ikke er åpenbart, eller påkrevd med hjemmel i 

helseforskningsloven.  Det kan være et førende prinsipp at det er samsvar mellom vertskapsrolle og 

hvor brorparten av kostnadene i et prosjekt vil påløpe. Det vises i så henseende til at det er satt i 

gang et arbeid med å tydeliggjøre og harmonisere insentivløsninger i de to sektorene mellom HOD og 

KD, på både politisk og administrativt nivå som vil gi nyttige føringer for arbeid med slike 

retningslinjer for omforent budsjettpraksis i eksternt finansierte prosjekter.  

7. Referanser 

 
SINTEF A 14727 RAPPORT  

Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene, Kalseth et al. februar 2010 

www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/rapporta14727.pdf 

NIFU Rapport 28/2014 

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2013, Hovedresultater og dokumentasjon, Ole Wiig 

www.nifu.no/files/2014/10/NIFUrapport2014-28.pdf 

UHR - Totalkostnadsmodell – TDI 

www.uhr.no/ressurser/temasider/totalkostnadsmodell_-_tdi 

KKF forskningsrapport 2014-02 

Felles forskningsarena 2014: Vitenskapelig publisering i perioden 2010-2013 ved Haukeland 

universitetssykehus og Det medisinsk-odontologiske fakultet 

ISBN 978-82-8045-029-6 

http://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/rapporta14727.pdf
http://www.nifu.no/files/2014/10/NIFUrapport2014-28.pdf
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/totalkostnadsmodell_-_tdi


21 
 

 

8.  Vedlegg 

 
Vedlegg 1  Oppnevningsbrev fra KD og HOD 

Vedlegg 2  Status for de øremerkede midlene til forskning fra HOD  

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

Vedlegg 1  Oppnevningsbrev fra KD og HOD 

 
 

 
Mandat 

 
Arbeidsgruppe for samordnet praksis for budsjettering av forsknings- og 

utviklingsprosjekter  

 

1. BAKGRUNN  

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har over tid arbeidet med å utvikle en felles modell for 

beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter. Dette i tråd med bestemmelsene i 

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer 

som forutsetter at budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader i bidrags- 

og oppdragsprosjekter. Utviklingsarbeidet har pågått i nært samarbeid med Norges 

Forskningsråd (NFR) og i forståelse med Kunnskapsdepartementet (KD). UHR anbefaler at 

institusjonene i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) implementerer den såkalte 

TDI-modellen (Tid, Direkte kostnader og Indirekte kostnader) i løpet av 2014. Dette er en 

modell for å håndtere totale kostnader i forskningsprosjekter. Norges Forskningsråd har en 

praksis som åpner for synliggjøring av totale kostnader i finansieringen av 

forskningsprosjekter.  

 Helsesektoren har, i følge Samarbeidsorganet for Universitetet i Oslo (UiO) og  

 Helse Sør-Øst RHF (Samarbeidsorganet), i noen grad tatt i bruk totalkostnadsbudsjettering.  

 I følge samarbeidsorganet kan ulik praksis for budsjettering av totale kostnader føre til 

 skjevheter mellom institusjoner ved tildeling av eksterne forskningsmidler, samt gi  

 forskjeller i styringsinformasjon, herunder beregning av ressursbruk til forskning.  

 Dette skaper utfordringer i samarbeidsprosjekter.  

2. MÅL FOR ARBEIDET  

Å utarbeide retningslinjer for hhv UH-sektoren og helsesektoren som sikrer omforent praksis 

for budsjettering og rapportering av kostnader i forsknings- og utviklingsprosjekter i de 

forskningsutførende sektorene.  

3. ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE 

Det etableres en arbeidsgruppe med følgende deltakere: 

 

 En representant fra Universitets- og høgskolerådet  

o Lasse Lønnum, styremedlem i UHR  

 

 Fire representanter fra UH-institusjonene  

o Nina Langeland, UiB 

o Per Kjell Heitmann, UiO 

o Mette Sollihagen Hauge, UiO 

o Kristin Nordseth, HiOA 
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 Fire representanter fra de fire regionale helseforetakene   

o Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF 

o Reidar Torstensen, Helse Bergen HF (Helse Vest RHF)  

o Helse Midt-Norge RHF 

o Trine Blokhus Amundsen, Helse Nord RHF 

 En representant fra Folkehelseinstituttet 

o Liv Marit Sønmør, Folkehelseinstituttet 

 

 

                    Helse Sør-Øst RHF ved Øystein Krüger vil lede arbeidet og UiO ved Mette Sollihagen  

                    Hauge ivaretar sekretariatsfunksjonen for arbeidet. UHR vil bidra inn i sekretariats-    

                    funksjonen, og Rakel Christina Granaas, UHR, gis adgang til å delta i arbeidsgruppens  

                     møter. Gruppen velger selv hvordan den skal organisere sitt arbeid, herunder trekke inn  

                      aktører som NIFU eller andre som har relevant kunnskap for arbeidet.  

 

3.1 Oppgaver  

Arbeidsgruppen skal:  

1.  Dokumentere og gjennomgå praksis for budsjettering og regnskapsføring av 

     forskningsprosjekter ved universiteter, høgskoler, helseforetak og Nasjonalt 

     folkehelseinstitutt.   

 

2.  Vurdere denne praksisen opp mot norsk og internasjonal praksis for finansiering 

      av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse.   

 

3. Gi anbefalinger til retningslinjer som sikrer omforent praksis for budsjettering  

    og rapportering av kostnader i forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse.  

 

       4. AVGRENSNINGER 

Anbefalingene skal omfatte universiteter, høyskoler og helseforetak og private, ideelle sykehus 

som inngår i nasjonale systemer for resultatbasert finansiering, samt Nasjonalt 

folkehelseinstitutt. Oppdraget skal ikke omfatte en vurdering av hvordan dekningsbidrag 

beregnes. 

 

5. RAPPORTERING OG TIDSFRISTER 

Arbeidsgruppen leverer rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet 31. desember 2014.  

 

      6. FINANSIERING 

        Det er ikke ventet at arbeidet medfører kostander ut over reisekostnader og arbeidstid.  

        Dette dekkes av den enkelte virksomhet  
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Vedlegg 2  Status for de øremerkede midlene fra HOD 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementets tildeling av forskningsmidler til de regionale 

helseforetakene.  

Fra 2004 har Helse- og omsorgsdepartementet innført et nytt, delvis resultatbasert øremerket tilskudd 

til forskning. Tilskuddet fordeles over kap. 732, post 78 på statsbudsjettet. Tilskuddet erstatter 

tidligere øremerket tilskudd til regionsykehusene. Bakgrunn for tilskuddet er beskrevet i NOU 1; 

2003 Inntektssystemet for spesialisthelsetjenesten kap. 16 og i St. meld. Nr. 5 (2003-2004) Kapittel 6. 

Tilskuddet tildeles alle de regionale helseforetakene. Det øremerkede tilskuddet til forskning, fordeles 

med 40 pst vekt på likt beløp pr helseregion (basistilskudd) og 60 pst vekt på forskningsresultater 

(resultatbasert tilskudd). Beløpet som fordeles til forskning skal ikke reflektere faktisk ressursbruk til 

forskning, som er vesentlig større, men virke som et insentiv og et økonomisk bidrag for å sikre 

forskning i helseforetakene. Basistilskuddet til forskning skal bidra til å sikre grunnleggende 

forsknings- og utviklingsaktivitet og oppbygging av forskningskompetanse i helseregionen. 

Tilskuddet skal også sikre finansiering av de regionale kompetansesentrene for klinisk forskning og 

alternativ medisin. Det resultatbaserte tilskuddet har til hensikt å stimulere til økt produktivitet og 

kvalitet på forskningen og økt produksjon av doktorgrader i medisin. Det resultatbaserte tilskuddet 

fordeles ut i fra en fordelingsnøkkel basert på et glidende gjennomsnitt av aggregerte 

forskningsresultater på regionalt nivå for de tre siste årene. Da totalbeløpet er fast medfører ikke 

modellen økte utbetalinger fra staten samlet sett, men vil kunne påvirke fordelingen av midler mellom 

de regionale helseforetakene. 

Samarbeidsorganene mellom de regionale helseforetakene og universitetene skal vedta disponeringen 

av det statlige øremerkede tilskuddet til forskning internt i det regionale helseforetaket. Det er etablert 

ulike modeller og kriterier i helseregionene for lokal fordeling av det øremerkede tilskuddet til 

forskning. 

/www.regjeringen.no/nb/tema/helse-og-omsorg/innsikt/helseforskning/helseforskning/finansiering-

helseforskning/id226745/Finansiering av helseforskning 
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Forskning og innovasjon til pasientens beste
Forskning er en av hovedoppgavene til helseforetakene i Norge, og integrert i den kliniske hverdagen bidrar den til helsetjenester av 
høy kvalitet. Det kommer pasientene til gode at helsepersonell får økt kompetanse og at sykehusene kan tilby en kunnskapsbasert 
praksis. Forskning bidrar til å bedre pasientomsorgen i hele behandlingskjeden: med ny kunnskap om diagnostikk, pleie, behandling 
og rehabilitering. Forskning kan bidra til bruk av ny teknologi som kan spare pasientene for plager og komplikasjoner. Etablering av 
tidligdiagnostikk og sykdomsforebyggende tiltak blir også stadig mer aktuelt. I tillegg bidrar forskning til å avvikle behandling som 
ikke virker godt nok.

Norske sykehus tilbyr pasientbehandling på høyt internasjonalt nivå. Forskning og innovasjon er en forutsetning for at norske syke-
hus skal være i stand til å vurdere nye prinsipper som etableres i utlandet og dermed kunne videreføre den høye kvaliteten. 

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap utarbeidet denne rapporten som synliggjør eksempler på hvordan resultater fra 
forskning og innovasjon bidrar til forbedret klinisk praksis. Oppdraget er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. En takk rettes til 
medlemmene av arbeidsgruppen, til pasienter og pårørende som har latt seg intervjue og avbilde - og til alle andre som har bidratt 
med sin kompetanse i arbeidet med rapporten.

Historiene som fortelles her er valgt for å vise frem faglig bredde og geografisk spredning i forskningen. De viser også at viktig 
forskning foregår både ved universitetssykehusene og andre sykehus/institusjoner. Eksemplene illustrerer nytteverdi for pasienten, 
og at forskning og innovasjon bidrar til å skape et moderne helsevesen der pasienten står i sentrum.

Oslo, 23. februar 2015

Daniel Haga
Administrerende direktør (konst.)
Helse Midt-Norge RHF

Lars H. Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF

Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør
Helse Sør-Øst RHF

Herlof Nilssen
Administrerende direktør
Helse Vest RHF
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Knekte koden for 
 lymfekreftbehandling 

Det startet som et forskningsprosjekt der en forskergruppe ved Radiumhospitalet, Oslo 
universitetssykehus, tok for seg pasienter med undergrupper av lymfekreft. Den nye 
behandlingmåten har bedret overlevelsen, og i dag er seks av ti pasienter som har fått 
behandlingen, friske og tilbake i jobb.

Tekst: Ingvild Hafstad
Foto: Per Marius Didriksen

Lymfekreft utgjør cirka fire prosent av all 
kreft og er en heterogen krefttype med 
mange undergrupper. Hovedgruppene er 
Hodgkin lymfom med cirka 130 nye til-
felle per år og non-Hodgkin lymfom med 
cirka 1 000 nye tilfelle per år (økning på 
3-4  prosent per år). Non Hodgkin lymfom 
deles opp i rundt 60 undergrupper. 

Forskningsprosjektet som skulle endre 
livet til så mange, så sin spede start på 
Radiumhospitalet i mars 1987, da første 
pasient ble behandlet. 

- Det vi gjorde var å høste blodstamceller 
fra pasientens egen benmarg, for så å 
gi pasienten strålebehandling mot hele 
kroppen sammen med en real dose cel-
legiftbehandling. Benmargsfunksjonen 
ble ”reddet” ved at pasienten fikk tilbake 
sine egne stamceller, som da var ”renset” 
for kreftceller, sier fag- og forskningsan-
svarlig lymfomoverlege dr.med. Harald 

Holte ved Kreft-, kirurgi- og transplan-
tasjonsklinikken ved Oslo universitets-
sykehus.

Behandling ga resultater
Den første tiden konsentrerte forsker-
gruppen seg om yngre lymfompasienter 
med dårlig prognose ved konvensjonell 
behandling. Det gikk ikke lang tid før 
behandlingen viste god effekt og stadig 
flere pasienter kunne friskmeldes. 

- Lovende resultater og økt tilfang av 
pasienter til behandlingen, bidro til at 
Helstilsynet den gang ga en nasjonal fag-
gruppe i oppdrag å utrede indikasjonene 
for ”høydosebehandling med autolog 
stamcellestøtte (HMAS) ved kreft” og 
hvilke pasienter som skulle prioriteres for 
denne behandlingen, forteller Holte.

Utredningen forelå i 1995 med bl.a. 
forslag om øremerket finansiering og å 
regionalisere behandlingen. Det ble iverk-
satt året etter. 

Bedre overlevelse 
I dag anses høydosebehandlingen som 
standardbehandling for over 200 pasien-
ter på årlig basis, for det meste pasienter 
med malignt lymfom og myelomatose. 

Gjennom resultater fra 14 kliniske studier 
har forskergruppen ved Radiumhospi-
talet gjennom de siste 25 årene vist god 
effekt av HMAS ved en rekke ulike under-
grupper av maligne lymfomer.  

- Resultatene viser fem års overlevelse på 
65  prosent og det er bedre enn vi turde 
anslå den gangen vi startet prosjektet. 
Hvis man er i live etter fem år er over-
levelsen tilnærmet lik overlevelsen 
for en alders- og kjønnsmatchet del av 
normalbefolkningen, sier professor Stein 
Kvaløy, forskningssjef for Kreft-, kirurgi- 
og transplantasjonsklinikken ved Oslo 
universitetssykehus, tidligere leder av 
lymfomprogrammet.

Livskvalitet etter behandling
Livskvalitet hos langtidsoverlevere 
etter kreftbehandling har fått økende 
oppmerksomhet i senere år. I dag er 
forskerne i gang med en landsomfattende 
etterundersøkelse for å kartlegge livskva-
litet og ettersykdommer på de rundt 700 
pasientene som har fått høydosebehand-
ling fra 1987 til 2008. 

- Den første delen av prosjektet var å hel-
brede flest mulig av pasientene, og for å 
”slutte sirkelen” gjør vi nå en stor  under-
søkelse der vi ser vi på flere aspekter av 
langtidsbivirkninger etter HMAS, som 
hjerte-lungefunksjon, hormonelle forstyr-
relser, livskvalitet og psykiske problemer, 
forteller overlege dr.med. Cecilie Kiserud, 
som jobber med å analysere resultatene. 

- Det gjenstår å analysere dataene, men 
vårt inntrykk etter klinisk undersøkelse 
av pasientene er gjennomgående positive 
når det gjelder langtidsbivirkninger, 
avslutter Kvaløy.

Noen av representantene  som er ansvarlige for HMAS behandlingen:
F.v:  Harald Holte, overlege,  Eldbjørn Vorkinn, seksjonsleder, Eva Baggerød, HMAS 
koordinator,  Stein Kvaløy, forskningsleder,  Grete Fossum Lauritzsen, overlege,  
Cecilie Kiserud, overlege,  Gunnar Kvalheim, overlege (ikke til stede da bildet ble tatt).
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- HMAS-behandlingen reddet livet mitt
I 2008 fikk Simone Kienlin (26) diagno-
sen lymfekreft. En svulst i brysthulen bak 
brystbeinet hadde vokst seg stor i over to 
år, før hun ble sendt til Radiumhospitalet. 
Etter fem måneder med cellegift, fikk  
hun tilbakefall, og redningen ble 
HMAS-behandling. 

Det er lite som tilsier at Simone for få 
år siden var dødssyk. Hun forteller om 
en travel, men spennende hverdag som 
prosjektkoordinator i regionsfunksjo-
nen for kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst. 
Hun studerer til mastergrad i Helse og 
empowerment, er brennende engasjert 
i brukermedvirkning, samvalg (shared 
decision making) og er aktiv på ski i fri-
tiden. Likevel kunne historien til Simone 
fort ha blitt en helt annen. I over to år slet 
hun med store plager mens en svulst bak 
brystbeinet fikk vokse i fred.  

- Jeg gikk kraftig ned i vekt og var plaget 
av kløe, sterk hoste og nattesvette og jeg 
hadde store søvnproblemer. Jeg prøvde 
all slags behandling, uten at noen skjønte 
hva som feilte meg. Mot slutten var det så 
ille at jeg stadig brakk meg, fordi svulsten 
hadde vokst seg så stor og presset på 
luftveiene, forteller Simone. 

Får endelig hjelp
Det er til slutt moren til Simone som 
tar affære. Hun sørger for at Simone får 
time til røntgen og trygler legene om å 
fremskynde avtalen. Røntgenbildene er 

krystallklare. Etter en rask CT-under-
søkelse, blir Simone sendt til Radium-
hospitalet for biopsi, som bekrefter at 
hun har lymfekreft. 

- Svulsten var massiv, så det var kritisk 
å komme i gang med behandling. Jeg ble 
forespeilet et forløp på et halvt år - med 
ABVD-kurer (cellegift) og kanskje stråling 
etterpå, men sånn ble det ikke, sier 
Simone.

Etter et halvt år viser det seg at svulsten 
ikke responderer på cellegiften som den 

skal. Den har begynt å vokse igjen, altså 
tilbakefall.

Julen 2008 får Simone tilbud om behand-
lingen som skulle redde livet hennes. - Jeg 
fikk tilbud om HMAS-behandling og for 
meg var det ikke noe alternativ. Jeg ville 
leve, sier Simone.

Det hele blir en tøff runde for Simone. 
- Jeg lå på isolat i tre uker mens jeg fikk 
høydosebehandlingen og var virkelig 
dårlig. Jeg levde på en teskje havregrøt 
om dagen, litt te og kosttilskudd. 

Viktig forskning 
Behandlingen er vellykket og Simone 
kommer sakte, men sikkert til kreftene 
igjen våren 2009. Allerede høsten samme 
år er hun i stand til å begynne å studere 
til å bli sykepleier.

Hun får ikke rost teamet på Radium-
hospitalet nok.  - De har reddet mitt og 
mange andre pasienters liv. Det er i seg 
selv en kjempegrunn til å støtte denne 
type forskning og at det tilføres mer 
 ressurser til helseforskning i Norge. 

- Jeg kan jobbe, har fullført studiene og 
jobber nå med mastergraden min. Jeg har 
det godt, avslutter Simone og gjør seg 
klar til å løpe til toget hjem til Hamar. For 
rekker hun toget, er sjansene store for 
en kveldstur på ski før sengetid, og da er 
dagen komplett. 

Julen 2008 startet Simone HMSA-behandlingen som reddet livet hennes. Her får hun tilbake sine egne stamceller etter 
de har vært renset. (Privat bilde).

Simone Kienlin (26) er et levende eksempel 
på viktigheten av helseforskning.
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Bli kvitt angsten 
– på 4 dager!

Et nytt konsept løser utfordringer i psykiatrien: Konsentra-
sjon av ressurser og spisskompetanse har ført til utvikling 
av en ny måte å levere behandling. På bare fire dager får 
pasienter med alvorlige angstlidelser et nytt liv. 

Tekst: Gerd Kvale
Foto: Helga Maria Sulen Sund

De fleste av disse pasientene har prøvd 
ulike behandlinger tidligere, og mange 
har andre tilleggslidelser der depresjon 
er den vanligste. Det er praktisk talt ikke 
frafall og nesten 80 prosent er ute av 
diagnosen seks måneder etter avsluttet 
behandling.  Depresjon er dramatisk 
redusert og arbeidsevne økt. Pasienter 
og pårørende er svært fornøyde med 
den fleksible og skreddersydde måten 
behandlingen gis på. 

Hva er nøkkelen?
Fokus i den nye tilnærmingen er å gi pasi-
enten nye erfaringer i møte med angsten 
og ferdigheter i å håndtere ubehaget på 
en ny måte. Mengde og lengdetrening gir 
ikke i seg selv endring dersom pasientene 
ikke har lært nye teknikker i møte med 

angsten. Det er teknikk, mengde og øvelse 
i angstrelevante hverdagssituasjoner som 
sammen gir resultater.

I løpet av de to eksponeringsdagene gis 
pasienten konkret eksponeringsveiled-
ning i et vell av ulike situasjoner som 
alle har som formål å hente frem skred-
dersydd angst og ubehag.  I de mange og 
ulike eksponeringssituasjonene lærer 
pasientene å gjenkjenne typiske mer 
eller mindre automatiserte atferds- og 
tankemønstre, og får hjelp til å «lene seg 
inn i angsten» i stedet for å holde tilbake.  
Angsten og ubehaget defineres ikke som 
en bivirkning, men som råmaterialet for 
forandring. Ved å gi pasienten tilbud om 
lange økter og assistert trening i rele-
vante hverdagssituasjoner, får de i løpet 
av behandlingen omfattende ny erfarings-
basert læring.  Vi rekker mye på to lange 
dager. 

