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Allmenmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo 
 

 
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Oslo er en faggruppe for anvendt allmennmedisinsk 

forskning ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Forskningsenhetens basisbemanning er eksternt finansiert over statsbudsjettet via 

Helsedirektoratet. 

 

AFE Oslo skal være et nasjonalt kraftsentrum for allmennmedisinsk forskning. Regelen er 

forskning på ph.d.-nivå der artiklene publiseres i nasjonale og internasjonale vitenskapelige 

tidsskrift med fagfellevurdering. 

 

Både geografisk, faglig og personlig er forskningsenheten tett integrert i Avdeling for 

allmennmedisin. Avdelingen er også vertskap for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 

og Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM). 

 

Årsberetningen oppsummerer aktivitetene ved AFE Oslo i 2013. Årsmeldingen finnes også på 

vår hjemmeside: http://www.forskningsenheten.no/ 

 

Oslo, april 2014 

 

Professor Jørund Straand 

Forskningsleder AFE Oslo / 

Avdelingsleder Avdeling for allmennmedisin 
 

 



4 
 

 



5 
 

I  N  N  H  O  L  D 
 

I.  Om AFE-Oslo i 2013 – organisering, aktiviteter, folk og erfaringer    7 

  Organisering             7 

  Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater)         7  

  Doktordisputaser 2013         10 

  Støtte fra Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF)     11 

  Aktiviteter: Forskerskole, forskningsnettverk i allmennmedisin og HO21  12 

  AFE Oslo 7 år – noen erfaringer så langt       13 

 

II.   Regnskap 2013, basisdrift AFE Oslo       14 

III.  Omtale av ph.d prosjekt veiledet fra ansatte ved AFE Oslo   15 

  Forskning om å forbedre allmennlegers forskrivningspraksis  

  av legemidler: Kollegabasert terapiveiledning (KTV)     16 

  Forskning om multisymptomatologi / Ullensakerstudien    19 

  Bruk av akupunkturbehandling i allmennpraksis     21 

  Diabetesforskning         23 

  STORK Groruddalen          25  

  Obstruktive lungesykdommer, klimakterieplager og  

  medikamentoverforbrukshodepine       30 

  Forskning på forskningen        33 

 

IV. Publikasjoner og formidling fra AFE Oslo i 2013     34 

  A. Ph.d-avhandlinger         34 

  B. Vitenskapelige artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrift nivå 1 og 2  34 

  C. Andre skriftlige publikasjoner        37 

  D. Formidling på vitenskapelige kongresser basert på akseterte sammendrag. 39 

 

V.  Verv, utvalg og styrearbeid        42 

  Vedlegg 1: Møteprogram forskningsmøtene 2013     43 



6 
 

 

 
 
 
 

  



7 
 

I.   

Om AFE-Oslo i 2013: organisering, folk, 
aktiviteter og erfaringer 

 

Organisering 

Både geografisk, faglig og personlig er forskningsenheten (AFE) tett integrert i Avdeling for allmennmedisin. Avdelingen er 

også vertskap for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM). 

Hvordan Avdeling for allmennmedisin er "skrudd sammen" av interntfinansiert universitetsdel og eksterntfinansierte 

prosjekt/virksomheter framgår av figuren under: 

 

 

 

 

Folk 

Til sammen 12 personer mottok lønnsmidler fra AFE-prosjektet i 2013, de fleste er tilsatt i deltidsstillinger som 

forskningsveiledere. I tillegg kommer en halv administrativ stilling (redusert fra 100% i 2012) og en deltidsstilling som 

statistiker. Resten ble utgjort av midlertidige lønnsmidler til stipendiater for å "bygge bro" mellom andre finansieringskilder 

for på den måten  å sikre kontinuitet i forskningen. Til sammen utgjør bemanningen til enhver tid ikke mer enn i overkant av 

tre årsverk, Tabell 1. 
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Tabell 1 Stillinger stilling (SKO-kode UiO og stillingsbrøk) ved AFE Oslo 2013 lønnet av   

  midler tildelt fra Helsedirektoratet/HOD 

 