Tvangslidelser
15–20 prosent av befolkningen er 
rammet av en angstlidelse.  I Norge er 
det snakk om 750 000.  De aller fleste 
rammes før de har fylt 25, angst er de 
unges lidelse. 
Tvangslidelse kjennetegnes av at 
pasienten får sterkt ubehag og angst 
av urovekkende tanker, mentale bilder 
eller forestillinger. Angsten og ubehaget 
forsøkes nøytralisert ved ulike ritualer. 
Fordi lidelsen som oftest blir kronisk 
uten behandling har den vært rangert 
av Verdens Helseorganisasjon som en av 
de ti mest invalidiserende sykdommene 
eller helseproblemene. 
Virksom behandling innebærer at 
pasienten får hjelp til å utsette seg for 
det som vekker ubehag, uten å gjennom-
føre ritualene. Typisk gis behandlingen 
ukentlig i 90 eller 120 minutters sesjo-
ner i tre-fire måneder. 

Forskerne møtte disse 
 motforestillingene:
• Det er ikke mulig – innen rammen av 

det offentlige å gi sammenhengende 
poliklinisk behandling over fire dager 
– og slett ikke i gruppe

• Pasientene vil verken like eller gå med 
på så intensiv behandling

• Terapeutene vil ikke akseptere å jobbe 
så tett innpå pasienten, og slett ikke 
være med dem hjem eller på andre 
steder enn kontoret

• Det vil ikke være mulig å etablere 
gode nok terapeutiske relasjoner til 
pasienter på så kort tid med så mange 
terapeuter involvert. Dermed får man 
ikke endring

• Takstsystemene og refusjonsordnin-
gene i psykiatrien lar seg ikke forene 
med denne måten å jobbe på. Det er et 
rent tapsprosjekt

• Det er verken ønskelig eller mulig å 
jobbe så konsentrert med én lidelse 
om gangen

• Pasientene vil ikke tåle denne behand-
lingen

• Om det hjelper vil det være overfla-
tisk, ubetydelig endring. Det er rett og 
slett ikke mulig å få til viktig endring 
på så kort tid.Illustrasjonsbilde fra Scandinavian Stockphoto
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- Jeg har fått livet tilbake 
- Jeg har rett og slett fått et nytt liv, sier Erik Olsen. Bergenseren slet med tvangslidelser 
helt til han gikk igjennom det nye behandlingsprogrammet til OCD-teamet i Bergen. Etter 
ti-år med angst er han nå helt frisk – etter kun fire dagers behandling.

Tekst: Aleksander Valestrand

- Jeg hadde vært plaget med tvangslidelse 
i alle år, forteller Erik som til daglig er lege 
ved Haukeland universitetssjukehus.  Tid-
ligere hadde jeg prøvd ordinær samtale-
behandling og medisinering, uten at det 
hjalp nevneverdig.

– Jeg visste jeg trengte hjelp og jeg søkte 
på nettet om ulike behandlinger da jeg 
kom over tilbudet fra OCD-teamet i 
 Bergen, forteller han.

Erik kom raskt i kontakt med tjenesten 
og fikk plass til utredning og etter hvert 
behandling. Det hele startet med innle-
dende samtaler om behandlingen – om 
hans egen motivasjon og egne muligheter.

- Først fikk jeg vite om opplegget for 
behandlingen og om hvordan selve 
behandlingsperioden skulle fungere. Jeg 
ble behandlet utrolig godt helt fra starten, 
det hele var profesjonelt, trygt og behage-
lig, forteller han.

Veiledet gjennom utfordringer  
som gir endring
Behandlingen går over fire dager - fire 
dager med eksponering for det man er 
aller mest redd for. Spør du Erik, så snak-
ker vi om fire intense dager.

- Spesielt den første behandlingsdagen 
var tøff - ubeskrivelig tøff. Det var tøft 
fordi man helt fra starten blir oppfor-
dret til å eksponere seg for de tingene 
man frykter aller, aller mest uten å gjøre 

ritualer.  Behandlingen foregikk i mange 
ulike situasjoner, og selv om det hele tiden 
vekslet med «small talk», spising og nor-
male gjøremål, oppleves det på sett og vis 
å være sammenhengende eksponering, 
sier Erik.

- Var du forberedt på at det skulle være 
så tøft?

- Nei det var jeg ikke. Det er vanskelig å 
forberede seg, man må oppleve situasjo-
nen. Jeg var helt utmattet etter første dag. 
Noe av det spesielle er at man hele tiden 
har terapeuten med seg som veileder, og 
at mesteparten av behandlingen foregår 
i de settingene der tvangen utspiller seg. 
Det hele er svært forskjellig fra det en 
forbinder med behandling i psykiatrien.

Ønsket å gjøre noe med situasjonen
Erik forteller at han begynte på behand-
lingen fordi han hadde et klart ønske om 
å gjøre noe med situasjonen – han hadde 
klare ønsker om å komme ut av proble-
mene.  Han møtte til behandlingen med en 
viss skepsis, han visste lite om metoden 
og var usikker på om det lot seg gjøre å bli 
frisk på den korte tiden. Tross den heftige 
starten gikk det bedre allerede den første 
dagen, men kun i glimt. - Etterhvert kunne 
jeg gjøre mer og mer alene uten hjelp fra 
behandlerne. Den siste eksponeringen er 
kun hyggelig, sier han smilende.

- Hva tenkte du på slutten da det gikk så 
bra?

- Det var en veldig god følelse. Jeg fikk en 

slik selvtillit som ikke kan beskrives. Man 
får et nytt liv, dagene etter behandlingen 
var som å gå på en sky.

Nyter trivielle ting som var umulig
- Hvordan har du det nå i dag?

- Jeg har et godt liv. Jeg har lært at dette 
er mulig å gjøre noe med, jeg er optimis-
tisk på hva man kan få til. Jeg lever helt 
normalt.  Jeg nyter trivielle ting som var 
umulig tidligere – Nå kan jeg gå på en kafé 
og slappe av og bare nyte det å være på 
kafé. Og jeg gjør mange nye og spennende 
ting – blant annet har jeg tatt fallskjerm-
sertifikat, og jeg reiser mye.

- Jeg har gått fra å fungere dårlig i jobben 
min til å bli en helt normal arbeidstaker. 
Jeg har levd et liv der tankesettet har vært 
unormalt. Men nå tenker jeg normalt 
rundt helt vanlige, praktiske ting i hver-
dagen. Jeg har blitt en mye mer effektiv 
person fordi jeg ikke har alle disse tingene 
å tenke på. Det er tankevekkende at en 
så konsentrert behandling kan gjøre så 
enorm endring.  Ti-år med tvangslidelse 
og fire dagers behandling.

- Hvordan vil du beskrive behandlingen 
du har vært igjennom?

- Det hadde vært helt umulig for meg å 
gjøre noe sånt alene. Behandlerne og 
måten dette gjennomføres på har hatt alt 
å si. Jeg har vært helt avhengig av å ha 
noen som kjenner sykdommen og som 
detaljert kan styre meg igjennom dagen 
og på rett vei.

OCD-teamet i Helse Bergen, fra venstre: Maren Sjøøsten, Anne Litlekalsøy, Bjarne 
Hansen, Espen Øvrehus, Anneli Martinsen, Gerd Kvale og Tore Børtveit.

- Det er tankevekkende at en så kon-
sentrert behandling kan gjøre en så 
enorm endring, sier Erik Olsen.
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For å forhindre demens, må vi 
begynne før pasienten er dement!

Vi lever lenger, men demens 
og andre hjernesykdommer 
rammer like tidlig som før. 
Hvordan kan vi bidra til at 
hjernen holder like lenge 
som resten av kroppen?

Tekst og foto: Geir Lindhjem

Alzheimers sykdom er den suverent 
viktigste årsaken til demens, og rammer 
stadig flere, slik at antallet personer med 
demens vil bli mer enn doblet de neste 
20 årene. Når pasienten er dement er 
det vanskelig å tilby effektiv behand-
ling. Ny forskning, der bla. professor 
Tormod Fladbys gruppe ved Akershus 
universitetssykehus har bidratt, påviser 
hjerneforandringer så mye som 20 år før 
demens. Gruppen har også utviklet tek-
nikker som kan bidra til å avdekke dette.

Store muligheter for forebygging
- Denne fasen, før pasienten er dement gir 
faktisk store muligheter for forebygging 
og intervensjon før pasienten har fått en 
hjerneskade som ikke lar seg reversere, 
sier professor dr. med Tormod Fladby 
ved Ahus, som leder dette forsknings-
prosjektet.

- Hvorfor ble dette forsknings-/innova-
sjonsprosjektet igangsatt?

- Vi så behov for økt kunnskap og for-
bedret praksis for tidlig diagnostikk av 
demenssykdommer. Demens gir irre-
versibel hjerneskade og akselererende 
funksjonstap, og er et stort og økende 
folkehelseproblem i Norge. Sykdoms-
prosessene har imidlertid pågått i tiår før 
demens utvikles. Intervensjon for å fore-
bygge demens vil kun være mulig dersom 
disse prosessene påvises tidlig.

Nasjonalt samarbeid
- Hvordan ble prosjektet gjennomført?

- Det ble satt i gang etablering av større 
pre-demens pasientkohorter. Videre ble 
det opprettet et nasjonalt samarbeid 
for samkjøring av prosedyrer for tidlig 
utredning av mulig demenssykdom, slik 

at pasientgrunnlag på tvers av helseregi-
onene kan brukes til felles formål. Sam-
arbeidet omfatter nå forskningsmiljø ved 
alle de norske helseregionene. Vi startet 
utvikling og utprøvning av nye diagnos-
tiske metoder basert på MR-teknikker, 

PET-teknikker, spinalvæskeanalyser, 
blodprøver og nevropsykologiske tester, 
sier Fladby.

- Det er også viktig å trekke frem inno-
vasjonsstøtte og prosjektstøtte fra Helse 
Sør-Øst RHF og forskningsrådet, sam-
arbeid fra og med kolleger innen HSØ 
(og senere NFR), spesielt ved Interven-
sjonssenteret ved Rikshospitalet (Atle 
Bjørnerud) og Sahlgrenska.

- Samarbeid med kolleger ved alle de 
norske universitetssykehusene, Karolin-
ska Institutet i Stockholm, Aarhus, Island, 
Tsjekkia og England (som ledd i et EU/
JPND-prosjekt etablert med utgangspunkt 
i det nasjonale prosjektet), må også trek-
kes frem, sier han videre.

Stor samfunnsnytte
- Hva var de viktigste resultatene?

- Sykdomsdiagnostikk før demens iden-
tifiserer behandlingsbare tilstander, som 
er avgjørende for en lang rekke pasienter. 
Å forhindre eller utsette utvikling av 
demens vil ha svært stor samfunnsnytte, 
et stort potensiale gjenstår her, selv om 
noe er blitt realisert i perioden.

Dette MRI-bildet av hjernen er tatt opp ved intervensjonssenteret, OUS og viser et lengde-
snitt gjennom tinningelappen. Ved etterbehandling av dataene I bildet kan strukturene 
skilles ut, og komponenter I hukommelsessenteret (hippokampus) er markert med 
gul og grønn farge). Disse delene av hjernen er spesielt utsatt for atrofi (svinn) tidlig i 
 utviklingen av demens sykdommer.

Effekter av demens
• Massiv økning av sykelighet, 

 gjennom 5-10 års overlevelse 
etter demensdiagnose

• Stort og økende pleiebehov

• Ekstrem pårørendebelastning, 
engstelse og uro

• Deretter økt sykelighet også hos 
nære pårørende

Deltagere ved Ahus
Erik Hessen, Krisztina Johansen, 
Ane Løvli Stav, Eirik Auning, Carl 
F. Eliassen, Erna Utnes, Ina S. 
Almdahl, Lisa F. Kalheim, Lisbeth 
Johnsen, Magnus Røgeberg, 
Marianne Wetter green, Per Selnes, 
Børje Bjelke, Anders Skinningsrud, 
Ramune Grambaite, Sigrid Blom
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- Pasienter som gjennom prosjektet 
er blitt diagnostisert med Alzheimers 
sykdom i tidlig fase, er blitt inkludert i 
kliniske utprøvingsstudier (fase 1-2/3) 
av sykdomsmodifiserende medikamenter 
for Alzheimers sykdom, sier Fladby

- Denne rapporten skal synliggjøre hvor-
dan resultater fra forskning og innovasjon 
har bidratt til forbedret klinisk praksis/
tjenesteutøvelse. Pasientnytte står i fokus. 
Hvordan kan dette prosjektet bidra i så 
måte?

- Kort sagt; Forbedring og standardise-
ring av sykdomsdiagnostikk før demens, 
slik at behandlingsbare tilstander i større 
grad avdekkes og tiltak kan settes i verk, 
avslutter Fladby. - Nå kan vi diagnostisere 
sykdom som gir demens, før pasienten 
er dement, og før pasienten har vesent-
lige kognitive utfall. Det gir grunnlag for 
intervensjon, målrettet forebygging og 
utprøvende behandling, før hjernen er 
omfattende ødelagt, og før pasienten har 
akselererende hjerneskade.

Dette MRI-bildet av hjernen er tatt ved intervensjonssenteret på Oslo universitetssyke-
hus og viser et lengdesnitt gjennom tinningelappen. Ved etterbehandling av dataene i 
bildet kan strukturene skilles ut, og komponenter i hukommelsessenteret (hippokampus) 
er markert med gul og grønn farge. Disse delene av hjernen er spesielt utsatt for atrofi 
(svinn) tidlig i utviklingen av demenssykdommer.

Fra venstre: Postdoc Magnus Røgeberg, 
overingeniør Lisbeth Johnsen, professor 
og forskningsleder Tormod Flafby, 
studiesukepleier og koordinator Erna 
Utnes,  psykolog Ramune Grambaite og 
avdelings ingeniør Marianne Wettergren.

Bildet illustrerer spinalpunksjon som gjøres for å få tilgang til væsken som ligger rundt hjer-
nen. En tynn nål settes inn i væskerommet nederst i ryggen. Væsken her gjenspeiler metabo-
lisme i hjernen og er ofte nødvendig for sykdomsdiagnostikk. Undersøkelsen er ufarlig, kan 
følges av hodepine men gir sjelden plager hos pasienter i denne aldersguppen.
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Kan kroppen selv 
kurere kreft?

Tenk deg at det finnes et stoff som dreper kreftceller, reduserer svulster og samtidig får 
kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreften. Det høres helt utrolig ut, men et slikt 
legemiddel testes nå ut på mennesker i Norge, Belgia og England.

Tekst: Anne May Knudsen
 
I 1994 gikk to forskere til dyrelaborato-
riet i kjelleren ved Universitetet i Tromsø 
(UiT). Med seg hadde de et stoff de håpet 
kunne virke mot kreft. 

Kreften forsvant
Etter å ha sprøytet stoffet i kreftsvulster 
på mus, kunne forskerne etter kort tid se 
forbløffende resultater: Etter noen dagers 
behandling var kreftsvulstene helt borte. 
Da de forsøkte å gi dyrene kreft igjen 
en måned senere kom den ikke tilbake. 
Stoffet ga en slags vaksineeffekt.

Øystein Rekdal var en av de to forskerne 
som for 21 år siden utførte de første for-
søkene på mus. Det han da ikke visste var 
at han var med på å starte et langvarig 
forskningssamarbeid mellom Universi-
tetssykehuset Nord-Norge og Universite-
tet i Tromsø, støttet med forskningspen-
ger blant annet fra Helse Nord RHF. 

Forskningssamarbeidet og finansieringen 
er nå utvidet både nasjonalt og interna-
sjonalt. I dag er Rekdal forskningsdirek-
tør i firmaet Lytix Biopharma. Han leder 
all forskningen på kreftlegemiddelet som 
har fått navnet LTX-315. 

– Utvikling av legemidler tar lang tid, det 
er komplekst og koster mye penger. Sam-
tidig har kunnskapen om kreft utviklet 
seg enormt. Det er først de siste årene 

man har forstått og dokumentert at krop-
pens immunsystem kan påvirkes til selv å 
bekjempe kreften. Vi jobber nå for å vise 
at legemiddelet fungerer på mennesker 
ved at det dreper kreftceller, reduserer 
svulster og vekker immunforsvaret, sier 
Rekdal.

Kjemisk tilnærming
Legemiddelet LTX-315 er et kjemisk 
modifisert peptid (kjede av aminosyrer), 
avledet av det naturlige proteinet lacto-
ferrin. Lactoferrin finnes blant annet i 
råmelk. LTX-315 består av ni aminosyrer. 
«Kjemisk modifisert» betyr at forskerne 
har funnet ut at ved å tilføre en kjemisk 
framstilt aminosyre, gir det peptidet helt 
unike egenskaper.

– Det som var forskjellen mellom oss og 
andre miljøer, var at vi prøvde å forstå 
kjemien i stoffene først. Vi fant ut hvor-
dan vi kunne lage mer effektive moleky-
ler, mens resten av verden oppdaget nye 
biologiske virkninger, sier Rekdal.

Oppdagelsene er patentert, noe som gjør 
Lytix Biopharma fremst i verden i å lage 
legemiddelmolekyler fra denne naturlige 
gruppen proteiner.

«Too good to be true»
– Resultatene fra forsøkene vi gjør er så 
gode at når vi presenterer dem i utlandet 
blir vi møtt med at det er «too good to be 
true», sier Rekdal.

Bildene er tatt med elektron mikroskopi, som viser hvordan LTX-315 angriper cellemembranen, noe som fører til total kollaps og celledød 
i løpet av 20 minutter. Foto: L.T. Eliassen, Universitetet i Tromsø

Et eksempel på utvikling av 
legemidler
• Baldur Sveinbjørnsson og Øystein 

Rekdal var de to forskerne i 
Tromsø som i 1994 først testet ut 
lactoferricin på kreft.

• Forskningen ble videreført av 
Universitetet i Tromsø og Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge.

• Oppdagelsene ble patentert, 
før firmaet Lytix Biopharma ble 
etablert i 2003.

• Samarbeidet ble utvidet nasjonalt 
med Rikshospitalet og Radium-
hospitalet.

• Internasjonalt samarbeider 
Lytix Biopharma nå blant annet 
med det franske Institut Gustave 
Roussy, et av verdens ledende 
kreftforskningsinstitutter.

• I årenes løp har forskningen vært 
finansiert både av offentlige mid-
ler og private investorer.

• Milepælen nå er å vise at virk-
ningen påvist i dyreforsøk også 
gjelder hos mennesker.
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Legemiddelet påvirker immunsystemet til 
å drepe kreftcellene på en unik måte: Når 
kreftcellene drepes, frigjøres spesifikke 
kreftmolekyler slik at immunsystemet 
selv kan overta og drepe dem. En annen 
virkning er at ved å sprøyte legemidde-
let inn i én svulst, viser dyreforsøk at 
svulster også andre steder i kroppen går 
tilbake.

Tester på mennesker
Det viktigste skillet LTX-315 nå står 
overfor er å vise at legemiddelet også har 
effekt på mennesker. Det er gjennomført 
en fase 1-studie på Radiumhospitalet. 
Denne studien har vist at mennesker 
tåler legemiddelet og forskerne har fått 
prøve ut hvor store doser pasientene kan 

få. Effekter har ikke vært i fokus, men 
studien viser tegn til at kreftceller drepes, 
svulster blir mindre og immunsystemet 
vekkes.

Akkurat nå er en fase 1b-studie i gang. 
Den skal vise effekter. Utfordringen er å 
få tak i pasienter. – Dette er utprøvende 
behandling, og pasienter vi kan teste på 
er de som har vært igjennom all annen 
etablert behandling. Det er langt fra ideelt 
å prøve å vekke et immunsystem hos så 
syke pasienter. Vi må få vist nok effekter 
til at vi kan få prøve på litt friskere pasi-
enter, sier Rekdal.

Samtidig med dette pågående kliniske 
studiet, skal det i 2015 settes i gang flere 

andre kliniske studier hvor LTX-315 
testes i kombinasjon med andre kreft-
legemidler.

Internasjonalt samarbeid
Nasjonalt er det samarbeid også med 
Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 
Internasjonalt har Lytix Biopharma 
blant annet fått med det franske Institut 
Gustave Roussy. Dette er et av verdens 
fremste kreftforskningsinstitutter.

– Det er en stor anerkjennelse at framtre-
dende internasjonale kreftforskere som 
Laurence Zitvogel og Guido Kroemer nå 
samarbeider med oss, avslutter Rekdal.

Øystein Rekdal (midten) presenterte lovende resultater på American Association for Cancer Research (AACR) i San Diego i april 2014.  
Konferansen er en av verdens største kreftkonferanser.  Foto: Igor Snapkov, Universitetet i Tromsø
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Mindre farlig
enn vi trodde

Polypper i tarmen er ikke ensbetydende med kreftfare, har forskere ved Oslo universitets-
sykehus funnet ut.

Tekst: Ram Gupta
Foto: Kristin Ellefsen

- Vi har nyansert risikobildet for pasien-
ter som har fjernet polypper i tarmen. 
Dette er en stor pasientgruppe som blir 
tett fulgt opp fordi vi har ment at de har 
stor risiko for å få kreft. Nå viser vår 
forskning at risikoen er mindre enn vi har 
trodd. 

Professor og gastroenterolog Michael 
Bretthauer forteller fra verdens største 
studie sitt slag. 

Risikoen er lavere enn vi har trodd
Data fra mer enn 40 000 nordmenn som 
har fått fjernet polypper i perioden 1993-
2007 er gjennomgått og pasientene er 
fulgt over lengre tid enn noen gang før. 

Forskerne konkluderer med at behovet 
for koloskopikontroller kan være lavere 
enn vi har trodd. Det er nemlig bare 
noen av de som har fjernet polypper som 
har økt risiko for å få tarmkreft, i følge 
studien som i fjor ble publisert i presti-
sjetidsskriftet New England Journal of 
Medicine.

- Vi trenger ikke så hyppige kontroller 
som de nåværende nasjonale retnings-
linjene legger opp til, mener Bretthauer, 
medlem av Forskningsgruppen klinisk 
effektforskning ved Oslo universitets-
sykehus og Universitetet i Oslo. 

Persontilpasset medisin
- Først og fremst er dette godt for indi-
videt. Belastningen med unødvendige 
kontroller blir mindre. Vi reduserer også 
frykten for å være syk. Det er et bidrag 
til livskvalitet, sier lege og forsker Mette 
Kalager, prosjektleder for denne studien 
og leder av samme forskningsgruppe.

Koloskopi er en begrenset ressurs.  
Michael Bretthauer gir opplæring til Silje 
Hugin, lege fra Bærum sykehus.
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Lege Magnus Løberg, studiens første-
forfatter, forklarer at målet går lenger enn 
til å redusere hyppigheten av kontroller. 
Målet er å gå fra å kontrollere alle og til å 
kontrollere kun de med størst risiko. 

– Helseressurser kan frigjøres og styres 
dit behovet er størst. Dette blir også et 
bidrag til persontilpasset medisin, sier 
Løberg, som på nyåret ble slått til doktor i 
medisin ved Universitetet i Oslo.

Samfunnsøkonomisk gevinst
Færre kontroller gir store samfunnsøko-
nomiske gevinster. Bretthauer forklarer 
matematikken: - Det er vi gastroenterolo-
ger som utfører koloskopier. Det er rundt 
400 av oss i Norge, så vi er en begrenset 
ressurs. Nå utfører vi 50 000 under-
søkelser i året. De strengere nasjonale 
retningslinjene som ble innført i 2010, vil 
sammen med en forventet innføring av 
tarmkreftscreening medføre at vi årlig må 
utføre dobbelt så mange undersøkelser. 
Men tallet på gastroenterologer kommer 
ikke til å øke nevneverdig og allerede er 
ventelistene lange, påpeker Bretthauer. 

- Men hvis vi kan lempe på retningslin-
jene, gå tilbake til de vi hadde før, trenger 

vi kanskje bare å øke til 60 000 undersø-
kelser i året. 

Tarmkreft er for øvrig økende i Norge og 
utgjør et stort folkehelseproblem.

Forskningsgruppen er nå i gang med en 
oppfølgingsstudie som skal svare på hva 
som er optimal hyppighet for kontroll. 
Den nye studien vil inkludere 30 000 
pasienter fra Norge og andre europeiske 
land.

Reflekterer
- Hvorfor skal ikke rike Norge ha råd til at 
alle kan få koloskopi så ofte som de vil?

- Vi lever i en tid med sterkt fokus på 
risiko. Det skal sjekkes og sjekkes. Da 
er det fint når forskningen for en gangs 
skyld viser at noe ikke er så farlig som 
vi trodde, svarer Kalager, og reflekterer 
videre: 

- Medisinen er ikke det eneste som har 
bidratt til at vi lever så lenge i Norge. 
Faktisk har andre forhold også bidratt, 
forhold som samfunnsvitenskapen kan 
fortelle om. Men folk har stor tro på 
medisinen. 

Surveillance after Adenoma 
 Removal (SAR)
Koordinert fra Oslo universitets-
sykehus og Universitetet i Oslo. 
Førsteforfattere er Magnus Løberg 
og Mette Kalager, leger ved Oslo 
universitetssykehus og Sykehuset 
Telemark. Sisteforfatter er Michael 
Bretthauer, overlege ved Oslo uni-
versitetssykehus og professor ved 
Universitetet i Oslo.

Viktigste funn 
• Sammenhengen mellom kreft og 

tarmpolypper er svakere enn vi 
har trodd

• Pasienter med polypper i tarmen 
innkalles til unødvendige kontrol-
ler 

Nytteverdien
• Den enkelte trenger ikke være så 

redd for å få kreft

• Færre kontroller gir besparelse 
for samfunnet og lettelse for den 
enkelte pasient 

• Resultatene ventes å føre til bedre 
retningslinjer for oppfølging av 
pasientgruppen

Om studien
• Studien ble gjennomført i 2013. 

Undersøkte risikoen for kreft hos 
norske pasienter som hadde fått 
fjernet polypper i tarmen

• Registerdata fra 40 826 personer 
i perioden 1993-2007 ble analy-
sert. Personene ble fulgt i median 
7,7 år 

• Studien er verdens største i sitt 
slag og har fulgt pasienter over 
lengre tid enn tidligere, tilsva-
rende studier

• Publisert i prestisjetidsskriftet 
New England Journal of Medicine 
(2014)

• Finansiering: Forskningsrådet og 
Helse Sør-Øst RHF

Samarbeidspartnere
Oslo universitetssykehus, Univer-
sitet i Oslo, Sykehuset Telemark, 
Kreftregisteret, Harvard School of 
Public Health, Karolinska Instituttet

Myteknusere: Faren for kreft ved polypper i tarmen er mye lavere enn man har trodd, 
viser forskningen til Magnus Løberg, Mette Kalager og Michael Bretthauer.
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Ny ernæringspumpe endret 
hverdagen til Mattias (13)

Pasienter med ernæringssonde kan nå få naturlig moset mat gjennom en nyutviklet 
ernærings pumpe. Det har endret hverdagen til Mattias (13) og familien hans.

Tekst og foto: Anja Jasinski Kandal-Wright

- Det hele startet med at Mattias reagerte 
kraftig på sondematen han fikk. Han fikk 
forstoppelse og kastet opp etter hvert 
måltid. Vi måtte sitte med en bolle foran 
ham hver gang han fikk mat, forteller 
mamma Peichi og pappa Bjørnar Sjursen.

Mattias har cerebral parese og får mat 
gjennom gastrostomi. Ved et kirurgisk 
inngrep under narkose lages det et hull 
inn til magesekken. I dette hullet plasse-
res en gastrostomiport, også kalt knapp. 

- Siden Mattias ble så dårlig av den synte-
tiske sondematen, kom vi inn på tanken 
om å gi ham vanlig mat. Vi startet med 
havregrynsgrøt som vi trappet opp med 
i en måned, og tilsvarende trappet vi ned 
den fabrikkproduserte ernæringen, for-
klarer Sjursen. Og etter hvert som Mattias 
fikk flere og flere måltider med naturlig 
mat, forsvant problemene. Mattias kastet 
ikke lenger opp maten, og han fikk orden 
på fordøyelsen. Men nye utfordringer 
oppsto. 

Lang prosess
- Vi begynte å merke hvordan langvarig 
bruk av engangssprøyter påvirket oss 
helsemessig. Vi kunne bruke opptil 23 
sprøyter hver dag for å få mat til fem 
måltider gjennom sonden.  Det ble etter 
hvert ganske tungt. Dessuten er det svært 
tidkrevende.  

Tidkrevende skulle også prosessen med 
å finne en løsning vise seg å bli. Derfor er 
gleden ekstra stor når Sjursen nå kan vise 
frem den nyutviklede ernæringspumpen 
– ni år etter at de begynte å eksperimen-
tere med vanlig mat hjemme i Horten.

- Det har vært en lang prosess. Men det 
har ikke vært vanskelig å holde ut når 
man hver dag blir minnet på viktigheten 
av å få det til. Vi ser hva det betyr for Mat-
tias og tenker på at andre sondebrukere 
også kan få mulighet til å få naturlig mat, 
med hensiktsmessig utstyr. Vi tenker også 
på alle dem som ikke har mulighet til å si 

hvordan de har det, sier han. 

Den nyutviklede ernæringspumpen admi-
nistrerer den på forhånd ferdig mosete 
maten gjennom sonden og inn i magesek-
ken via knappen på magen. 

Kan revolusjonere sondebruken
- Vi får stadig spørsmål om når pumpen 
kommer på markedet, sier overlege ved 
Sykehuset i Vestfold, Svend Andersen.

Han var ikke sen om å si ja til å bli med på 
prosjektet da Bjørnar Sjursen tok kontakt 
for å få hjelp til å teste ut pumpen.  

- Dette er et svært spennende prosjekt 
som kan revolusjonere sondebruken i 
hele verden. Ikke bare kan det få store 
økonomiske konsekvenser for samfunnet 
fordi man slipper å kjøpe dyr, kommer-
siell sondemat, det betyr også at mange 
pasienter kan få en betydelig bedre hver-
dag, sier han.  

50 måltider
I november 2013 ble prosjektgruppen 
ved Sykehuset i Vestfold opprettet, bestå-
ende av lege i spesialisering Thorleif Hoff, 
diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær, 
pediatrisk sykepleier Hilde Holmsen og 
overlege Svend Andersen.  Den kliniske 
uttestingen startet i 2014. Siden den gang 
har ni voksne brukere testet 50 måltider 
hver med pumpen. Halvveis i uttestingen 
er resultatene lovende. 

- Det viser seg at flere av brukerne tåler 
vanlig moset mat mye bedre enn sonde-
mat. Noen opplever også at de føler seg 
mer våkne, andre mener de har fått bedre 
farge i ansiktet, sier Andersen. Brukerne 
som har testet pumpen forteller dessuten 
om en helt annen opplevelse av måltidet. 

- Kulturen rundt måltidet blir annerle-
des. Ernæringspumpen gjør det mulig 
for brukerne å spise den samme maten 
som resten av familien gjør, og man kan 
sitte sammen rundt bordet i stedet for å 
få maten hengt opp på et stativ. Det gjør 
at man tenker annerledes om måltidet, 

og man kan glede seg til mat når man 
kjenner matlukten. Dessuten trenger 
man ikke ta med seg mat hvis man skal 
på besøk eller ut på reise. Det handler om 
å normalisere livet til mennesker med et 
handikap. 

Ny forskning
Erfaringene fra testpersonene og helse-
personell skal nå brukes til å videreut-
vikle pumpen. Den må optimaliseres og 
godkjennes før den kan industrialiseres. 

- Dette er kostnadskrevende, og vi tren-
ger betydelige midler til dette. Derfor er 
Matiias AS ute etter en industriell eller 
finansiell partner, noe det arbeides med. 
Vi skal få pumpen til å fungere optimalt 
før vi setter i gang produksjonen, forkla-
rer Bjørnar Sjursen. 

Hvis alt går etter planen kommer pumpen 
på markedet i løpet av 2015-16. 

-Det er en utfordring at sondemat, sonde-
utstyr og ernæringspumper finansieres 
forskjellige steder.  Vi håper at myn-
dighetene kan se helheten og de store 
samfunnsbesparelsene pumpen fører til 
ved at brukerne spiser og betaler sin egen 
mat. I tillegg er det store miljøfordeler, 
ved at man produserer mye mindre søp-
pel, sier Sjursen. 

Utviklingen av pumpen åpner også for ny 
og spennende forskning. 

- Resultatene så langt er lovende, men vi 
må gjennomføre flere studier for å vite 
mer om forskjellene på ulike typer mat, 
sier overlege Svend Andersen.

Men viktigst av alt – pumpen har ført til 
at Mattias og andre sondebrukere kan få 
en ny og bedre hverdag.
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Nyutviklet ernæringspumpe
• Mange sondebrukere sliter med 

dårlig toleranse av syntetisk 
sonde mat. 

• Dagens pris på sondeernæring 
er på 100-200 000 kroner per 
bruker per år, men kan komme 
opp i over 400 000 kroner ved 
spesialdietter. 

• Per i dag finnes det ingen ernæ-
ringspumpe for moset mat på 
markedet. 

• Den nyutviklede pumpen er blitt 
til i samarbeid mellom Matiias 
AS, Sykehuset i Vestfold og en 
produktutvikler.

• Prosjektet har blant annet mot-
tatt støtte fra Helse Sør-Øst og 
Innovasjon Norge. 

Mattias (13) har fått et bedre liv etter at han begynte å spise vanlig mat. Pappa Bjørnar Sjursen håper den nyutviklede ernærings-
pumpen etter hvert kan komme på markedet og hjelpe andre sondebrukere også. 

Overlege Svend Andersen, diabetessykepleier Signe Aasnæs Kjær (til 
venstre) og pediatrisk sykepleier Hilde Holmsen har fått gode tilba-
kemeldinger fra brukerne som har testet den nyutviklede ernærings-
pumpen. – Det handler om å normalisere livet til mennesker med et 
handikap, sier Andersen. 

Overlege Svend Andersen var ikke sen om å si ja da Bjørnar Sjursen 
tok kontakt for å få hjelp til å teste ut pumpen. - Vi ser at Mattias 
og andre sondebrukere tåler vanlig moset mat mye bedre enn 
syntetisk sondemat. Det betyr at pumpen kan føre til at mange 
pasienter får en betydelig bedre hverdag, sier Andersen.  
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Å komme hjerte - 
sykdom i forkjøpet

Hva skjer med kroppen til friske personer som presser seg selv til det ytterste? Deltakere 
i idrettskonkurranser kan ha alvorlig hjertesykdom uten å være klar over det. Foreløpige 
analyser tyder på at en blodprøve tatt etter fysisk belastning kan bidra til å identifisere  
- og redde - disse. 

Tekst: Caroline Aspelund
Foto: Øyvind Ellingsen og Svein Lunde

Idrettskonkurranser blant mosjonister 
blir stadig mer trendy. Økt kunnskap om 
hva som skjer med kroppen til antatt 
friske personer som deltar i mosjons-
konkurranser danner grunnlaget for 
forskningsprosjektet NEEDED (The North 
Sea Race Endurance Exercise Study). 

Mangler livsviktig data 
Dagens kunnskap om helseeffektene 
av mosjonskonkurranser er mangelfull 
på flere områder. Siden 2013 har man i 
NEEDED-prosjektet drevet med systema-
tisk innsamling av blodprøver for å finne 

biomarkører som kan øke vår forståelse 
av helseeffektene ved denne type intensiv 
fysisk aktivitet.

En pilotstudie ble gjennomført i 2013 på 
97 deltakere i Nordsjørittet – et 91 kilo-
meter langt mountainbike-ritt.

Sommeren 2014 ble 1 008 deltakere i 
Nordsjørittet 2014 (200 kvinner og 800 
menn i alderen 20 til 70 år) inkludert i 
hovedstudien. Noen av disse hadde også 
deltatt i pilotrunden. 

I hovedstudien ble deltakerne undersøkt 
24 timer før, samt tre timer og 24 timer 
etter fullført sykkelritt. Blant deltakerne 

var søstrene Elisabeth Hagen og Anette 
Garvik fra Sandnes.  

I flere år har Hagen og Garvik deltatt i 
Nordsjørittet som hobbymosjonister. Da 
spørsmålet om deltakelse i forsknings-
prosjektet dukket opp, var ingen av dem i 
tvil. De måtte være med - om ikke for seg 
selv, så for andre. 

– Farmor døde av hjerteinfarkt og far ble 
hjerteoperert. Det var helt tilfeldig at han 
fant ut at noe var galt, sier Hagen.   

Nå håper søstrene at resultatene fra 
studien kan bidra til å forebygge hjerte-
sykdom. Samtidig er de begge spente på 
om forskningen kan gi svar på om vanlig 
mosjonstrening er godt nok, eller hva 
som eventuelt må til for å ivareta både liv 
og helse. 

Omfattende innsamling
Studien har i første omgang som mål 
å se på positive og negative effekter 
av intensiv fysisk belastning på kjente 
risikomarkører for hjertemuskelskade 
(troponin), kolesterol, blodsukker, EKG 
(måling av hjertets elektriske aktivitet) 
og risikoen for koronarsykdom (blokke-
ringer og/eller innsnevringer i hjertets 
årer som kan føre til hjertekramper og 
hjerte infarkt) - både på kort og lang 
sikt. I tillegg er det gjort en omfattende 
innsamling av data om treningstilstand 
og fysisk aktivitet for alle personene som 
deltok i studien. 

De foreløpige resultatene
Blodprøvene som ble tatt etter Nordsjø-
rittet 2014 resulterte i at 79 personer 
ble innkalt til en utvidet undersøkelse av 
hjerteårene med CT koronar angiografi. 
Garvik var én av dem. 

– Det er selvsagt aldri hyggelig å lete etter 
om noe er galt, men i denne sammenhen-
gen var det betryggende. Enten ble mulig 
sykdom oppdaget tidlig - eller så var jeg 

Elisabeth Hagen var én av mange som gjennomførte Nordsjørittet 2014, og hun 
var også én av mer enn 1 000 frivillige forsøkspersoner som ble med på forsknings-
prosjektet NEEDED. 
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NEEDED
• Verdens største studie av bio-

markører på personer som deltar 
i mosjonskonkurranse

• Samarbeidsprosjekt mellom 
Nordsjørittet og Helse Stavanger 
HF - Stavanger universitets-
sjukehus

• Tre pågående doktorgrader samt 
flere nye doktorgradsprosjekter 
og mastergrader er basert på data 
hentet fra studien

• Finansiert gjennom Helse Stavan-
ger HF, Nordsjørittet og Abbott 
Diagnostics 

• De første resultatene fra hoved-
studien offentliggjøres høsten 
2015 

frisk. Jeg ville uansett få svar, sier Garvik. 

Basert på CT-undersøkelsene ble det 
påvist koronarsykdom hos 20 individer. 
Av disse hadde sju personer meget alvor-
lig hjertesykdom som måtte opereres 
med kirurgi eller utblokking. Ingen av 
disse hadde symptomer på hjertesykdom 
verken før, under eller etter konkurran-
sen. Garvik på sin side ble friskmeldt. 

– Denne undersøkelsen viser at noen av 
deltakerne i denne type idrettskonkur-
ranser har alvorlig hjertesykdom uten å 
være klar over det. Foreløpige analyser 
tyder på at en blodprøve tatt etter fysisk 
belastning kan bidra til å identifisere 
disse personene på en enkel og praktisk 
måte, sier prosjektleder for forsknings-
studien og overlege, Stein Ørn.

Forebyggende behandling hos pasienter 
med koronarsykdom gir færre dødsfall, 
færre nye hjerteinfarkt og færre andre 
komplikasjoner - og er mye av kjernen i 
NEEDED-studien.

De neste 20 årene
Ørn forteller at forskningen blant annet 
vil kunne vise om det er kjønnsforskjeller 
i kroppens respons på mosjonskonkur-
ranser - og hvordan ulike personer som 
trener reagerer på denne type belastning. 
Foreløpige analyser viser en gunstig 
effekt av fysisk aktivitet på betennelses-
reaksjonen i kroppen og reduserte 
kolesterol verdier. 

Deltakerne i studien har gitt tillatelse til 
at prosjektleder kan hente ut data om 
fremtidig hjertesykdom fra offentlige 

registre i opptil 20 år. Dette for å kunne 
kartlegge sammenhengen mellom målte 
risikomarkører i dag og sykdomsutvikling 
i framtiden. 

Frivillighet 
Forskningsprosjektet er basert på dug-
nadsinnsats fra deltakere og frivillige fag-
folk. Studien ble gjennomført ved hjelp av 
300 dagsverk utført av frivillige ansatte 
ved Stavanger universitetssjukehus.

Hagen og Garvik forteller om fantastisk 
stemning blant syklistene, og roser måten 
de frivillige tok i mot dem. De to søstrene 
gjør seg nå klare til neste års Nordsjøritt 
- tryggere på sin egen helse - takket være 
muligheten til å komme hjertesykdom i 
forkjøpet. 

Søstrene Elisabeth Hagen og Anette Garvik var blant deltakerne under Nordsjørittet 2014. 
De bidrar begge til at forskningsstudien kan innhente livsviktig data om gevinst og risiko 
ved intensiv fysisk aktivitet. 

Bare timer etter målgang lå Elisabeth Hagen på benken for å gjennomføre aktuelle 
tester. 
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Mange får hjerneskade 
etter hjertestans 

I gleden over å ha overlevd en hjertestans og at hjertet blir reparert, kan andre skader 
etter hjertestansen bli oversett. Forskere har funnet at flere enn ventet får en hjerneskade 
etter en hjertestans. Disse pasientene mangler systematisk oppfølging.

Tekst: Anne May Knudsen
Foto: Jan Fredrik Frantzen

1. september 2012 vil for alltid være en 
spesiell dag for John Werner Larsen fra 
Tromsø. Det vil si, han husker ikke noe av 
det, han har et svart hull i hukommelsen.

— Det jeg nå forteller deg, er ting jeg har 
blitt fortalt. Det er et svart hull i livet mitt 
på litt over ei uke fra denne tida. Denne 
dagen ringte jeg en kamerat og spurte litt 
på fleip om vi ikke skulle starte et nytt 
og bedre liv. Det var lenge siden vi hadde 
gått trimturer, sier John Werner Larsen.

Ute i turløypa ramler han plutselig om. 
I 3 minutter og 40 sekunder er  hjertet 
stoppet. Takket være kameratens 
 hjerte-lunge-redning, starter hjertet å slå 
igjen. I all hast blir han kjørt til sykehus.

– Kameraten min reddet livet mitt, sier 
Larsen.