Navn Stilling (SKO) 

 

2013 Kommentar / annen stilling 

Jørund Straand Forskn.leder(1183) 50% 50% professor ved UiO 

Atle Klovning Forsker (1109) 30% 20% 1.aman. UiO ;  50% fastlege  

Arne Fetveit Forsker (1109) 20% 20% univ.lektor UiO; 60%  fastlege 

Anne K Jenum Forsker (1109) 40% 50% professor UiO; 20% prof .2 HiOA 

Ibrahimu Mdala Statistiker 50% Tilsatt AFE fra des 2013 

Hiroko Solvang Statistiker 20% Fra 20.8.2012. Sluttet 30.6.2013 

Maria Romøren Forsker (1109) 10% Postdoktor og fastlegevikar Nøtterøy 

Harald Reiso Forsker (1109) 10% Helsesjef og fastlege i Arendal 

Svein Gjelstad Forsker (1109) 50% Tilsatt fra 1.5.2013 

Siri Evju Janssen Rådgiver 50% 50%  rådgiver forskerskolen (NAFALM)  

Anne Cathrine Sundseth Forsker (1108) 50% Midlertidig stilling fra 1.9.2013 

Trygve Skonnord Forsker (1108) 30% Midlertidig stilling fra 1.1.2013 

Espen Saxhaug Kristoffersen Forsker (1108) 10% Midlertidig stilling fra 1.10.2013 
 

 

Hva er "AFE-forskning" og hva er en "AFE-stipendiat"? 

AFE Oslo er ingen juridisk selvstendig organisasjon og stipendiater får bare unntaksvis midlertidige lønnsmidler via AFE-

prosjektet. Stipendiatene har derfor per formalia ingen AFE-tilknytning annet enn gjennom veileder. For å synliggjøre 

forskningen veiledere ansatt på AFE-midler bidrar til, inkluderer denne årsmeldingen omtale av alle doktorgradsprosjekt der 

en eller flere av veilederne har en AFE-stilling. Samtidig er det slik at de fleste veiledere i AFE-lønnet stilling også arbeider 

deltid i vanlig universitetsstilling. Det er derfor ikke mulig å skille mellom forskning og veiledning som skjer mens man er 

lønnet fra UiO fra den man gjør mens man er lønnet via AFE-prosjektet. Tilsvarende her vi flere prosjekt som gjennom 

veildertilknytning er forankret både ved AFE og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Prosjektet Kollegabasert 

teraåiveiledning (KTV) er eksempel på et forskningsprosjekt som både er forankret ved AFE, ASP og Avdelingen. Om man 

ikke tar dette med i betraktning, vil man kunne få inntrykk av at AFE-midlene fra Helsedirektoratet faktisk medfører mer 

forskning enn hva tilfellet er.  
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I 2013 veiledet ansatte ved AFE Oslo til sammen 21 Ph.D-stipendiater hvorav 5 disputerte i 2013 og 7 ikke hadde 

ansettelse ved Avdeling for allmennmedisin, Tabell 2. I tillegg kommer veiledning av allmennleger i begynnelsen av sin 

forskerkarriere som for eksempel de som har mottatt stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Erfaringsvis går 

flere av disse etter hvert over i et doktorgradsprosjekt. 

 

Tabell 2.  21 pH.d-stipendiater som ble veiledet fra AFE Oslo i 2013 
_________________________________________________________________________________________________            

Navn     Stikkord tema1   Lønnsmidler fra2    Veiledere tilknyttet AFE  ___________ 

Gjelstad, Svein3    Antibiotika og ØLI-KTV   NFR  Jørund Straand (medveil.) 

Rognstad, Sture    Legemidler eldre-KTV   NFR   Jørund Straand; Arne Fetveit 

Sundseth, Anne C    KTV/ Avh.skap l.midler   AMFF/AFE Jørund Straand (medveil.) 

Nyborg, Gunhild       Legemidler og eldre – KTV  AMFF    Jørund Straand (medveil.) 

Tschudi Madsen, Hedda   Sympt/plager blant pas i allm.pr  AMFF  Jørund Straand (medveil.) 