Forventes å leve som før
De fleste som får hjertestans utenfor 
sykehus er ikke like heldige som John 
Werner Larsen. De fleste dør. Men takket 
være blant annet befolkningens kunnskap 
om hjerte-lunge-redning og sykehusenes 
gode behandling, overlever mange uten 

synlige mén. De skrives ut fra sykehuset 
og forventes å leve som før. 

På samme tid som Larsen overlevde 
hjertestansen, hadde forskere ved Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
og Universitetet i Tromsø (UiT) startet et 
prosjekt. Helsepersonell har observert 
at ikke alle pasienter som overlever en 
hjertestans klarer seg like bra etterpå, 
selv om hjertet er fysisk friskt.

– Vi har undersøkt hjernen til de pasi-
entene som tilsynelatende er friske uten 
åpenbare tegn på hjerneskade, og vi 
finner at flere strever med «usynlige» 
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vansker, sier stipendiat og nevropsykolog 
ved UNN, Marte Ørbo.

Kognitive vansker
– De usynlige vanskene er skader som 
ikke ses ved første øyekast. Det er ofte 
problemer med hukommelse, læring, 
konsentrasjon og tretthet. Forandringer i 
følelseslivet som irritasjon er også vanlig, 
sier Ørbo. 

Slike vansker kan gjøre det problematisk 
å fungere som før i dagliglivet og sosialt, 
og ikke minst kunne fortsette i jobb. 

– Kognitive vansker gjør pasienter 
sårbare for psykiske tilleggsplager. Det 
rammer ikke bare pasienten, men også 
familiemedlemmer. Denne kunnskapen 
er såpass ny at det ikke er etablert noe 
behandlingstilbud for denne gruppen, 
sier førsteamanuensis og overlege i 
rehabiliterings medisin, Audny Anke.

Både hjerte- og hjernepasient
I prosjektets første artikkel, som er publi-
sert i det anerkjente tidsskriftet Resus-
citation, beskrives funn fra 45 pasienter 
som hadde overlevd hjertestans utenfor 
sykehus. Disse gjennomgikk en nevro-
psykologisk undersøkelse. En hoveddel 
av undersøkelsen består av at pasienten 
utfører standardiserte oppgaver hvor 
man kartlegger kognitivt funksjonsnivå.

Resultatene viste at 56 prosent ikke 
hadde nedsatte kognitive evner. Også 
dette er et viktig funn.

Men resten hadde altså kognitive skader, 
og sammenliknet med en tilsvarende frisk 
gruppe personer, var det 30 prosent som 
scoret lavere på funksjonsnivå enn det 
man kan forvente. 

– Dette viser at kognitive vansker fore-
kommer mye hyppigere hos pasienter 
som har overlevd en hjertestans. Disse er 
ikke bare hjertepasienter, men også hjer-
neskadepasienter, sier førsteamanuensis 
ved UiT, Per Aslaksen.

Forskerne hadde gjerne sett at det kom 
på plass en systematisk nevro psykologisk 
screening av alle som har overlevd hjerte-
stans. 

– Vi ser at det har en samfunnsøkonomisk 
nytte og ikke minst nytte for sykehusene. 
Gjorde vi rehabiliteringen ordentlig og 
godt med en gang, slipper vi å få pasi-
entene tilbake med større problemer 
senere, sier Aslaksen.

– Fantastisk oppfølging
I mangel av ressurser til å innføre en 
systematisk screening, har UNN likevel 
forbedret rehabiliteringstilbudet til 
pasientene som har overlevd hjertestans. 

Alle henvises nå fast til rehabiliterings-
klinikken. Som et prøveprosjekt blir alle 
oppringt for å forsøke å kartlegge om det 
er et rehabiliteringsbehov også for større 
eller mindre hjerneskader.

– Jeg har fått en fantastisk oppfølging, 
både av hjertet og hjernen. Helt i starten 
sa jeg til kona at «de på sykehuset tror 
jeg er helt tullete». Det var så barnslige 
oppgaver jeg skulle utføre, men da jeg 
ble presentert resultatene og utviklinga 
mi ett år senere, var det stor forbedring. 
Dette er en oppfølging jeg mener alle 
som har overlevd hjertestans bør få, sier 
John Werner Larsen. I dag er han frisk og 
tilbake i jobb.

PhD-prosjekt
Forskningen er Marte Ørbos pågående 
Phd-prosjekt «Kognitive følger etter 
hjerte stans». Audny Anke er hoved-
veileder. Biveileder er Torgil Vangberg. 
Prosjektleder er Per Aslaksen. Følgende 
metoder benyttes: Nevropsykologisk 
metodikk, MR cerebrum og spørreskjema. 
Finansieringen kommer fra EkstraStiftel-
sen, Helse Nord og UiT. 

Det publiseres tre artikler. Den første ble 
publisert i Recuscitation i januar 2014. 
De to neste vil omhandle funn fra MR av 
hjernen og helserelatert livskvalitet.

– Jeg betaler min skatt med glede på grunn av den fantastiske oppfølgingen jeg har fått 
etter hjertestansen, både fysisk og psykisk, sier John Werner Larsen (i midten). Til høyre 
for ham står nevropsykolog og Phd, Marte Ørbo. I Ørbos Phd-prosjekt er Per Aslaksen 
(t.h.) prosjektleder, Audny Anke hovedveileder og Torgil Vangberg biveileder. 
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Sjekkliste 
som redder liv

Når operasjonsteamet bruker sjekkliste, blir det langt færre komplikasjoner for pasientene. 
Det viser forskning fra Haukeland universitetssjukehus og Helse Førde.

Tekst: Anette Hellstrøm og  
Anne Christine F. Olsen.

Forskningsresultatene viser at bruk av 
sjekklister gir en nedgang på hele 42 
prosent i snitt på alle typer komplikasjo-
ner som kan oppstå i forbindelse med 
operasjoner. 

– Dette er et svært godt resultat, og 
viser at systematisk bruk av sjekkliste 
før, under og etter et kirurgisk inngrep 
reduserer avvik fra de etablerte prose-
dyrene. Studien viser tydelig nedgang i 
påfølgende skader og komplikasjoner, 
sier fagsjef sjukepleier Arvid S. Haugen. 
Han jobber i Kirurgisk serviceklinikk ved 

Haukeland universitetssjukehus i Bergen, 
og har stått i spissen for gruppen med 
forskere som har sett nærmere på bruken 
av kirurgisk sjekkliste.

Sjekklister siden 2009
Haukeland universitetssjukehus tok 
sjekkliste i bruk i 2009. Gjennom ny 
forskning er det nå kommet frem resul-
tater som både støtter opp under det 
man allerede visste, og også har gitt ny og 
verdifull kunnskap om denne tematikken. 

– Etter innføring av sjekkliste ser vi at 
komplikasjoner som er knyttet til blant 
annet hjerte (hjertesvikt, infarkt), lunge 
(pneumoni, respirasjonssvikt), infeksjo-

ner, blødninger, operasjonssår og ikke 
planlagte re-operasjoner, er blitt redusert 
fra 19,9 til 11,5 prosent. Vi ser også at 
den gjennomsnittlige oppholdstiden på 
sykehuset etter operasjon, er redusert 
med nærmere ett døgn, sier Haugen.

Tre faser
Den kirurgisk sjekklisten består av 20 
punkter som er delt inn i tre faser: Før 
pasienten får bedøvelse, like før inn-
grepet starter og før operasjonsteamet 
går ut av operasjonsstuen.

I den første fasen sjekker operasjons-
teamet identiteten til pasienten og at de 
har planlagt riktig inngrep og korrekt 

Gjennomgang av sjekkliste for Trygg kirurgi, ortopedisk seksjon på Haukeland Universitetssykehus. (Foto: Arvid Haugen)
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operasjonsfelt. Risikofaktorer blir sjekket 
før bedøvelsen gis. Rett før operasjons-
start går teamet gjennom risikofaktorer 
ved prosedyren og infeksjonsforebyg-
gende tiltak. I avslutningsfasen er det 
viktig å kontrollere antall operasjonsin-
strumenter og kompresser, merke prø-
vemateriale og sørge for at beskjed om 
videre behandling blir gitt til de som har 
oppfølgingen i etterkant av operasjonen. 

– Gjennom denne studien har vi også vist 
at man får størst effekt og best resultat 
dersom man benytter alle de tre fasene 
som sjekklisten består av, sier Haugen. 

Internasjonal dugnad
Sjekklisten som sykehusene bruker, er 
satt sammen på bakgrunn av innspill 
fra medisinsk personell og pasienter i 
flere land. Listen er enkel og skal sikre at 
sikkerhetstiltak med dokumentert effekt, 
i praksis blir gjennomført under hver 
eneste operasjon. 

– Sjekklisten sikrer også god kommunika-
sjon i operasjonsteamet, slik at man blir 
fokusert og svært bevisst på inngrepet 
som skal utføres.  Med sjekklisten får vi 
etablert felles mål og felles ansvar – noe 
som kommer både pasienten og oss som 
er på jobb til gode. Sjekklisten bidrar til 
at allerede gode rutiner blir enda bedre, 
forklarer Haugen.

Trygger pasientene
Haugen mener sjekklisten er en sikkerhet 
for begge parter, både kirurgen og pasi-
enten. - Den bidrar til at rett pasient blir 
operert, at riktig inngrep blir utført – og 
at det skjer på rett sted og korrekt side, at 
 anestesien er trygg og at man gjør tiltak 
for å unngå postoperative infeksjoner. 

Professor og leder for seksjon for pasient-
sikkerhet ved Haukeland universitets-
sjukehus, Stig Harthug, forteller at ingen 
andre tiltak for å få ned antall kompli-
kasjoner under kirurgiske inngrep har 
hatt større effekt enn bruk av kirurgisk 
sjekkliste.

- Det eneste jeg kan komme på som kan 
måle seg med disse resultatene, er da 
kirurgene begynte å vaske hendene før 
operasjon, sier Harthug.

Forskningsresultatene ble tidligere i år 
publisert i det medisinske tidsskriftet 
«Annals of Surgery». 

Hva er Trygg kirurgi?
Sjekklisten for Trygg kirurgi er 
utarbeidet av Verdens helseor-
ganisasjon (WHO) og heter på 
originalspråket «Safe Surgery Saves 
Lives». Innføringen av sjekkliste har 
vært del av et stort kvalitetspro-
sjekt i hele Helse Vest, og målet er 
å bedre pasientsikkerheten på en 
standardisert måte som er enkel å 
gjennomføre i praksis. 

En forskningsgruppe ved Hauke-
land universitetssjukehus har arbei-
det med utforming og innføring av 
den norske utgaven i samarbeid 
med flere institusjoner og enkelt-
personer både lokalt, regionalt og 
nasjonalt. 

Forskningsgruppen har i tillegg til 
daglig ansvarlig Arvid S. Haugen, 
bestått av prosjektleder og veileder 
Eirik Søfteland som er seksjons-
overlege i anestesi ved Kirurgisk 
serviceklinikk ved Haukeland. 
Professor Monica W. Nortvedt, leder 
for senter for kunnskapsbasert 
praksis ved Høgskolen i Bergen, har 
vært veileder. Professor og leder 
for pasientsikkerhetsavdelingen 
ved Haukeland Stig Harthug, har 
vært hovedveileder. Kirurg Stian 
Kreken Almeland i Helse Førde og 
professor/kirurg Barthold Vonen, 
nå medisinsk direktør ved Nord-
landssykehuset, har bidratt til 
forskningen.  

Forskningsgruppen har også 
nært samarbeid med tilsvarende 
forskningsmiljøer i England og Ned-
erland. Nærmere 5 300 pasienter 
har inngått i studien, som er en 
såkalt stegvis grupperandomisert 
studie.

Hvorfor trenger vi sjekkliste?
Hvert år blir det utført rundt 230 
millioner kirurgiske inngrep rundt 
om i hele verden. Kirurgi kan bidra 
til å redde liv, men det er alltid en 
viss risiko for at pasienter kan få 
komplikasjoner. Risikoen er i for-
skjellige studier beregnet til å være 
mellom 3 og 16 prosent. 

Sjekklister har vært i bruk i blant 
annet olje- og flyindustrien for å 
sikre kvalitet i mange år. Også helse-
vesenet har nå tatt i bruk sjekklister 
for å bedre kvaliteten på tjenestene 
og ivareta pasientsikkerheten. I det 
nasjonale pasientsikkerhetspro-
grammet er sjekklisten for Trygg 
kirurgi ett av flere innsatsområder.

Haukeland universitetssjukehus tok i bruk sjekkliste i forbindelse med operasjoner i 
2009. Ny forskning viser at denne type sjekklister gir stor nedgang på alle typer kompli-
kasjoner som kan oppstå i forbindelse med operasjoner. (Foto: Helga Maria Sulen Sund)
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Internettstøtte gir helse effekt 
hos brystkreftpasienter

Symptomer, helseplager, angst og depresjon er problemstillinger for mange kreftpasien-
ter. Tidligere studier har vist at internett kan nå pasienter direkte med helsehjelp. Men gir 
dette også helseeffekt? Og hvor mye og hvilken type støtte gir effekt? En fersk norsk studie 
har svaret.

Tekst: A. Stella Kyed Johnsen
Foto: Øystein H. Horgmo

Kreftpasienter får ofte mange plagsomme 
symptomer og helseproblemer. Mellom 
og etter behandling må pasientene selv 
håndtere plagene. Og med begrenset 
tilgang til profesjonell hjelp har mange 
pasienter ubesvarte spørsmål og bekym-
ringer. 

Cornelia M. Ruland, forskningssjef og 
professor ved Senter for pasientmed-
virkning og samhandlingsforskning ved 
Oslo universitetssykehus HF har nylig 
avsluttet en randomisert studie som viser 
at internettstøtte for brystkreftpasienter 
medfører signifikant mindre symptomer, 
helseplager, angst og depresjon. 

Pasienten er sin egen omsorgsperson
Ruland har hele sitt liv hatt et brennende 
engasjement for sårbare grupper og men-
nesker med alvorlig eller kronisk sykdom 
som har det vanskelig.

 – Jeg er opptatt av at pasientene er herre 
i sitt eget liv og har det best mulig. I rollen 
som syk tar ofte andre mennesker over og 
bestemmer hva som er „best“ for pasien-
ten. De glemmer gjerne at det er pasien-
ten som er den primære omsorgsgiveren 
for seg selv i det daglige. Vårt mål er å 
styrke pasientens evne og ressurser til å 
håndtere utfordringer med sykdommen, 
tilpasset til hver enkelt.

 Ruland forklarer at tanken bak internett-
støtte er at pasientene får den kunn-

skapen og støtten de trenger hvor de er 
og når de måtte trenge det for å ta best 
mulig vare på seg selv.

– At internettstøtte er nyttig har mange 
tidligere studier vist. Men gir dette også 
helseeffekt? Og hvor mye og hvilken 
type internettstøtte gir effekt? Disse 
spørsmålene ville Cornelia Ruland og 
doktorgradskandidat Elin Børøsund som 
nettopp leverte sin doktorgradsavhand-
ling ha svar på. 

Effekten av internettstøtte
– I denne randomiserte studien testet vi 
effekten av internettstøtte i en enklere 
og en mer omfattende variant: Connect 
(også kjent under navnet Webchoice) 
inneholder flere støttefunksjoner. 
Pasientene som deltok i studien kunne 
registrere og overvåke egne symptomer 
og problemer samt få pålitelige forslag til 
tiltak som kan hjelpe. I tillegg kunne de få 
en lenkesamling som peker til pålitelige 
kilder om kreftsykdommen og behand-
lingen samt motta tips om pasienters 
muligheter og rettigheter. 

- Pasientene kunne også delta i et disku-
sjonsforum for å dele tanker og erfaringer 
med hverandre. Deltakerne i studien 
kunne føre dagbok, blogge, og fikk tilbud 
om en spørsmål- og svartjeneste der de 
kunne få råd fra sykepleier eller lege ved 
behandlende institusjon eller en sosio-
nom fra HELFO, forteller Ruland. 

I den enklere varianten fikk pasientene 
kun tilgang til spørsmål- og svar tjenesten. 
I kontrollgruppen fikk pasientene 
standard behandlingen ved sitt sykehus.  

200 pasienter som ble behandlet for 
brystkreft ved Sørlandet sykehus (Kristi-
ansand), Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) 
og Universitetssykehuset Nord-Norge 
(Tromsø) ble tilfeldig trukket ut til en av 
de to internett- eller kontrollgruppene 
og ble fulgt med gjentatte effekt målinger 

Forskningssjef Cornelia M. Ruland (t.h.) og prosjektarbeider Elin Børøsund ved Senter 
for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus 
har nylig avsluttet en randomisert studie som viser at internettstøtte for brystkreft-
pasienter medfører signifikant mindre symptomer, helseplager, angst og depresjon. 
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i seks måneder. 24 helsearbeidere 
(sykepleiere, leger, sosionomer) svarte på 
spørsmål i de to internettgruppene.

Studien som ble finansiert av Helse Sør-
Øst RHF, startet i 2009 og ble nettopp 
avsluttet. 

Bedre helseresultater
En begeistret forskningssjef forteller 
at pasientene som ble randomisert til 
Connect med alle støttefunksjoner hadde 
bedre helseresultater over seks måneder 
enn de som fikk standard behandling.

– De hadde signifikant mindre symp-
tomer og helseplager, mindre angst og 
depresjon og håndterte også sykdommen 
bedre, forteller Ruland. 

 Men også de pasientene som bare fikk 
tilgang til spørsmål- og svartjenesten 
hadde signifikant mindre depresjon enn 
pasienter med standardbehandling, til 
tross for at bare 40 prosent i denne grup-
pen benyttet seg av denne tjenesten. 

– Det siste er spesielt interessant. Det ser 
ut som at bare det å ha muligheten til å 
stille spørsmål til en fagperson, uten nød-
vendigvis å gjøre det, gir trygghet og en 
følelse av å ikke være alene. Dette gjør det 
åpenbart lettere å håndtere sykdommen, 
utdyper Ruland. 

I denne studien kunne de fleste spørs-
målene besvares av en sykepleier som var 
den primære kontaktpersonen i svar-
tjenesten. 

– Våre funn avkrefter også myten om 
at det flommer over av e-post til helse-
personell hvis pasientene slippes til, sier 
forskningssjefen.

Nyttig for pasienter, ansatte og 
 samfunnet
– Studien gir svært oppløftene funn. Den 
viser at internettstøtte kan gi betydelig 

helsehjelp og helsegevinster uten at pasi-
entene fysisk må oppsøke helsevesenet. 
Det setter pasientene i stand til å ta et 
aktivt grep om sin egen sykdom. Slik kan 
de håndtere mange problemer på egen 
hånd når de oppstår. Dette kan bidra til 
å redusere komplikasjoner og rehabili-
teringstid, forteller Ruland fornøyd. 

For helsevesenet og samfunnet er dette 
gode nyheter. – Internettstøtte som 
komplementær helsehjelp kan avlaste 
helsevesenet og gi bedre helse til mindre 
kostnader. I en tid med stadig flere perso-
ner med langvarig sykdom bør systemer 
som Connect nå ut til langt flere brukere 

enn i dag, påpeker Ruland. 

Når det gjelder Connect er dette fullt 
ut mulig. Verktøyet er veltestet i flere 
studier med ulike pasientgrupper med 
gode resultater. Verktøyet har også blitt 
videreutviklet til en mobil løsning som 
kan integreres mot pasientjournalen. 

– Connect har lykkes i å ta skrittet fra 
forskning til kommersiell løsning og det 
er inngått en avtale med e-helse selska-
pet Checkware som kan levere og drifte 
Connect på høyeste sikkerhetsnivå i det 
norske og europeiske markedet, avslutter 
professor Ruland.

Deltakerne i studien kunne registrere og overvåke egne symptomer og problemer, 
de fikk pålitelige forslag til tiltak og mottok tips om pasienters muligheter og ret-
tigheter. Pasientene kunne også delta i et diskusjonsforum, de kunne føre dagbok, 
blogge, og fikk tilbud om en spørsmål- og svartjeneste der de kunne få råd fra 
sykepleier eller lege ved behandlende institusjon eller en sosionom fra HELFO.

Forskerne har funnet ut at bruk av internettstøtte gir 
helseeffekt hos brystkreft pasienter. 
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Bedre behandling 
for hoftebruddpasienter 

Ny behandling ved hoftebrudd gir mer mobile pasienter, færre døgn på sykehjem og 
 millioner av sparte helsekroner. Framtidsutsiktene for pasienter med hoftebrudd er lysere, 
viser en studie gjennomført av forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU. 

Tekst: Hanne Sterten og Jørn Fremstad
Foto: Jørn Fremstad

– Det startet for syv år siden da geriatere 
og ortopeder ble enige om å prøve ut en 
ny modell for behandling av pasienter 
med hoftebrudd. Kunne man oppnå en 
tilleggsgevinst til vanlig behandling ved 
å ha et tettere samarbeid? Ideen ble å 
behandle pasienter ved en geriatrisk 
sengepost i stedet for ved ortopedisk 
avdeling. Ortopeden skulle operere 
hoftebruddet som før, men resten av 

behandlingen skulle foregå i en geriatrisk 
avdeling utført av et tverrfaglig team etter 
en såkalt ortogeriatrisk modell, sier pro-
sjektleder Olav Sletvold, avdelingssjef ved 
St. Olavs Hospital og professor ved NTNU. 

Prosjektet 
I perioden 2008- 2012 ble 1 077 hofte-
bruddpasienter innlagt ved St. Olavs 
Hospital. Alle pasientene ble vurdert 
for deltakelse i prosjektet. Sykehjems-
pasienter, pasienter som ikke kunne gå, 
og pasienter yngre enn 70 år var blant 

de som ble ekskludert.  Årsaken var at 
forskerne ønsket å kartlegge gangfunk-
sjonen til pasientene det første året etter 
operasjonen, i tillegg til å undersøke bruk 
av helsetjenester som opphold i sykehjem 
og rehabiliteringsinstitusjoner.

 Totalt 397 hoftebruddpasienter kunne 
delta og ble tilfeldig fordelt i to grupper. 
De som ble behandlet i en geriatrisk 
avdeling, kalt ortogeriatrigruppa, viste 
seg å bli atskillig mer mobile både fire og 
tolv måneder etter operasjonen i forhold 

Lars Gunnar Johnsen opererer etter Fast-track-modellen, som reduserer ventetiden 
for eldre pasienter med hoftebrudd.
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til de som fikk tradisjonell behandling, 
kalt kontrollgruppa. Pasienter i orto-
geriatri gruppa lå i snitt 1,7 døgn len-
gre på sykehus den første tiden etter 
hofteoperasjonen, men dette ble mer enn 
utlignet året etter da de hadde 2,6 færre 
døgn på sykehus, sammenlignet med 
kontrollgruppa.

I tillegg kunne over dobbelt så mange i 
ortogeriatrigruppa reise direkte hjem fra 
sykehuset sammenlignet med pasientene 
som fikk tradisjonell behandling. De 
hadde i gjennomsnitt 18 færre dager i 
sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner 
året etter operasjonen, sammenlignet 
med kontrollgruppa.

Samarbeid er nøkkelen
Pasienter med hoftebrudd betraktes som 
geriatriske fordi de vanligvis er eldre, de 
er ofte skrøpelige og funksjonssvekket 
og med en rekke geriatriske problemstil-
linger. Når pasienten i tillegg til bruddet 
har andre alvorlige sykdommer øker 
risikoen for komplikasjoner og behovet 
for videre utredning.  Opptreningen blir 
også vanskelig.

– Kompetanse i geriatri er en forutsetning 
for å kunne utrede og behandle multisyke 
hoftebruddpasienter. Den geriatriske 
arbeidsmåten kjennetegnes av et tett 
tverrfaglig samarbeid. Det er like viktig at 
sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter har 
kompetanse i geriatri, som at legen har 
det, sier prosjektleder Olav Sletvold.

Hensikten er at man raskt skal kunne 
kartlegge, utrede, behandle og mobilisere 
pasienten, og samtidig planlegge reha-
biliteringen med tanke på skreddersydd 
utreise og videre opptrening.  

– Internasjonalt er det økende erkjen-
nelse for at et optimalt behandlingsforløp 

er avhengig av at geriatere og ortopeder 
samarbeider. Flere studier viser gevinster 
på kort sikt, men langtidseffektene har 
vært temmelig usikre og sprikende. Orto-
geriatriprosjektet ved St. Olavs Hospital 
har vist at et slikt pasientforløp er nyttig 
både for pasienten, helsevesenet og sam-
funnet, sier lege Anders Prestmo som tar 
sin doktorgrad på dette prosjektet. 

Kan spare 130 millioner i året
– Denne studien viser at den nye model-
len det første året etter hoftebruddet gir 
en innsparing på om lag 40 000 kroner 
for hver behandlet pasient. Hvis samme 
modell kan benyttes til å behandle en 
tredjedel av alle pasienter med hofte-
brudd, kan det i Norge gi en årlig 
innsparing på vel 130 millioner kroner. 
Sannsynligvis kan en enda større andel av 
hoftebruddpasientene ha nytte av denne 
arbeidsmåten, sier Olav Sletvold. 

Neste steg ved St. Olavs Hospital er å inte-
grere geriatrisk og ortopedisk behand-
ling gjennom en Fast-track-modell for 
hoftebruddpasienter. Fast-track er en mer 
effektiv måte å organisere logistikken 
rundt pasienten på. 

– Det har stor betydning at eldre pasi-
enter med hoftebrudd slipper å vente 
lenge på å bli operert. Med Fast-track 
er ventetiden for denne pasientgruppa 
redusert fra 32 til 22 timer, sier Lars 
Gunnar Johnsen, ortoped og overlege ved 
St. Olavs Hospital, og førsteamanuensis 
ved NTNU.

Kunnskapen skal nå benyttes til å lage et 
enda bedre pasientforløp. Det er Ingvild 
Saltvedt, overlege ved St. Olavs Hospital 
og førsteamanuensis ved NTNU som skal 
lede dette arbeidet videre. 

Hoftebrudd
• Hvert år opereres rundt 9000 

pasienter for hoftebrudd i Norge. 

• De fleste er eldre kvinner, og 
gjennomsnittsalderen er 81 år. 

• Pasientene har dårlig prognose, 
både på kort og lang sikt, og om 
lag en firedel dør i løpet av det 
første året. 

• Etter et hoftebrudd øker behovet 
for langtidsplass i sykehjem, og 
nesten halvparten er ikke lenger i 
stand til å bevege seg utendørs.

Deltakere i prosjektet  
og The Lancet 
Forskningsgruppe for geriatri 
ved NTNU og St. Olavs Hospital er 
ansvarlige for gjennomføringen 
av «The Trondheim Hip Fracture 
Trial». I tillegg har det kommet 
viktige bidrag fra Clinical Trials 
Unit i Warwick/Oxford, deler av 
forskningsmiljøet ved Ortopedisk 
avdeling, helsetjenesteforsknings-
miljøet ved NTNU samt kliniske mil-
jøer både ved Avdeling for geriatri, 
Ortopedisk avdeling og Akuttmot-
taket ved St. Olavs Hospital. Studien 
er nå publisert i det prestisjetunge 
tidsskriftet The Lancet.

Denne kvartetten er sentral i arbeidet med ortogeriatri. Fra v.: Anders Prestmo, Ingvild Saltvedt, Lars Gunnar Johnsen 
og prosjektleder Olav Sletvold. 
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Barnet 
og badevannet

Nye funn har ført til en total 
omlegging i behandlingen 
av bronkiolitt hos spebarn.  

Tekst: Ram Gupta
Foto: Øystein H. Horgmo

Nå er det slutt på at barna skal inhalere 
adrenalin med faste mellomrom, slik man 
har gjort i flere tiår. Isteden får barna 
bivirkningsfritt saltvann, og bare når de 
trenger det. Barna stresses mindre og de 
får den hvilen de trenger. Barna trenger 
mindre pustehjelp og mindre oksy-
gentilskudd. Og aller viktigst: Tiden på 
sykehuset kortes ned. 

Utfordrer etablerte tradisjoner
Studien har resultert i forenklede rutiner 
som kommer både pasienter og syke-
huset til gode. Effekten er størst hos barn 
under tre måneder, den største og mest 
sårbare pasientgruppen, viser studien 

som er utført ved åtte barneavdelinger i 
Helse Sør-Øst. 

- Vi har vist at det nytter å utfordre en 
veletablert behandlingstradisjon, sier 
Håvard Ove Skjerven, som koordinerte og 
gjennomførte studien. Skjerven er stipen-
diat og barnelege ved Oslo universi tets-
sykehus.

Vanligste årsak til innleggelse
Bronkiolitt skyldes en virusinfeksjon 
som gir slimdannelse og hevelse i de små 
luftveiene i lungene hos spedbarn slik 
at de får pustebesvær. Tilstanden er den 
vanligste årsaken til akutt innleggelse ved 
barneavdelinger, og fører til rundt 2 000 
innleggelser årlig i Norge. 

Behandlingen har vært å la barnet 
inhalere adrenalin med faste intervaller. 
Adrenalinet reduserer hevelse i slimhin-
nene og får musklene rundt luftveiene 
til å slappe av slik at de ikke strammer 

omkring luftveiene. Tanken er at det skal 
bli lettere å puste. 

Internasjonalt er metoden vanlig og har 
vært standardbehandling i Norge de siste 
20-30 årene. 

Ut med den gamle metoden
Studien som Skjerven ledet sammenlignet 
effekten av adrenalin- og saltvannsin-
haleringer i kombinasjon med frekvens 
– altså om behandlingen ble gitt etter et 
fast skjema eller når barna trengte det. 
Vel 400 barn ble inkludert i studien som 
pågikk i 2010 og 2011.

Det gjorde ingen forskjell om babyen fikk 
adrenalin eller saltvann å inhalere, viste 
det seg.

Det viste seg også at å gi behandling etter 
behov reduserte antall inhalasjoner med 
en tredjedel, reduserte liggetid og redu-
serte behov for både oksygentilskudd og 

Ny medisin virker bedre: Professor Karin C. Lødrup Carlsen og stipendiat Håvard Ove Skjerven undersøker et spedbarn med 
 bronkiolitt.
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annen intensivbehandling.

Babyene får inhalasjonene ved hjelp av 
en pustemaske som festes over ansiktet. 
Men de små kan bli stresset av masken 
som holdes over nesen og munnen.

- Mange av dem begynner å skrike, og de 
er åpenbart ikke komfortable med å ha 
den festet rundt ansiktet, forklarer barne-
lege Skjerven.

Pustemasken er likevel ikke hovedpo-
enget her. Skjerven forklarer: - I den 
etablerte behandlingen får barna inhala-
sjoner etter et fast skjema. I studien vår, 
derimot, fikk barna inhalasjoner etter 
behov. Det førte til færre behandlinger og 
lengre tid mellom hver gang de fikk inha-
lasjoner. Slik fikk barna også sove lenger 
og uten unødvendige avbrudd.

Studien bekrefter et viktig prinsipp - 
nemlig målet om å foreta færrest mulig 
inngrep hos akutt syke spedbarn.

Stor anerkjennelse
Funnene har fått stor internasjonal 
anerkjennelse. Barnelege Skjerven og 
prosjektleder Karin C. Lødrup Carlsen 
gleder seg over at studien ble publisert i 
det høyt rangerte New England Journal of 
Medicine. Carlsen er også barnelege ved 
samme universitetssykehus. I tillegg er 
hun professor ved Universitetet i Oslo. 

Studien har fått ytterligere anerkjennelse 
ved at både Norge og USA nylig tok fun-

nene inn i sine nasjonale retningslinjer 
for behandling av akutt bronkiolitt. 

- Forskningen deres har kastet en etablert 
behandling ut med badevannet. Kommen-
tar?

- Ja, det er like viktig å utfordre etablerte 
behandlinger som å utvikle nye, mener 
Skjerven. - Særlig for barn finnes det ofte 
lite og dårlig dokumentasjon på behand-
lingsmetoder som brukes. Problemet er 
verre jo mindre barna er. Mye går under 
radaren. Vi må derfor tørre å stille de 
enkle og dumme spørsmålene. 

- Hvordan oppleves det når forskningen 
får gjennomslag i USA? Spørsmålet går 
til Skjervens veileder, professor Karin C. 
Lødrup Carlsen.

- Det er klart vi synes det er gøy, det 
styrker oss i troen på viktigheten og 
riktigheten i det vi gjør. Men internasjonal 
anerkjennelse er ikke drivkraften. Det 
som driver oss er best mulig behandling 
for pasientene, svarer hun.

Samfunnsøkonomisk nytte
Professoren forklarer at legemiddelin-
dustrien sjelden gjør studier av etablert 
behandling. I stedet prioriteres utvikling 
av nye legemidler. Studier av eksisterende 
rutiner har imidlertid stor nytte, sam-
funnsøkonomisk og potensielt for pasien-
ten, understreker hun.

Ved hjelp av en miljøstøtte fra helseregi-

onen klarte professor Carlsen med kolle-
gene i forskningsgruppen ORAACEL å sy 
sammen et forskningsnettverk i regionen. 
De deltagende barneavdelingene gikk 
sammen om å finne svar på spørsmålet 
alle hadde: Er den etablerte behandlingen 
for akutt bronkiolitt riktig? 

Dugnadsinnsatsen fra hundrevis av helse-
personell, inklusive leger, sykepleiere 
og bioingeniører bidro til at studien ble 
gjennomført. - Studien viser at forskning 
som utfordrer eksisterende behandlinger 
best gjøres av helseforetakene, argumen-
terer professoren.

Bronchiolitis ALL-SE NORWAY 
Study 
Koordinert fra Oslo universitets-
sykehus, forskningsgruppen 
ORAACLE. I 2013 fikk studien 
sykehusets pris for fremragende 
forskningsartikkel. Hovedutprøver 
er Håvard Ove Skjerven, stipendiat 
og barnelege ved Oslo universitets-
sykehus. Prosjektleder er Karin 
C. L. Carlsen, barnelege ved Oslo 
universitetssykehus og professor 
ved Universitetet i Oslo.

Om studien
• En studie av behandlingsmeto-

dene for spedbarn som er innlagt 
med akutt bronkiolitt 

• Ført til nye, nasjonale behand-
lingsretningslinjer i blant annet 
Norge og USA

• Verdens største studie i sitt slag

• Publisert i prestisjetidsskriftet 
New England Journal of Medicine 
(2013)

Viktigste funn
• Den tradisjonelle behandlingen 

med adrenalin er ikke bedre enn 
saltvann

• Å behandle ved behov, istedenfor 
faste intervaller, gir betydelig 
bedre resultater

Barneavdelingene ved disse 
sykehusene deltok i studien: Oslo 
universitetssykehus, Sykehuset 
Innlandet Elverum, Sykehuset 
Innlandet Lillehammer, Sykehuset 
i Vestfold Tønsberg, Sykehuset 
Østfold, Sykehuset Telemark Skien, 
Sørlandet sykehus, Vestre Viken 
Drammen sykehus.

Barnesenteret ved Ullevål sykehus: Professor Karin C. Lødrup Carlsen ledet studien 
og stipendiat Håvard Ove Skjerven sto for gjennomføringen.
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Trening for schizofreni  
= økt livskvalitet

Trening bedrer livskvaliteten til pasienter med schizofreni, og kan spare samfunnet for 
 milliardbeløp. Det mener en gruppe forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU som jobber 
med en ny studie.

Tekst: Hanne Sterten

- Schizofrene har en overhyppighet av 
kroppslige sykdommer og har ofte 15-20 
år kortere levetid enn resten av befolk-
ningen. Dette prosjektet har vist at noe 
som var en utenkelig innblanding i den 
etablerte psykiatrien er mulig å gjennom-
føre. Helsevesenet kan i stor grad tilrette-
legge for at mennesker med alvorlig psy-
kisk lidelse aktivt kan forbedre sin egen 
helse. Dette kan bidra til å spare samfun-
net for mange milliarder kroner, sier Jørn 
Heggelund som er forsker, idrettsfysiolog 
og PhD ved St. Olavs Hospital og NTNU i 
Trondheim.

Det begynte i det små, i kjelleren på Øst-
marka ved St. Olavs Hospital med tre tre-
demøller. Pasienter med schizofreni fikk 
muligheten til å trene. Treningen fikk en 
så positiv effekt at forskerne ville at flere 
av de innlagte skulle få trenings mulig-
heter. De fikk satt opp en liten trenings-
klinikk som etter hvert ble rehabilitert og 
bygd om til et fullverdig treningslokale 
med støtte fra St. Olavs Hospital og Stiftel-
sen Helse- og Rehabilitering.

En risikogruppe
Før treningen og prosjektet hadde begynt 
hadde menn med lidelsen schizofreni 
26 prosent dårligere utholdenhet enn 
gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. 
Forskjellen tilsvarer nærmere 30 år med 
aldring. Kvinner med samme lidelse 
hadde 11 prosent dårligere utholdenhet 
enn resten av befolkningen. Redusert 
utholdenhet er den faktoren som gir 
høyest risiko for hjertekarsykdommer. 

Pasientgruppen er med andre ord sårbar 
for blant annet hjertekarsykdommer. Det 
ønsket forskerne å gjøre noe med. 

Mennesker med schizofreni har også 
svekket gangfunksjon. Det vil si at 
symptomene knyttes til bevegelser og 
omfavner et bredt spekter. Noen av de 

vanligste symptomene er ufrivillige beve-
gelser, parkinsonlignende bevegelser og 
nevrologiske tegn. Mange av symptomene 
er synlige, stigmatiserende og påvirker 
derfor pasientens livskvalitet og sosiale 
funksjoner. 

Forskerne ville se om trening kunne gi en 
mer effektiv gange og øke det maksimale 
oksygenopptaket. På sitt beste påviste de 
at pasientens mekaniske nytteeffekt, også 
kalt arbeidsøkonomi, nesten ble normali-
sert og mer lik resten av befolkningen. 

Resultatene av prosjektet er svært gode 
og viser at god fysisk funksjon, generell 
helse, vitalitet og sosial funksjon øker 
med økende utholdenhet og styrke i 
pasientgruppen. Målet for videreføring av 
prosjektet er å øke livskvaliteten betrak-
telig for pasientene. 

Utholdenhet og styrke
- Pasientene som var med i prosjektet, 
trente åtte uker med intensiv aerob inter-
valltrening. I løpet av de åtte ukene økte 
de utholdenheten med 12 prosent og den 
mekaniske nytteeffekten for gange med 
12 prosent sammenlignet med effekten i 
kontrollgruppen, forklarer Heggelund.

Kontrollgruppen trente like mye, tre 
ganger i uken, med dataspillet Tetris. 
De ble motivert på samme måte som de 
som trente fysisk trening og skulle få 
en følelse av mestring, sosial kontakt og 
faste avtaler.

Heggelund fortsetter: - Hos pasientene 
som trente maksimal styrketrening i åtte 

Schizofreni
• Schizofreni er en alvorlig psykisk 

lidelse som rammer omlag en 
prosent av verdens befolkning. 

• I Norge rammes 600-800 
mennesker hvert år, dvs. at det 
til enhver tid er 12 000-16 000 
personer med denne diagnosen. 

• Schizofreni er en psykose der 
kontakten med realiteten er 
forstyrret, og som medfører store 
personlige belastninger for pasi-
enter og pårørende. 

• Symptomer: Apati, manglende 
evne til å føle glede, unormal 
eller bisarr atferd, tankeforstyr-
relser, svekket oppmerksomhet, 
vrangforestillinger, passivitet og 
mangel på initiativ og interesser, 
sosial tilbaketrekning og isola-
sjon. 

Kilde: Folkehelseinstituttet

God fysisk funksjon, generell helse, 
vitalitet og sosial funksjon øker med 
økende utholdenhet og styrke i pasient-
gruppen. (Foto: Geir Mogen)
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Deltakere i prosjektet  
og finansiering
Prosjektet er gjennomført av psy-
kiater og professor Gunnar Morken 
ved St. Olavs Hospital og NTNU, pro-
fessor Jan Hoff ved NTNU, professor 
Jan Helgerud ved NTNU, psykiater 
Geir Nilsberg ved St. Olavs Hospital, 
og PhD/idrettsfysiolog Jørn Heggel-
und ved St. Olavs Hospital og NTNU. 

Prosjektet ble egenfinansiert av St. 
Olavs Hospital, Psykisk Helsevern 
(Avdeling For Forskning og Utvik-
ling (AFFU) og avdeling Østmarka) 
og NTNU (Det Medisinske Fakulte-
tet, Institutt for Nevromedisin).

Jørn Heggelund følger opp pasientene 
nøye under treningen. 
(Foto: Håvard Kallestad)

uker, økte maksimal styrke med hele 38 
prosent og den mekaniske nytteeffekten 
med 20 prosent sammenlignet med ingen 
effekt i kontrollgruppen. 

Resultatene av forskningen er så gode at 
prosjektet videreføres nå i et samarbeid 
med Trondheim kommune for å under-
søke langtidseffekten av fysisk trening 
hos mennesker med alvorlig psykisk 
lidelse. 

Mange uføretrygdede
- Mennesker med lidelsen schizofreni 
utvikler ofte en risikabel livsstil som pre-
ges av inaktivitet, røyking, usunt kosthold 
og misbruk av rusmidler. Det er tre og 
en halv gang mer vanlig at mennesker i 
denne pasientgruppen er inaktive, enn 
det er i resten av befolkningen. Derfor vil 
pasientene få store helsegevinster ved å 
komme i aktivitet, sier Heggelund. 

Om lag 10 prosent av alle uføretrygdede 
i Norge har schizofreni. Lidelsen debute-
rer i ung alder. De fleste schizofrene blir 
arbeidsuføre og mottar livslang hjelp fra 
helsevesenet. Beregninger fra Helsedirek-
toratet viser at samfunnet kan spare 1, 5 
milliarder kroner årlig hvis behandlingen 
resulterer i kortere fravær fra arbeids-
livet og reduserer behovet for støtte fra 
samfunnet.
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Kampen 
mot barnefedme

Kan et opphold på rehabili-
teringssenter være et godt og 
effektivt behandlingsalterna-
tiv for barn og familier med 
fedme? Lars Martin (14) tok 
med foreldrene på sommerleir 
for å finne svaret.

Tekst og foto: Anja Jasinski Kandal-Wright

Stadig flere barn og unge sliter med over-
vekt og fedme. Disse barna har også økt 
risiko for å utvikle overvekt eller fedme i 
voksen alder, noe som igjen gir økt risiko 
for å utvikle alvorlige følgesykdommer.

- Det er svært viktig at vi vet hvilken 
behandling som gir best effekt. Forebyg-
ging og effektiv behandling i ung alder 
kan gi store gevinster, både samfunns-
økonomisk og for enkeltindividets helse, 
sier professor og leder ved Senter for 
sykelig overvekt (SSO) ved Sykehuset i 
Vestfold, Jøran Hjelmesæth.