Kjeldsberg, Mona    Sympt/ plager blant pas i allm.pr  AMFF  Jørund Straand (medveil.) 

Skjeie, Holgeir (Kr.sand)   Akupunktur og spebarnskolikk  AMFF  Arne Fetveit 

Skonnord, Trygve    Akupunktur/ uspes korsryggsm.  AFE  Arne Fetveit 

Kristoffersen, Espen    Medication overuse headache  UiO  Jørund Straand (medveil.) 

Gjelsvik, Bjørn3    Menopause – HRT                 AMFF  Jørund Straand (medveil.) 

Brænd, Anja    Legemiddelforskning i allm.pr  AMFF  Atle Klovning; Jørund Straand (medveil.) 

Sundling, Vibeke3,4   Diabetikeromsorg i optikerpraksis   HIB  Jørund Straand (medveil.) 

Tran, Anh Thi3    Diabetes og etnisitet    AMFF/AFE/UIO Anne K. Jenum; Jørund Straand (medveil) 

Thorbjørnsen, Astrid4   Bedre diabeteskontroll med app  NFR/HIOA/EU Anne Karen Jenum (medveil.) 

Mørkrid, Kjersti 3,4    Svangerskapsdiabetes (STORK)  NFR/HSØ Anne Karen Jenum  

Eggemoen, Åse Ruth   D-vitamin/ gravide (STORK)  AMFF  Anne Karen Jenum 

Shakeel, Nilam    Svangersk/ barseldepr/ STORK    AMFF   Anne Karen Jenum 

Waage, Cristin Wiegels4   Postpartum og forebygging (STORK) HSØ  Anne Karen Jenum (medveil.) 

Sletner, Line4    Fødselsvekt og risiko (STORK)   NFR/HSØ Anne Karen Jenum (medveil.) 

Sommer, Christine4   Vekt og metabolsk helse (STORK)  HSØ  Anne Karen Jenum (medveil.) 

Richardsen, Kåre Rønn4   Fysisk aktivitet hos gravide /STORK) KHS  Anne Karen Jenum 

1
 KTV = prosjektet Kollegabasert terapi Veiledning i allmennpraksis 

1 NFR = Norges Forskningsråd; UiO-stip = universitetsstipend; Hdir = Helsedirektoratet; Lunge = midler fra farmasøytisk industri til Institutt for 

allmenn- og samfunnsmedisin øremerket forskerstilling for ”Lungesykdommer i allmennpraksis”;  AMFF= Allmennmedisinsk forskningsfond; HSØ = 
Helse SørØs; HIB= Høyskolen i Buskerud; HIOA= Høyskolen i Oslo og Akershus; KHS= Kvinnehelsesenteret; EU= EU-midler til forskning 
3 Avsluttet sitt PhD-prosjekt ved å disputere i 2013 
4 Ikke ansatt ved Avdeling for allmennmedisin, Helsam, UiO 
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Den yrkesmessige bakgrunnen til stipendiatene viser at 15 er allmennmedisinere, en er pediater (Sletner), tre er 

fysioterapeuter med masterutdanning (Mørkrid, Waage og Richardsen), en er optiker med master (Sundling) og en har 

master i samfunnsernæring (Sommer). 

 

Doktordisputaser i 2013 

Til sammen fem av våre stipendiater disputerte i løpet av 2013. Dessuten en rett over nyttår i 2014.  To av stipendiater var 

ansatt andre steder mens tre stipendiater var ansatt ved Avdelingen: 

 

1. Vibeke Sundling (Høyskolen i Buskerud); Jørund Straand medveileder (hovedveileder Pål Gulbrandsen)  

2. Kjersti Mørkrid (Institutt for klinisk medisin UiO); Anne Karen Jenum hovedveileder 

3. Anh Thi Tran; Anne Karen Jenum (hovedveileder), Jørund Straand (medveileder) 

4. Bjørn Gjelsvik; Jørund Straand medveileder (hovedveileder Elin O Rosvold) 

5. Svein Gjelstad; Jørund Straand medveileder (hovedveileder Morten Lindbæk) 

6. Rett over nyttår 2014 disputerte dessuten Espen S Kristoffersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsider i mål! Nyslåtte doktorer (fra ve.): Bjørn Gjelsvik, 

Anh Thi Tran og Espen Kristoffersen. Espen disputerte 

10.jan. 2014.  