To ukers sommerleir
Derfor inviterte FamiliY-studien 76 
familier med på to forskjellige behand-
lingsopplegg. 

 - Vi ønsket å sammenligne to ulike 
familiebaserte behandlingsopplegg ved 
å måle effekten på vekt, fysisk og psykisk 
helse og fysisk kapasitet, forklarer lege og 
stipendiat ved SSO, Beate Benestad.

Én gruppe ble sendt på toukers familieleir 
med fire repetisjonshelger, mens den 
andre gruppen deltok på en fire dagers 
livsstilsskole. Begge gruppene fikk i 
tillegg oppfølging i to år gjennom et sam-
arbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.

Lars Martin, Hege og Arvid Sørensen 
trakk loddet som sendte trioen på to 
ukers sommerleir ved Evjeklinikken.  
- Vi er veldig glade for at vi fikk være 
med på studien. To uker på Evjeklinikken 
var en utrolig bra start, sier pappa Arvid 
Sørensen.

Under oppholdet lærte de blant annet om 
forskjellige typer mat, porsjonsstørrelser 
og hva som skjer i kroppen når man er i 
fysisk aktivitet. 

- Det var veldig positivt at hele fami-
lien var med, dette er noe vi må gjøre 
sammen. Det er viktig at foreldre enga-
sjerer seg, og på Evjeklinikken møtte 
vi andre i samme situasjon, forteller 
mamma Hege Sørensen.

God effekt av behandlingen 
Resultatene av studien viser at begge 
gruppene hadde god effekt av behandlin-
gen. Familiene som deltok på sommerleir 
hadde imidlertid enda bedre resultater 
enn familiene som deltok på fire dagers 
livsstilsskole.

- Foreløpige resultater viser at barna 
i familiene som deltok i gruppen med 
sommerleir gikk opp tre kilo mindre i 
gjennomsnitt enn dem som deltok på 
livsstilsskole. De har også en sunnere 
sammensetning av fettstoffer i blodet, og 
har bedre fysisk kapasitet. Dette er viktig 
kunnskap som kan ha stor betydning 
for helsen til overvektige barn, forklarer 
Benestad. 

For familien Sørensen ble oppholdet på 
Evjeklinikken starten på en ny hverdag. 

- Hverdagen vår er annerledes nå enn før. 
Vi bruker det vi har lært om et sunt kost-
hold og viktigheten av hverdagsaktivitet. 
Men å endre livsstil tar tid, og krever 
oppfølging over flere år, sier de. 

Fakta FamilY 
Deltakerne består av familier med 
barn mellom 7 og 12 år, som er over 
fedmegrensen for alder og kjønn. I 
tillegg er det et krav om at minst en 
forelder har fedme.

Prosjektet ledes av Senter for 
sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, 
Sykehuset i Vestfold (SSO) og er 
et samarbeid mellom SSO, Helse 
Midt-Norge (St. Olavs Hospital), 
Evjeklinikken og Røros rehabilite-
ringssenter. 

FamilY har fått finansiell støtte fra 
ExtraStiftelsen, Gjensidigestiftelsen 
og Regjeringen (samhandlingsmid-
ler 2009). Stipendiat Beate Bene-
stad lønnes av forskningsmidler fra 
Helse Sør-Øst RHF.

Lege og stipendiat Beate Benestad og 
professor Jøran Hjelmesæth ved Sen-
ter for sykelig overvekt ved Sykehuset 
i Vestfold, forsker på hvordan man 
best kan bekjempe barnefedme.

Lars Martin (midten), Arvid og Hege Sørensen synes to uker på Evjeklinikken var en 
god start på en ny hverdag med sunn mat og fysisk aktivitet. 
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Forskningsresultatene i helseforetakene måles i et nasjonalt system basert på tre indi-
katorer: antall vitenskapelige publikasjoner, antall avlagte doktorgrader og uttelling for 
tildeling av ekstern finansiering. Disse parameterne telles ikke opp direkte, men gjennom 
et poengsystem som blant annet tar hensyn til faktorer som vitenskapelig kvalitet samt 
nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid for de vitenskapelige artiklene.

I løpet av de siste årene har antall avlagte 
doktorgrader og vitenskapelige publika-
sjoner stort sett steget jevnt i helsefore-
takene i Norge. I 2013 ble det registrert 
3 255 vitenskapelige artikler og avlagt 
340 doktorgrader i helseforetakene. I 
forhold til rekordåret 2012 viser tallene 
for 2013 en liten nedgang. 

Vel 4 500 publiserende forskere
Helseforetakene rapporterer inn data 
vedrørende vitenskapelige publikasjoner 
til CRIStin (Current Research Information 
System In Norway). Avlagte doktorgrader 
med opplysninger om blant annet kandi-
datenes kjønn og fagbakgrunn rapporte-
rer til NIFU (Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og utdanning). 
Tall innhentet fra CRIStin viser at det i 
2013 var 4 562 publiserende forskere 
med forskning utført ved et helseforetak/
sykehus. (Begrepet publiserende forskere 
benyttes i denne sammenheng for å 
betegne forskere som har vært forfatter 
på minst én vitenskapelig publikasjon i 
en godkjent publikasjonskanal i løpet av 
2013. Hver forsker telles kun én gang). 

Omtrent halvparten av forskerne 
publiserte artikler med adresse til både 

helseforetak/sykehus og en institusjon 
i universitets – og høyskolesektoren. 
Forskning i helseforetakene utføres i stor 
grad på en felles arena mellom sektorene, 
med en betydelig grad av ansatte med 
kombinerte stillinger og tett samarbeid 
om prosjekter. I tillegg forsterkes samar-
beidet gjennom forskermobilitet i forbin-
delse med doktor- og postdoktorstipend. 

Gjennomsnittsalderen på helseforskerne 
i 2013 var 47,5 år (median 46 år). Den 
yngste forskeren var 22 år (kvinne) og 
den eldste 88 år (mann).

Stor bredde
De regionale helseforetakene benytter 
samme elektroniske forskningsadminis-
trative søknads- og rapporteringssystem 
ved håndteringen av forskningsmidler. 
Sammenlignbare opplysninger kan inn-
hentes fra alle regioner ved at det legges 
inn felles valgalternativer. Ved faglig rap-
portering blir alle prosjektledere bedt om 
å klassifisere sine forskningsprosjekter 
ut fra det internasjonale klassifiserings-
systemet Health Research Classification 
System (HRCS). Denne klassifiseringen 
viser at det er stor faglig bredde innen 
helseforskningen. Det er gitt støtte til 

samtlige fagområder som inngår i HRCS, 
og for eksempel står forskning innen 
psykisk helse sterkt siden alle regioner 
har satset på dette fagfeltet. 

Prosjektlederne angir også hvorvidt pro-
sjektet er et klinisk intervensjonsprosjekt 
(alle typer forsøk der deltagerne utsettes 
for en eller annen påvirkning). Ofte vil 
slike studier fordele forsøkspersoner i 
behandlings- og kontrollgrupper for å 
undersøke et årsaks- og virkningsforhold.  
I tillegg innhentes det informasjon om 
prosjektenes bruk av helseopplysninger. 

3,1 milliarder kroner til forskning 
I 2013 ble det rapportert for over 1 000 
forskningsprosjekter gjennom de regio-
nale rapporteringssystemene.  Disse pro-
sjektene fikk samlet tildelt 870 millioner 
kroner. Prosjekter med intern finansier-
ing fra helseforetak eller ekstern finansi-
ering (EU, NFR mv), samt forskningsinfra-
struktur og  -støttefunksjoner inngår ikke 
i det regionale systemet for rapportering. 

Totalt brukte de regionale helseforeta-
kene 3,1 milliarder kroner til forskning i 
2013.

Figur 1. Antall avlagte doktorgrader totalt for alle helseregioner i 
perioden 2006-2013

Figur 2. Antall publiserte vitenskapelige artikler totalt for alle helse-
regioner i perioden 2006-2013
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Stipendiatenes faglige bakgrunn Antall Andel
Medisin 183 53,0 %
Naturvitenskap 84 24,3 %
Psykologi 28 8,1 %
Helsefag 23 6,7 %
Farmasi 9 2,6 %
Samfunnsvitenskap 7 2,0 %
Sivilingeniør 5 1,4 %
Annet 6 1,7 %
Totalsum 345  

Stipendiatenes  kjønnsfordeling Antall
Kvinne 56,81 %
Mann 43,19 %
Total 100,00 %

Tabell 1. Faglig bakgrunn til stipendiater som avla doktor-
grad i helseforetakene i 2013 (tall fra NIFU) 

Figur 3. Forskningsmidler 2013 fordelt på helsekategorier (millioner kroner). Figuren viser også midler til kliniske intervensjons-
studier innen hver kategori i rødt (data fra eRapport) 

Tabell 2. Kjønnsfordeling blant stipendiater som avla 
 doktorgrad i helseforetakene i 2013 (tall fra NIFU) 

Forskningsmidler fordelt på helsekategorier
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Forskning på mennesker eller helseopplysninger Antall
Forskning på mennesker eller helseopplysninger (helseforskningsloven) 77 %
Andre forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter (personopplysnings-
loven)

5 %

Prosjekter som ikke innebærer forskning på mennesker eller helse-
opplysninger

18 %

Figur 4. Bruk av helseopplysninger, 
biobanker og forsøksdyr for de tre 
største helsekategoriene (data fra 
eRapport)

Figur 5. Forskningsprosjekter som 
omfatter kliniske intervensjonsstudier 
(data fra eRapport)

Tabell 3. Forskning på mennesker 
eller helseopplysninger totalt sett 
for alle helsekategorier (data fra 
eRapport)
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Figur 6. 

Blå sirkel: Antall publiserende forskere 
med kreditering av vitenskapelige 
publikasjoner til helseforetak

Grå sirkel: forskere i helseforetak som 
i tillegg har kreditert institusjoner i 
universitets- og høyskolesektoren

Rød sirkel: forskere i helseforetak som 
også har kreditert instituttsektor, i alt 
74 stykker (data fra CRIStin)

Blå sirkel: 
alle publiserende forskere med 
kreditering helseforetak.

Grå sirkel: 
forskere som også har kreditert 
ins�tusjoner i universitets- og 
høyskolesektoren.

Rød sirkel: 
forskere som også har kreditert ins�tu�-
sektor. Totalt 74, hvorav 33 overlapper 
med grå sektor.

2 251

4 562

74

Klinisk intervensjonsstudie

Bruk av helseopplysninger, biobanker og forsøksdyr
for de tre største helsekategoriene

Publiserende forskeres kreditering
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Figur 7. Alle publiserende forskere i helse-
foretakene – andel kvinner og menn innen 
hver alderskategori 
(data fra CRIStin)

Figur 9. Antall publiserende forskere 2013 – 
integrering med institusjoner i universitets- og 
høyskolesektoren (data fra CRIStin).

Figur 8. Publiserende forskere som kun har 
kreditert helseforetak - andel kvinner og menn 
innen hver alderskategori (data fra CRIStin)
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Alder – publiserende forskere Alle Kvinner Menn
Gjennomsnittalder 47,5 45 49,7
Median alder 46 44 49
Yngste forsker 22 22 23
Eldste forsker 88 80 88

Tabell 4.  Gjennomsnittsalder, median 
alder og alder på yngste og eldste forsker 
blant publiserende forskere med kredite-
ring av vitenskapelige publikasjoner til 
helseforetak

Figur 10: Kommersialisering av ideer fra 
helse foretakene gjennom TTO-ene.

“Antall forskningsbaserte forretnings-
ideer vurdert som interessante” er 
konkret formulerte idéer som i løpet av 
perioden blir registrert i institusjonens 
system. Man antar at kommersielt 
potensial er betydelig, men den endelige 
vurderingen av kommersielt potensial 
er ikke gjort. Beslutningen om idéen skal 
kommersialiseres er derfor ennå ikke tatt.
 
“Antall kommersialiseringsprosjekter i 
arbeid” er kommersialiseringsprosjekter 
som det arbeides med for å bringe ideer 
med stort kommersielt potensial frem til 
bedriftsetablering eller lisensiering (det 
er altså besluttet at kommersialisering 
skal gjennomføres, og man er i gang med 
arbeidet). Dette inkluderer etableringer i 
arbeid, lisensieringer i arbeid og prosjekter 
i arbeid der man ennå ikke har bestemt 
om etablering eller lisensiering er beste 
strategi. Tallene skal gi et øyeblikksbilde 
ved slutten av rapporteringsperioden, dvs. 
pr. 31. desember.
 
TTO (Technology Transfer Office) er en
betegnelse på institusjoner som bistår 
bl.a. universiteter og helseforetak med 
kommersialisering av forsknings resultater 
og andre idéer.

Følgende TTO-er har bidratt med data til 
denne oversikten: Norinnova Technology 
Transfer, NTNU Technology Transfer, 
Sinvent, Bergen Teknologioverføring, 
Prekubator TTO, Coventure, Inven2 og 
Kjeller Innovasjon.

Kommersialisering av idéer fra helseforetakene gjennom TTO-ene
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Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
www.helse-midt.no

Helse Nord RHF
8038 Bodø
www.helse-nord.no

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar
www.helse-sorost.no

Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger
www.helse-vest.no
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Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten(NSG) 

MANDAT 

Bakgrunn og formål 
Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) ble opprettet i 2005 for å sikre dialog og 

samordning av forskningen i et nasjonalt perspektiv. NSG har selv utformet sitt mandat. 

 

Hovedoppgaver for NSG 
NSG skal være et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene innen helseforskning 

med følgende hovedoppgaver: 

 Gi råd om helseforskning og innovasjon i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning 

av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner.  

 Bidra til samordning av institusjonenes ansvar for 

o Forskningsinfrastruktur, inkl. etablering og bruk av biobanker og helseregistre 

o Forskningsbasert innovasjon og kommersialisering 

o Etisk praksis og standard innen forskning 

o Praksis for måling av forskning og innovasjon 

 Bidra til at norske forskningsmiljø konkurrerer om internasjonale forskningsmidler 

 Bidra til forskningens legitimitet og positivt omdømme ved å synliggjøre nytten av 

helseforskning for pasienter og samfunn 

 

Sammensetning av NSG 
NSG har 12 medlemmer oppnevnt av følgende institusjoner/instanser, og det bør tilstrebes 

deltakelse på dekan/fagdirektørnivå: 

• 5 representanter fra RHF-ene: 
o 1 representant fra Helse Nord RHF 
o 1 representant fra Helse Midt-Norge RHF 
o 1 representant fra Helse Vest RHF 
o 1 representant fra Helse Sør-Øst RHF 
o 1 representant fra universitetssykehusene 

• 4 representanter fra universitetene: 
o 1 representant fra Universitetet i Oslo (UiO) 
o 1 representant fra Universitetet i Bergen (UiB) 
o 1 representant fra Universitetet i Tromsø (UiT) 
o 1 representant fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 
• 1 representant utnevnt av UHR  
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• 2 brukerrepresentanter 
 
Observatører: 

 1 observatør fra Helse- og omsorgsdepartementet 

 1 observatør fra Kunnskapsdepartementet 

 1 observatør fra Norges forskningsråd 
 
Institusjonene oppnevner et tilsvarende antall vararepresentanter. Det bør tilstrebes god kontinuitet 

i representasjonen. 

NSG er et rådgivende organ og det tilstrebes konsensus i rådene som vedtas. Ved eventuell 

avstemning teller leders stemme dobbelt ved stemmelikhet. 

NSG møter 2 ganger i året.  

Representanter fra Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet, Allmennmedisinske 

forskningsenheter, Kreftforeningen, NEM og andre relevante institusjoner inviteres inn til aktuelle 

saker, til arbeid i ad hoc grupper og til seminaret som avholdes i forbindelse med høstens møte i 

NSG. Institusjonene skal også forespørres om aktuelle tema til seminaret. 

 

Arbeidsutvalg (NSG AU) 
Et arbeidsutvalg prioriterer, forbereder og fremmer saker for NSG. Arbeidsutvalget har inntil 4 

medlemmer med varamedlemmer. NSG AU skal bestå av en representant fra hver region. Både 

helseforetaks- og UH-sektoren skal være representert i arbeidsutvalget.   

Funksjonstid i NSG AU er normalt ikke mer enn 4 år, men det er ønskelig med kontinuitet.  

Ved forfall i NSG AU møter vararepresentanten. Det tilstrebes konsensus i beslutningene som fattes i 

arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder avgjør ved uenighet hva som skal fremkomme i 

saksfremlegget. 

Arbeidsutvalget møter 4-6 ganger i året, avhengig av saksmengden. 

 

Dekking av kostnader 
Institusjonene dekker reiseutgiftene og eventuelle godtgjørelser for sine representanter. Øvrige 

møteutgifter, inkl. reise- og oppholdsutgifter for brukerrepresentanten, dekkes i sammenheng med 

sekretariatsfunksjonen. 

 

Ledelse av NSG 
Ledelse og sekretariatsfunksjon ivaretas på omgang mellom regionene for 2 år ad gangen.  Regionen 

som har ledelsen av NSG utpeker leder og nestleder for NSG og arbeidsutvalget. 
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Sekretariat 

Sekretariatet deltar i NSG- og NSG AU- møtene. Sekretariatet sender ut innkallinger med sakspapirer 

senest 1 uke før møtetidspunkt, og referater fortrinnsvis innen 1 uke etter møtet. Mandat, møteplan, 

innkallinger, referater og sakspapirer gjøres offentlig tilgjengelig på internettsiden helseforsk.no. 

Saksgang 

• Saker som skal legges frem for NSG kan i hovedsak foreslås av de representerte 

institusjonene i NSG. 

• Forslagsstilleren eller sekretariatet forbereder sakene i samarbeid med AU. De regionale 

samarbeidsorganene kan trekkes inn i saksforberedelsene. 

• AU prioriterer og fremmer sakene for NSG. 

• NSG er rådgivende. Vedtak må derfor behandles videre gjennom linjen i de institusjoner eller 

organer som NSGs medlemmer representerer, og med vekt på den sentrale utøvende 

funksjonen til de regionale samarbeidsorganene. 

• Ved behov for videre utredninger og beslutninger hos de berørte aktørene før endelig vedtak 

i NSG, følger sekretariatet opp saksgangen for å sikre beslutningsmulighet. 

 

Evaluering 
NSG skal evalueres med jevne mellomrom, første gang i 2012. Eventuelle kostnader fordeles på de 

representerte partene. 

 

  

 

Historikk 
NSG ble opprettet i 2005 etter initiativ fra dekanmøtet (vedtak i møtet 2.-3.6.2004) og fra de 

regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning (brev av 15.6.2004) med tilslutning fra Helse- 

og omsorgsdepartementet (brev av 1.9.2004). 

Ledelse og sekretariat ble ivaretatt av tidligere Helse Sør RHF i perioden 2005-2007 og etter 

sammenslåing av helseregionene sør og øst, av Helse Sør-Øst RHF i perioden 2007-2010. Fra våren 

2010 til våren 2013 er ledelse og sekretariat ivaretatt av NTNU i samarbeid med Helse Midt-Norge 

RHF. Helse Vest overtok ansvaret fra høsten 2013.  

Mandat vedtatt 24.1.06, revidert 23.5.08, 3.5.2012 og 5.11.2014.  
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Formål  Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- 

og omsorgstjenesten 

Dato, sted  Mandag 1. desember 2014 kl. 10.00 – 16.00, 

Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo 

Deltakere  Leder: Bjørn Guldvog, helsedirektør (fra kl 13.00) 

Nestleder: Camilla Stoltenberg, direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt (til kl 

14.10) 

Lene Bakke, nettverkskoordinator for UH-nett Vest, UiB  

Cecilie Daae, assisterende direktør, Helsedirektoratet 

Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin, Øvermo Legesenter, Mo i Rana (til kl 

15.00) 

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann, Halden kommune 

Audun Hågå, direktør, Statens Legemiddelverk 

Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår, Stavanger kommune 

Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg, Larvik kommune 

Nina Langeland, dekan, Det medisinsk-odontologisk fakultet, UiB 

Bjarne Robberstad, professor, Senter for Internasjonal Helse, UiB  

Peder Olsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF 

Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF 

Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd, KS 

Randi Talseth, generalsekretær, Voksne for barn 

Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret 

Vegard Vige, kommuneoverlege, Grimstad kommune 

Lars Ødegård, spesialrådgiver, Norges Handikapforbund (til kl. 15.00) 

Trond F. Aarre, avdelingsleder, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF 

Fra sekretariatet  Siv Cathrine Høymork, sekretariatsleder, Kunnskapssenteret 

Nina Bachke, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret 

Silje Melsether, rådgiver, Kunnskapssenteret 

Forfall Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  

Bernadette Kumar, direktør, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 

Wenche Malmedal, førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen 

Kjell Å. Salvesen, direktør helsefag, forskning og utdanning, Helse Midt-Norge 

RHF 

Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF 

Hege Wang, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret 

Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret (observatør) 

Innkalt av  Leder – Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 
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Dato  3. desember 2014 

Sak 38/14  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Rådets nestleder Camilla Stoltenberg redegjorde for at hun ville lede rådsmøtet 

i rådsleders fravær fram til lunsj, grunnet hans tilstedeværelse ved 

Helsedirektoratets lansering av Pakkeforløp for kreft.  

 

Møteleder redegjorde for at det er oppnevnt et nytt medlem i rådet, Kjell 

Åsmund (Pepe) Salvesen fra Helse Midt-Norge RHF. Det ble også opplyst om 

at det vil være Peder Olsens siste møte i rådet. Han ble takket for sin innsats. 

Det ble i tillegg opplyst om at Silje Melsether er nytt medlem av sekretariatet.  

 

Gudrun Haabeth Grindaker ønsket å ta opp et forhold knyttet til dagsorden, 

men ble oppfordret til å vente med dette til rådsleder var tilbake. 

 

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes 

Sak 39/14  Godkjenning av referat 

Referat fra møtet 2. juni 2014 ble sendt ut 16. juni 2014 og godkjent 1. juli 

2014. 

 

Karen Kaasa gjorde oppmerksom på en feil i det godkjente referatet. Hun 

gjorde oppmerksom på at det på side 7 bør stå «En nasjonal kompetanse-

tjeneste for denne gruppen, hvor de største utfordringer er i kommunene, må 

ligge der kompetansen på faglig samhandling er størst» i andre avsnitt under 

hennes forslag til vedtak. 

 

Det ble foreslått at referatet rettes opp uten ny godkjenningsrunde. 

 

Vedtak: Godkjent referat tas til orientering. 

Sak 40/14  Habilitet 

Rådets medlemmer oppfordres til å melde fra om forhold som de oppfatter å 

kunne være av betydning for deres habilitet. Ingen hadde meldt om slik 

habilitetsproblematikk til dagens saksliste.  

 

Anette Fosse opplyste at hun er i gang med et PhD-arbeid knyttet til mange av 

de samme forholdene som skal drøftes i sak 47. Møteleder understreket at det 

kun vil være en fordel for rådet. 

 

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste.  
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Sak 41/14  Oppfølging av tidligere saker og vedtak 

Sekretariatsleder gjennomgikk oppfølging av tidligere saker og vedtak, slik 

disse var redegjort for i saksframlegget. Hun understreket at denne 

gjennomgangen var noe mer omfangsrik enn vanlig, grunnet det lange 

tidsrommet siden forrige rådsmøte. Det ble gjort spesielt oppmerksom på at 

det gjennom denne saken legges opp til en utkvittering av rådets sak fra 2010 

vedrørende etablering av nasjonale kliniske faggrupper. 

 

Under punktet om oppfølging av sak om respiratorbehandling til pasienter 

med amyotrofisk lateralsklerose (ALS), ble det fra flere rådsmedlemmer bedt 

om en begrunnelse for at oppfølgingen av denne saken ikke var satt opp som en 

egen sak på dagsorden, i tråd med beslutningen som ble referatsført. Rådsleder 

kom tilbake til dette punktet på dagsorden da han var tilbake. Han 

understreket da at saken var satt opp på denne måten av prioriteringsmessige 

hensyn.  Flere rådsmedlemmer uttrykte at de fortsatt ønsket denne saken satt 

opp som en egen sak fordi det er viktig med en prinsipiell diskusjon om 

enkeltpersoners mulighet til å løfte prioriteringsspørsmål. Rådsleder sa han 

gjerne så denne saken løftet inn i rådet igjen i et senere møte og oppfordret 

rådsmedlemmer til å bistå i forberedelsen av saken.  

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering 

Sak 42/14  Innkomne forslag 

Sekretariatsleder opplyste om at det var kommet inn ett nytt forslag til rådet 

siden det forrige rådsmøtet. Forslaget fra Regionalt ressurssenter om Vold, 

Traumatisk stress og Selvmordsforebygging – Region Øst vil bli presentert i 

form av en vignett på det neste rådsmøtet.  

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. 

Sak 43/14  Vignetter 

Det forelå ingen vignetter til behandling i dette møtet. 

Sak 44/14  Orienteringssak: behandling og oppfølging av ekstremt premature 

barn 

Sekretariatsleder redegjorde for hvordan sekretariatet planlegger å utrede 

saken, behandlet av rådet som en vignett i april 2014. Hennes presentasjon er 

lagt ut på sakens hjemmeside. Fordi deler av arbeidet med saken er omfattende 

og ventet å vare utover rådets nåværende oppnevningsperiode, er det ønskelig 

å få bekreftet at rådet mener utredningen likevel bør igangsettes. 

 

Flere rådsmedlemmer tok til orde for at arbeidet med saken må få gå sin gang, 

og at det vil være stor interesse for denne saken. Den vil kunne vekke 

http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/behandling-og-oppf%C3%B8lging-av-ekstremt-premature-barn
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oppmerksomhet også utenfor de medisinske miljøene. Det ble trukket fram at 

det kan være ulike organisasjoner som vil ha mye å bidra med i utredning, 

deriblant flere pasient-, bruker- og interesseforeninger, samt at det bør 

vurderes å se på andre variabler i analysen, som foreldrenes fødeland og sosial 

tilhørighet. Begrepet «ekstrem» ble problematisert, fordi det vil kunne være av 

interesse å ha et bredere perspektiv enn kun de aller, aller minste barna. 

 

Det ble understreket at det finnes få, om noen, kontrollerte studier når det 

gjelder behandling og oppfølging av ekstremt premature barn, men at det 

finnes mye registerdata. Særlig vil Fødselsregisteret og Nyfødtintensivt 

kvalitetsregister kunne bidra med gode data, og vil kunne samarbeide med 

sekretariatet og Kunnskapssenteret for å gjøre relevante analyser. Det er også 

allerede gjort en del analyser. Det ble stilt spørsmål ved nødvendigheten av å 

lete utenlands når det allerede finnes gode data i Norge.  

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Sekretariatet tar hensyn til de 

synspunktene som kom fram, i det videre arbeidet med saken. 

Sak 45/14  Orienteringssak: Helse i utvikling 14 – oppsummering og evaluering 

Saken ble presentert av rådgiver Silje Melsether i sekretariatet, prosjektleder 

for konferansen de siste to månedene. Hennes presentasjon er lagt ut på 

sakens hjemmeside. 

 

Møteleder viste til de gode tilbakemeldingene i evalueringen, og ga uttrykk for 

at det var et inntrykk hun selv delte. Sekretariatsleder reiste problemstillingen 

knyttet til neste års konferanse ved at det sittende rådet ikke er oppnevnt 

lenger enn ut mai 2015. Det er samtidig avgjørende å starte forberedelsene 

allerede nå for å kunne arrangere en konferanse i november neste år. Det ble 

også åpnet for at eventuelle kommentarer knyttet til Norheimutvalgets 

innstilling, og prosessen knyttet til denne, kunne presenteres under dette 

punktet på møteinnkallingen. 

 

Det var stor enighet blant rådsmedlemmene om at årets konferanse hadde vært 

bra, og at det må satses på å avholde konferanse også neste år. 

 

Det ble pekt på ulike temaer som aktuelle for en ny konferanse. Flere trakk 

fram behovet for diskusjon og kunnskap omkring prioritering i omsorgs-

tjenestene, samt behovet for å drøfte helsetjenesten som helhet. Det hevdes 

ofte at pasientene ser kun ett helsevesen, likevel sliter vi med å prioritere på 

tvers. Forebygging, samhandling, prioritering av kompetanseressurser, 

systemet for vurdering av nye metoder var også temaer som ble trukket fram 

som aktuelle. Det ble foreslått å invitere også andre innledere enn de allerede 

etablerte, samt innledere som representerer ulike syn. 

http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/helse-i-utvikling-14
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Møteleder oppfordret rådsmedlemmene til å være med på å utforme 

høringssvar til Norheimutvalgets utredning gjennom egne organisasjoner.  

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. 

Sak 46/14  Orienteringssak: Nasjonale retningslinjer og veiledere: 

Helsedirektoratets organisering av arbeidet 

Saken ble presentert av assisterende helsedirektør og rådsmedlem Cecilie 

Daae. Hennes presentasjon er lagt ut på sakens hjemmeside. 

 

Flere rådsmedlemmer var opptatt av at det må være et viktig mål i arbeidet at 

oppdateringene av retningslinjene skjer raskt. Når det fattes viktige vedtak, for 

eksempel i systemet for innføring av ny teknologi, bør retningslinjene 

oppdateres umiddelbart. Utdaterte retningslinjer kan medføre anarki i 

fagmiljøene.  

 

Flere tok opp viktigheten av å gjøre gode prioriteringer når det gjelder hvilke 

områder det skal utarbeides retningslinjer på, fordi omfanget ofte 

representerer en utfordring. Dette gjelder særlig i kommunehelsetjenesten, 

som skal dekke bredden. Det ble etterlyst tydeliggjøringer og forenklinger, 

samt at brukerperspektivet måtte forsterkes. Utgangspunktet må tas i de som 

skal benytte retningslinjene, og dialogene med disse gruppene må være god. 

 

Flere understreket at det var avgjørende å unngå at lukkede fagmiljøer selv får 

legge alle premissene for retningslinjearbeidet på sitt fagfelt når det skal 

utarbeides nasjonale retningslinjer. Da må det etableres et tydeligere skille 

mellom de nasjonale retningslinjene og de andre, slik at hensynet til helheten 

ivaretas gjennom de nasjonale.  Det er nødvendig å mane til edruelighet når 

ambisjonene for eget fagområdet blir for store. Det ble også spurt om det er en 

offentlig oppgave å publisere retningslinjer utarbeidet av andre. 

 

Daae viste til at en digitalisering av retningslinjene vil kunne bedre 

tilgjengeligheten. Det jobbes også nå i direktoratet med å utarbeide et grunnlag 

for hvordan områder skal velges. Det er et overordnet mål å styrke 

systematikken i retningslinjearbeidet, både på tvers og i arbeidet med de 

enkelte retningslinjene. 

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. 

 

Sak 47/14  Drøftingssak: Livsforlengende behandling hos alvorlig syke og 

døende 

http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/nasjonale-retningslinjer-og-veiledere-sosial-og-helsedirektoratets-organisering-av-arbeidet
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Rådsleder opplyste om at saken opprinnelig ble fremmet for rådet i 2010 av 

daværende rådsmedlem Siri Tau Ursin. Det er i oktober 2014 utgitt en rapport 

fra Kunnskapssenteret, «Livets sluttfase – om å finne passende 

behandlingsnivå og behandlingsintensivitet for alvorlig syke og døende», 

initiert etter rådets vignettdiskusjon. 

 

Saken ble belyst av  

 Siri Tau Ursin, avdelingsoverlege ved anestesi- og intensivavdelingen, 

Stavanger Universitetssjukehus 

 Kristin Halvorsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus 

 Åse Skår, prosjektleder, Kunnskapssenteret 

 

Taus og Skårs presentasjoner er lagt ut på sakens hjemmeside. Halvorsen 

hadde sykdomsforfall, og hennes presentasjon «Hvordan sette grenser og hvem 

skal gjøre det», som hun holdt under parallellsesjonen «Døden – naturlig 

avslutning eller høyteknologisk arena» på Helse i utvikling 11, ble vist på film. 

Powerpointpresentasjonen fins tilgjengelig på hjemmesiden til Helse i utvikling 

11. 

 

Rådsleder redegjorde for at det er flere prosesser i gang i direktoratet relatert 

til problemstillingene i saken. Det foregår et arbeid knyttet til livstestament, 

det utarbeides en fagrapport om lindrende behandling, samt at det utarbeides 

retningslinjer for lindrende behandling for barn. 

 

Flere rådsmedlemmer trakk fram behovet for god lindrende behandling som et 

virkemiddel for å redusere overbehandling i livets sluttfase. God informasjon 

om lindrende behandling til pasienter og pårørende, samt bedret 

kapasitet/kvalitet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, ble trukket 

fram som avgjørende. Kunnskap om alternativene til høyteknologiske 

intervensjoner skaper trygghet og bedre grunnlag for samtaler og riktige 

avgjørelser. Utfordringen ved at lindrende behandling ofte foregår i 

samhandling mellom behandlingsnivåene kan medvirke til for liten bevissthet 

omkring dette behandlingsalternativet. Det ble understreket at også lindrende 

behandling kan være livsforlengende behandling. 

 

Det ble trukket fram at forutsetningen for å kunne planlegge gode forløp mot 

slutten av livet er å få i stand den «gode samtalen». Flere rådsmedlemmer 

problematiserte forhold rundt dette. På den ene siden dreier det seg ofte om 

mangel på mot og rutiner for å ta opp slike spørsmål. Da vil bruk av 

livstestament/forhåndserklæringer, samt ulike grader av forpliktelser fra 

helsetjenesten side til å ta opp slike spørsmål kunne være et svar. På den annen 

side ble det trukket fram at det kunne være uheldig med et for instrumentelt 

syn på livstestament som virkemiddel, fordi det ofte er avgjørende at et 

http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/livsforlengende-behandling-hos-alvorlig-syke-og-d%C3%B8ende
http://www.kvalitetogprioritering.no/arrangementer/alle-arrangementer/helse-i-utvikling-11
http://www.kvalitetogprioritering.no/arrangementer/alle-arrangementer/helse-i-utvikling-11
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tillitsforhold er etablert, samt at det kan være en prosess som krever tid, 

ettertanke og gjentatte samtaler. Det ble pekt på av flere at det er viktig at 

livstestament ikke oppleves som for bindende. Det må være muligheter for 

endringer, og det bør være samtaler som gjentas med en viss regelmessighet.  

 

Behovet for folkeopplysning og informasjon ble trukket fram. Selv om ikke 

ansvaret for å ta opp forhold knyttet til livets sluttfase alene kan plasseres hos 

befolkningen, er det i dag for lite bevissthet knyttet til døden og det å ta 

bevisste valg omkring den siste fasen av livet og eventuell behandling i denne 

fasen. Samtidig ble det pekt på at pasientene har en klar forventning til og 

ønske om at legene skal være i forkant når det gjelder slike forhold. Flere trakk 

fram at fastlegene i større grad bør ha et ansvar for og en rolle i å ta disse 

forberedende samtalene med pasientene, samt at fastlegene i større grad bør 

involveres når det gjelder behandlingsvalg for enkeltpasienter i 

spesialisthelsetjenesten. Flere pekte på behov for rutiner og systemer som 

bedrer muligheten for god kommunikasjon på rett tidspunkt. Dette er framfor 

alt et ledelsesansvar. Samtidig må det i større grad drives opplæring i å 

kommunisere omkring behandling i livets sluttfase, både den langsiktige 

prosessen og i de akutte situasjonene. Flere rådsmedlemmer understreket 

behovet for å få denne tematikken sterkere inn i utdanningsløpene for alle 

typer helsepersonell. 

 

Det ble pekt på at det er uheldig med en kultur i sykehusene som i for stor grad 

overlater til tilfeldigheter hva slags behandling du får i livets sluttfase, særlig 

knyttet til hvilken lege som er på vakt. Ett rådsmedlem ønsket at rådets 

behandling av saken skulle være starten på et større paradigmeskifte, og at mer 

enn noe annet er det en kulturendring som må til. For å få til en slik endring 

ble det etterlyst en mye større oppmerksomhet omkring dette området enn det 

som er tilfelle i dag. 

 

Det ble vist til at det er positivt med en evaluering av LCP (Liverpool Care 

Pathway) i snarlig framtid. Det er tydelig at verktøyet har dekket et behov, 

samtidig som eventuelle positive eller negative effekter må kunne 

dokumenteres. Det ble også trukket fram et generelt behov for mer forskning 

knyttet til behandling i livets sluttfase.  

 

I diskusjonen var det flere som pekte på at selv om spørsmål knyttet til 

behandling i livets sluttfase kan ha ressursmessige konsekvenser, så er det 

primært et spørsmål om rett behandling og dermed om kvalitet i helse- og 

omsorgstjenesten. Det er heller ikke åpenbart hvilke behandlingsvalg som er 

mest kostnadseffektive.  
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Vedtak: 

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten mener 

at rett behandling og bruk av teknologi i livets sluttfase må gis større 

oppmerksomhet. Variasjon og ulikhet i slik behandling kan innebære 

situasjoner med overbehandling eller mangelfull behandling. Dette kan bidra 

til at pasienter og pårørende opplever uverdige situasjoner. Kvalitet i 

tjenestetilbudet er et ledelses- og systemansvar.  

 

Rådet mener at det er spesielt viktig at helse- og omsorgstjenesten benytter 

veileder om beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 

behandling. Temaet må også vektlegges sterkere i utdanningen og 

opplæringen av helsepersonell. 

 

På et tidlig tidspunkt må helsepersonell diskutere med pasient og pårørende 

hva som er god og riktig behandling og pleie, og hva som er realistisk å 

forvente i en avsluttende fase av livet. Fastlegen bør ha et særlig ansvar for 

dette. Helse- og omsorgstjenesten må innarbeide rutiner som sikrer 

regelmessighet og systematikk knyttet til dialog og kommunikasjon om dette 

temaet.  

 

Pasient og pårørende må tidlig få informasjon om hvilken lindrende 

behandling som pasienten uansett vil tilbys ved behov. Rådet mener at det i 

samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner bør utarbeides god 

informasjon og gis opplæring til pasienter, pårørende og helsepersonell om 

den rettighetsfestede muligheten til ikke å motta livsforlengende behandling 

slik dette fremkommer i pasient- og brukerrettighetsloven. Bruk av 

forhåndserklæringer kan være et egnet hjelpemiddel. 

Sak 48/14  Eventuelt 

Sekretariatsleder minnet om at det er satt opp to rådsmøter våren 2015, 

henholdsvis 2. mars og 18. mai. I tillegg minnet hun om at rådet evalueres av 

Agenda Kaupang, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og at 

evalueringen skal overleveres departementet 2. februar 2015.  
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Formål  Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- 

og omsorgstjenesten 

Dato, sted  Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 – 16.30, 

Radisson Blu Scandinavia Hotel  

Holbergsgate 30, Oslo 

 

Deltakere  Leder: Bjørn Guldvog, helsedirektør 

Nestleder: Camilla Stoltenberg, direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt  

Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  

Cecilie Daae, assisterende direktør, Helsedirektoratet 

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann, Halden kommune 

Audun Hågå, direktør, Statens Legemiddelverk 

Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår, Stavanger kommune (til kl. 1615) 

Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg, Larvik kommune (til kl. 1600) 

Nina Langeland, dekan, Det medisinsk-odontologisk fakultet, UiB 

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF 

Bjarne Robberstad, professor, Senter for Internasjonal Helse, UiB (til kl. 1600) 

Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen 

Kjell Å. Salvesen, direktør helsefag, forskning og utdanning, Helse Midt-Norge 

RHF (til kl. 15.40) 

Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF 

Randi Talseth, generalsekretær, Voksne for barn 

Vegard Vige, kommuneoverlege, Grimstad kommune 

Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF (til kl. 15.40) 

Lars Ødegård, spesialrådgiver, Norges Handikapforbund 

Trond F. Aarre, avdelingsleder, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF 

Fra sekretariatet  Siv Cathrine Høymork, sekretariatsleder, Kunnskapssenteret 

Nina Bachke, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret 

Hege Wang, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret 

Silje Melsether, rådgiver, Kunnskapssenteret 

Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret (observatør) 

Forfall Lene Bakke, nettverkskoordinator for UH-nett Vest, UiB  

Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin, Øvermo Legesenter, Mo i Rana 

Bernadette Kumar, direktør, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 

Wenche Malmedal, førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd, KS 

Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret 

Innkalt av  Leder – Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 
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Dato  5. mars 2015 

Sak 1/15  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Rådets leder Bjørn Guldvog åpnet møtet ved å ønske spesielt velkommen 

Cathrine M. Lofthus og Kjell Å. (Pepe) Salvesen, som begge var tilstede på sitt 

første møte i rådet. Han redegjorde for hvilke rådsmedlemmer som hadde 

meldt forfall til møtet.  

 

Gudrun Grindaker hadde et spørsmål knyttet til oppfølging av sak om 

ivaretakelse av forslagsstillere, som var bebudet etter junimøtet og dermed 

etterlyst i forrige møte. Rådsleder foreslo at rådet skulle komme tilbake til dette 

under behandlingen av sak 10 «Rådets mandat og arbeidsform» i dagens møte, 

som tar opp i seg dette temaet.  

 

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes 

Sak 2/15  Godkjenning av referat 

Referat fra møtet 1. desember 2014 ble sendt ut 10. desember 2014 og godkjent 

17. desember 2014.  

 

Vedtak: Godkjent referat tas til orientering. 

Sak 3/15  Habilitet 

Rådets medlemmer oppfordres til å melde fra om forhold som de oppfatter å 

kunne være av betydning for deres habilitet. Ingen hadde meldt om slik 

habilitetsproblematikk til dagens saksliste. 

 

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste. 

Sak 4/15  Oppfølging av tidligere saker og vedtak 

Sekretariatsleder gikk kort gjennom de sakene som det er redegjort for i 

saksframlegget. Det er kun saker som blir fanget opp av sekretariatet som blir 

behandlet under denne faste overskriften. Det ble spesielt gjort oppmerksom 

på at saken om «behandling og oppfølging av pasienter med villet egenskade» 

ikke blir lagt fram som en vignett, men at innspillet søkes ivaretatt i de 

prosessene som er igangsatt i Helsedirektoratet.  

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering 

Sak 5/15  Innkomne forslag 

Det var ingen nye innkomne forslag til dette møtet. 
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Sak 6/15  Vignetter 

Sekretariatsleder redegjorde for at det ikke var noen nye vignetter til dagens 

møte, men at det er lagt opp til en avklaring omkring videre behandling av 

vignetten «Helsetjenestetilbudet til personer med fibromyalgi». Vignetten ble 

diskutert i februar 2014, og rådet ønsket å få seg forelagt et 

grunnlagsdokument før det ble tatt endelig stilling til om denne saken skulle 

behandles av rådet. Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av Helsedirektoratet. I 

tillegg forelå et omdelt borddokument fra Fibromyalgiforbundet.  

 

Rådsleder understreket viktigheten av at helse- og omsorgstjenesten håndterer 

disse pasientene på en god måte, men uttalte at han stilte seg tvilende til om 

det ville være ønskelig å utarbeide retningslinjer fordi det er svak kunnskap om 

årsaksforhold. Han anbefalte at rådet ikke behandler saken som en egen sak. 

 

Flere sa seg enig i at saken, slik den nå er innrettet, ikke er egnet for 

behandling i rådet. Det ble derimot pekt på at et prinsipielt spørsmål som 

denne saken avleder, nemlig hvordan helsetjenesten håndterer sykdommer der 

årsaksforholdene er uklare og antall pasienter stort, bør diskuteres i rådet. 

Ivaretagelsen av mennesker med diffuse diagnoser er en utfordring også i en 

prioriteringssammenheng.  

 

Det ble argumentert med at tilstanden har store samfunnsøkonomiske 

konsekvenser, at det er et område med faglig uenighet, samt at det er en klar 

overvekt av kvinner som får diagnosen. Flere uttrykte at dette er en 

nedprioritert gruppe som ofte ivaretas dårlig i helsetjenesten. Det ble vist til at 

Norheimutvalget har pekt på dette som en nedprioritert gruppe. 

 

Det ble sagt at dersom rådet velger ikke å behandle saken, kan det også bli 

oppfattet som en nedprioritering. Flere pekte på at det likevel er vanskelig å 

skulle gi konkrete råd. Det ble også uttrykt bekymring for synet om at det å få 

utarbeidet en retningslinje medfører god behandling i helsetjenesten. Det ble 

enighet om at rådets nestleder skulle formulere et forslag til vedtak, som ble 

tiltrådt. 

 

Vedtak:  

Rådet mener det ikke er grunnlag for å ta saken inn til behandling i rådet på 

nåværende tidspunkt. Problemstillingene er uklart avgrenset. Samtidig er det 

enighet om at dette er en pasientgruppe som trenger økt oppmerksomhet.  

Rådet mener at det er et behov for mer og bedre kunnskap om fibromyalgi, 

muskel- og skjelettlidelser, samt andre tilstander med uklare årsaker. Rådet 

oppfordrer derfor Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til å utarbeide en 

plan for å styrke kunnskapsgrunnlaget. 
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Sak 7/15  Drøftingssak: Årsrapport 

Sekretariatsleder presenterte hovedpunkter fra årsrapporten. Hennes 

presentasjon er lagt ut på sakens hjemmeside: Årsrapport 2014.  

 

Det ble stilt spørsmål ved om forordet skal representere hele rådets syn eller 

kun rådsleder/sekretariatsleder. Det ble foreslått å korte ned på omtalen av 

«beslutningsforum i det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten» i forordet. Det ble i tillegg foreslått å vise til at 

rådet har enkelte vanskelige diskusjoner som også går på rådets legitimitet. 

Sekretariatsleder opplyste at forordet er skrevet på vegne av rådsleder og 

henne selv og tidligere vanligvis ikke har fulgt med saksdokumentene. 

Rådsleder oppsummerte med at det ikke var kommentarer fra rådet til 

selve årsrapporten, og at han ville se på forordet på nytt etter de innspillene 

som var kommet til det.  

 

Vedtak: Sekretariatet ferdigstiller årsrapporten og innarbeider de 

synspunkter som kom fram under diskusjonen. 

Sak 8/15  Orienteringssak: Evaluering av Nasjonalt råd 

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet evaluert 

rådet. Torunn Granlund Omland, seniorrådgiver i Helse- og 

omsorgsdepartementet redegjorde for prosessen og for hovedpunktene i 

evalueringen. Hun ønsket rådsmedlemmenes synspunkter på og kommentarer 

til evalueringen. I tillegg minnet hun om at statsråden har besluttet å 

videreføre prioriteringsrådet, men at det på et senere tidspunkt vil bli tatt 

stilling til hvorvidt mandat og sammensetning skal være annerledes enn for 

dagens råd. Det finnes ulike oppfatninger om hvilke endringer som bør gjøres, 

og det finnes enkelte dilemmaer knyttet til hvordan best ivareta legitimitet og 

effektivitet/tydelighet på samme tid.  

 

Rådsleder redegjorde for at han gjerne så at rådsmedlemmene kommenterte 

evalueringens forslag om hemmelige voteringer, samt eventuelle endringer i 

lederstruktur. 

 

De som kommenterte anbefalingen om å spisse rådet mer i retning av et 

prioriteringsråd, og i mindre grad å skulle ivareta kvalitetsperspektivet, støttet 

en slik utvikling. Det ble likevel påpekt at det er viktig å unngå at rådet skal bli 

et sted for vurdering av enkeltmetoder, samt at det er viktig at det presiseres at 

prioritering også skal omfatte kommunesektoren, og prioritering på tvers av og 

mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Flere ba om at det burde bli tydeligere hvem som er mottakere av rådene som 

rådet kommer fram til. Det var flere som påpekte at et konsensusprinsipp ikke 
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er et gode for å få til en god arbeidsform og tydelige vedtak. Det ble likevel stilt 

spørsmål ved om mange vedtak uten full enighet vil gjøre at rådet vil framstå 

som utydelig og dermed uviktig. Ingen tok til orde for å gjennomføre 

hemmelige voteringer i rådet.  

 

Det ble pekt på at rådets legitimitet i stor grad avhenger av hvem som fremmer 

saker for rådet. Også politiske myndigheter og forvaltningen må bruke rådet 

når viktige spørsmål skal drøftes.  

 

Viktigheten av en åpen og inkluderende lederstil ble fremhevet, og det ble holdt 

fram som viktigere enn akkurat hvilken funksjon som innehar ledervervet. Et 

par av rådsmedlemmene trakk fram at det var en fordel med leder fra statlig 

forvaltning. Når det gjaldt sammensetning av rådet ble det vist til fordelen ved 

at rådet er bredt sammensatt. Flere nevnte at ressursgrupper på utsiden av 

rådet neppe vil fungere godt. Brukerrepresentantene bør sitte i selve rådet. 

Prinsippet om likestilte rådsmedlemmer er et gode, og ofte er det debatten som 

er viktig for rådet – ikke kun vedtakene som fattes. Prinsippet om at 

ansvarsbærende aktører skal involvere sine organisasjoner i rådsarbeidet og ta 

råd og vedtak med tilbake, fungerer ikke godt nok i dag – og bør eventuelt 

presiseres dersom rådet fortsatt skal bestå av ledere. Det ble foreslått å 

utarbeide en veileder for rådsarbeid. 

 

Behov for stabile rammebetingelser og forutsigbar økonomi for sekretariatet 

ble trukket fram av flere rådsmedlemmer, og det ble vist til at dette behovet er 

tydelig understreket i evalueringsrapporten.  

 

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. 

Sak 9/15  Drøftingssak: Helse i utvikling 15 

Sekretariatsleder redegjorde for arbeidet med og usikkerhetene rundt årets 

konferanse på grunn av manglende finansiering. Hennes presentasjon er lagt 

ut på sakens hjemmeside: Helse i utvikling 15.  

 

Rådsleder gjorde oppmerksom på at det også for ham hadde vært uklart inntil 

for en uke siden om rådet skulle videreføres eller ikke. Han viste til at 

Helsedirektoratet tar sikte på å frigjøre 1,5 millioner til å få gjennomført 

prioriteringskonferanse også i 2015. Dette vil innebære tilsvarende rammer 

som i fjor.  

 

Det ble etterlyst en programkomité, og det ble pekt ut ulike grupper i rådet som 

seg imellom kunne foreslå inn medlemmer til en slik komité. I løpet av møtet 

ble følgende personer meldt inn: Kjell Å. Salvesen, Baard-Christian Schem, Liv 

Arum og Per Haarr.  
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Vedtak: Det legges opp til å gjennomføre Helse i utvikling også i 2015. 

Sak 10/15  Drøftingssak: Rådets mandat og arbeidsform 

Sekretariatsleder gjennomgikk innholdet i saksframlegget, med en opptelling 

av hvem som har benyttet seg av muligheten til å fremme saker for rådet siden 

denne muligheten ble innført også for eksterne aktører fra 2011. Kun få av 

sakene er direkte knyttet til opplevde prioriteringsdilemmaer med 

utgangspunkt i en klinisk hverdag. 

 

Sak om «ivaretakelse av forslagsstillere» ble etterlyst, med henvisning til 

behandling av saken «Respiratorbehandling til pasienter med amyotrofisk 

lateralsklerose (ALS)» på rådsmøtet i juni 2014. Rådsleder viste til at det på 

møtet i juni ble votert over hvorvidt det skulle fremmes egen sak for rådet om 

denne problemstillingen som gjaldt forslagsstiller til gjeldende sak (ALS). Det 

var et klart flertall mot å ta opp denne konkrete saken i rådet. Selv om det ble 

referatsført at rådet skulle se nærmere på ivaretakelse av forslagstillere som en 

generell problemstilling, og at rådsleder i desember-møtet oppfordret 

rådsmedlemmer til å bistå i forberedelsen av saken, har det vist seg vanskelig å 

få til dette som en prinsipiell sak. Flere rådsmedlemmer tok opp at de synes 

dette har vært en vanskelig sak for rådet. Den utfordrer rådets legitimitet, 

samtidig som det ikke er rådets rolle å skulle ta stilling til sammenhengen 

mellom forslagsstillers forslag til rådet og de endringer i arbeidssituasjon som 

vedkommende har opplevd. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 

reguleres og håndteres på andre arenaer.  

 

Flere pekte på at rådet må legge til rette for åpenhet og trygghet, men at dette 

samtidig er vanskelig å vedta. Det må jobbes for å institusjonalisere en kultur 

som ønsker varslere velkommen. I de tilfeller der rådet får oversendt saker som 

kan anses både som varslingssak og som en prinsipiell prioriteringssak, er det 

viktig at det allerede innledningsvis blir gjort et skille for å sørge for at rette 

instans håndterer varslingssaken. Det ble fremmet et forslag til endring i 

vedtaksteksten for å presisere dette. 

 

Vedtak:  

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal være en arena for åpen debatt 

om vanskelige prioriteringsspørsmål i helse- og omsorgstjenesten. Ifølge 

mandatet til rådet skal alle kunne foreslå saker for rådet. 

Prioriteringsdilemmaer oppstår overalt i helse- og omsorgstjenesten, og 

rådet ønsker å få disse opp til diskusjon. Rådet forutsetter at dersom saker 

som reises for rådet, også er å anse som varslingssaker, så skal beskyttelse og 

rettigheter for varsler ivaretas (jf. arbeidsmiljøloven). Rådet forutsetter at 
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aktører som medvirker til å få prioriteringsspørsmål belyst offentlig, ikke 

opplever sanksjoner som følge av dette. 

Sak 11/15  Temasak: Multisyke pasienter i primærhelsetjenesten 

Rådsleder redegjorde for at behandlingen av saken opprinnelig ble påbegynt 

under rådsmøtet i juni 2014. Det ble den gang ikke tid til diskusjon etter 

innledernes presentasjoner, slik at saken nå er satt opp igjen. 

Saken ble belyst av: 

 

 Anders Grimsmo, professor ved NTNU 

 Morten Austad, allmennlege og stipendiat ved NTNU 

 Morten Finckenhagen, allmennlege og overlege ved Statens Legemiddelverk 

 

Deres presentasjoner er lagt ut på sakens hjemmeside. 

  

Rådsleder redegjorde for at det finnes mange ulike problemstillinger i denne 

saken, og at det ikke er nødvendig å fatte et kokret vedtak i dagens møte. Det er 

en utfordring at vår kunnskap er bygget opp rundt enkeltsykdommer, i tillegg 

til at forskningen i stor grad er det.  

 

Mye av debatten dreide seg om hvorvidt det er hensiktsmessig å utarbeide 

retningslinjer for multisyke pasienter. Flere presenterte motargumenter 

knyttet til at det vil være krevende å fange opp alle sykdomskombinasjoner, at 

retningslinjer i seg selv sjelden fører til tilstrekkelig kvalitetsøkning, at 

retningslinjer må tilføre en merverdi. Samtidig understreket samtlige som 

kommenterte retningslinjer at dagens retningslinjer ikke i tilstrekkelig grad 

fanger de virkelige pasientene, og at en stor del av den dokumentasjonen som 

kunnskapsgrunnlaget for retningslinjene bygger på, baserer seg på effekt av 

tiltak for utypiske pasienter. Det ble trukket fram at det kan være mulig å ta inn 

i allerede eksisterende retningslinjer de mest vanlige (og eventuelt risikofylte) 

kombinasjoner av sykdommer.  

 

Det ble trukket fram at større kunnskap om utfordringene ved og hyppigheten 

av multisykdom er vesentlig for leger annet helsepersonell. Kunnskapen om 

dette bør styrkes innenfor utdanningene. Også kommunepolitikere og andre 

som skal være med på å utforme tjenestene bør få større bevissthet rundt dette, 

slik at en kan organisere tjenestene med tanke på at pasienter har flere 

sykdommer samtidig. Flere trakk fram at det vil ligge et potensial i 

kjernejournalen, samt at ordningen med e-resept fungerer godt ved at den 

automatisk minner utskriver om potensielt farlige kombinasjoner ved 

polyfarmasi.  
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Behov for et bredere kunnskapsgrunnlag var et gjennomgangstema i debatten. 

Ett rådsmedlem etterlyste offentlig initierte studier på området, andre viste til 

viktigheten av modernisering av helseregistre slik at det vil være mulig 

fortløpende å analysere kombinasjoner. Data fra rutinemessig innsamlede data 

i helsetjenesten vil kunne være av stor verdi for å øke kunnskapen. Det ble 

foreslått å utarbeide en plan for målrettet å skaffe kunnskap. 

 

Det var noe uenighet om det var ønskelig å fatte et innholdsmessig vedtak, men 

enighet om å vurdere det dersom det var noe flere kunne skrive sammen i en 

pause i møte. Et slikt forslag ble fremmet og fikk tilslutning. 

 

Vedtak: 

Multisyke pasienter utgjør en stor gruppe. Det er behov for et bedre 

kunnskapsgrunnlag for å øke kvaliteten og sikkerheten i diagnostikk og 

behandlingen av denne pasientgruppen.  

Rådet ser behov for mer forskning som inkluderer pasienter med flere 

samtidige diagnoser.  

«Én innbygger, én journal» må utvikles slik at det legges til rette for digitale 

løsninger som sikrer et helhetlig pasientforløp for multisyke pasienter.  

Helsedirektoratet må tilstrebe at alle diagnosespesifikke faglige retningslinjer 

og veiledere også gir råd som understøtter beslutninger for multisyke 

pasienter. 

Sak 12/15  Drøftingssak: Legetjenesten i sykehjem 

Saken er en oppfølging av sak 52/13 «Palliativ omsorg og behandling i 

kommunene» og saken «Kvalitet i sykehjem» behandlet både i 2009, 2010 og 

2013.  

 

Saken ble belyst av: 

 Nina Bachke, seniorrådgiver i sekretariatet 

 Stephan Ore, leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

 Anne Rita Øksengård, forskningsleder i Nasjonalforeningen for folkehelse 

 Rune Hallingstad, fagleder helse og velferd i KS (Kommunesektorens 

organisasjon) 

 

Rådsleder foreslo at den kommende diskusjonen skulle konsentrere seg om 

ordlyden i vedtaket. Det ble fremmet en rekke forslag til endringer og tillegg i 

forslaget. Rådet ble minnet om at saken ble mindre spisset ved å bygge ut 

vedtaket. 

 

Følgende momenter ble foreslått og innarbeidet i vedtaket: 

 Det er store variasjoner i legetjenestetilbudet mellom kommunene. 
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 Ambulering fra spesialisthelsetjenesten vil også være viktig for å unngå 

unødvendige innleggelser. 

 Kommunene bør revurdere dekningsgraden etter samhandlingsreformen og 

de konsekvensene de har fått for kommunen. 

 Det vil være behov for å styrke forskningen på sykehjemsområdet. 

 Det bør være et tydelig mål om likeverdige tjenester. 

 Det er viktig med en tverrfaglig tilnærming til god medisinsk oppfølging i 

sykehjem. 

 Egnede elektroniske journalsystemer vil være av avgjørende betydning for å 

sikre en sykehjemslegetjeneste med kvalitet. 

 Det bør være en økt oppmerksomhet omkring menneskerettigheter i arbeidet 

med sykehjemspasienter. 

 Større stillingsbrøker gir også økt trygghet for beboere og pårørende. 

 Det bør arbeides for å gjøre arbeidet som sykehjemslege mer attraktivt. 

 

Det ble i debatten understreket at legetjenesten i sykehjem må ses som en del 

av legetjenesten i hele kommunen. Det ble også stilt spørsmål ved om hvor 

grensen går for overføring av medisinsk ansvar fra spesialisthelsetjenesten til 

primærhelsetjenesten. Det er en utfordring at spesialisthelsetjenesten går i 

retning av stadig mer spesialisering, mens de fleste kommunene må utvikle seg 

til generalister for å kunne ivareta mange ulike pasienter. 

 

Det ble ytret et ønske om at det ved fremtidig gjennomgang av bemanningen av 

legestillingene i sykehjem bør gjøres et kartleggingsarbeid når det gjelder 

legenes nasjonalitet og språkbakgrunn. Det ble også stilt spørsmål ved om 

begrepet sykehjem burde endres i vedtaket, gitt alle de ulike begrepene som nå 

vokser fram i kommunene, uten at rådet valgte å gjøre dette i vedtaket. 

 

Vedtak: 

Sykehjem skal gi god og verdig ivaretakelse av beboere og pårørende. 

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ser at 

legetjenesten i sykehjem har blitt styrket det siste tiåret. Parallelt har 

sykehjemspasientene blitt mer behandlingstrengende, slik at behovet for 

legetilsyn har økt. Det er i dag store variasjoner i legetjenestetilbudet mellom 

kommunene. Tilstrekkelig medisinskfaglig oppfølging i sykehjemmene er 

avgjørende for å ivareta de medisinske behovene og for å unngå unødvendige 

innleggelser i sykehus. Ambulering fra spesialisthelsetjenesten er også viktig.  

 

Kommunene bør revurdere dekningsgraden sett opp mot en endret 

pasientgruppe og den demografiske utviklingen. Nasjonale myndigheter bør 

gjennomgå statistikkgrunnlaget. 

  

Forskning om, med og i sykehjem må styrkes i tråd med HelseOmsorg21. 
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Det er et kommunalt ansvar å sikre likeverdige tjenester med god tverrfaglig 

kvalitet, tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet i hele personalgruppen i 

sykehjem. Rådet påpeker at det i dag mangler egnede journalsystemer som 

understøtter dette.  

 

Rådet anbefaler faglig utvikling og undervisning som også omfatter styrket 

arbeid med menneskerettigheter.  

 

Større stillingsbrøker som sykehjemslege synes å ha gitt et bedre tilbud 

mange steder, herunder økt trygghet for pasientene og pårørende. Rådet 

anbefaler at kommunene prioriterer slike stillinger.  

 

Rådet anbefaler at legene som arbeider som sykehjemsleger, enten har en 

relevant spesialitet eller er i gang med et spesialiseringsløp. Arbeid i sykehjem 

bør gjøres attraktivt og tellende i spesialistutdanning for relevante 

spesialiteter. 

Sak 13/15  Orienteringssak: Helseatlas: Dagkirurgi i Norge 2011-2013 

 

Saken utgikk på grunn av mangel på tid. 

Sak 14/15  Orienteringssak: Revisjon av prioriteringsveiledere 

 

Saken utgikk på grunn av mangel på tid. 

Sak 15/15  Eventuelt 

 Sekretariatsleder informerte om at sekretariatet hadde tatt kontakt med 

Helse- og omsorgsdepartementet for å minne departementet om at vurdering 

av befolkningsrettede tiltak, deriblant vaksine, er ett av rådets 

mandatpunkter. Departementet svarte følgende i e-post av 25.2.15:”Takk for 

henvendelsen. Vi ser at det kunne vært naturlig ut fra Prioriteringsrådets 

mandat å sende spørsmålet om vi bør innføre hepatitt-B vaksine i 

barnevaksinasjonsprogrammet, til vurdering i Prioriteringsrådet. Vi har 

vurdert dette, men er kommet frem til at prioriteringsspørsmålet er av så 

liten betydning for denne vaksinen, at det ikke er riktig å gjøre det. Hepatitt-

B vaksinen inngår nå som kjent i en multivalent vaksine sammen med flere 

andre vaksiner, og vi har grunn til å tro at de totale kostnadene for den nye 

sammensatte vaksinen ikke vil overstige dagens kostnader til enkeltvis 

vaksinasjon for de samme sykdommene.”  

 

 Det ble minnet om at neste møte i rådet finner sted mandag 18. mai, og at 

dette vil være det siste møtet i denne oppnevningsperioden.  
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