Se også omslagsfoto. 
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Støtte fra Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) 
 

Den enkelte stipendiat lønnes generelt sett av søknadsbaserte midler der Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) i 

Legeforeningen er viktigste finansieringskilde, tildelinger fra AMFF i 2013 til stipendiater veiledet fra AFE er vist i Tabell 3-4.  

I 2013 fikk til sammen 7 stipendiater veiledet fra AFE Oslo tildelt i overkant av 3 mill i prosjektstøtte fra Allmennmedisinsk 

Forskningsfond, Tabell 3-4.   

 

 

Tabell 3.  Tildelinger til AFE-veiledede stipendiater fra Allmennmedisinsk Forskningsfond 2013-I:  

Søknadsfrist 15. mars; til utbetaling fra 1. juli 2013 

 

Søker Prosjekt Tildeling 
Tschudi-Madsen, Hedda Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i 

befolkningen og i allmennpraksis 
465 000 

Totalt tildelt  465 000 

 

 

 

Tabell 4.  Tildelinger til AFE-veiledede stipendiater fra Allmennmedisinsk forskningsfond 2013-II.  

Søknadsfrist 15. sept, til utbetaling fra 1. jan 2014 

 

Søker Prosjekt Tildelt 
Brænd, Anja Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og 

forskningsmessig kvalitet 
930 000 

Eggemoen, Åse Ruth Prediktorer for - og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i 
en multietnisk befolkning i Oslo 

465 000 

Shakeel, Nilam Svangerskaps– og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i 
Oslo 

465 000 

Skjeie, Holgeir Akupunkturbehandling av spebarnskolikk i allmennpraksis 465 000 

Toftemo, Ingunn Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-
ethnic preschool children: identifying children at risk of developing 

overweight and obesity. 

232 000 

Totalt tildelt  2 557 000 
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Aktiviteter: forskerskole, forskningsnettverk i allmennmedisin og HO21 

 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) 

Ved AFE Oslo prioriterer vi målrettet arbeid for å styrke infrastrukturen for allmennmedisinsk forskning i Norge. I 2013 ble 

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin etablert etter at vi oppnådde midler fra Forskningsrådet. Administrasjonen av skolen 

er i Oslo. Jørund Straand var ansvarlig for søknaden var der oppført som skolens leder. Fra april 2013 tok professor Elin 

Olaug Rosvold over lederfunksjonen av forskerskolen mens Jørund Straand ble leder av skolens styringsgruppe. Siri Evju 

Janssen reduserte fra årsskiftet sin stilling ved AFE Oslo fra full til halv stilling for å kunne administrere forskerskolen på 

halv tid. Dette har så langt fungert bra takket være særdeles effektiv innsats fra Siri.  

I alt 20 stipendiater i landet ble tatt opp i første kull, heriblant de fleste av våre stipendiater som var tidlig i sitt ph.d-løp. 

Første forskerskolesamlingen var i oktober på Hardingasete i Kvam kommune i Hardanger. Særdeles vellykket! 

 

Forskningsnettverk i allmennmedisin (”allmenn-tann-nettverket”) 

De fire AFE-ne har i flere år sett behov for å styrke infrastrukturen for allmennmedisinsk forskning, i særdeleshet gjelder 

dette klinisk forskning. I 2012 var alle AFEne partnere i en omfattende NFR-søknad om forskningsinfrastruktur, "SNOW 

Health Research Infrastructure (koordinert fra Telemedisin/Tromsø). I 2013 ble det kjent at søknaden ikke førte fram. I 2012 

fikk vi sammen med tannhelsetjenesten oppdrag fra Helsedirektoratet å utrede forskningsnettverk i allmennmedisin og i 

tannhelsetjenesten. Dette ment som en permanent infrastruktur for spesielt klinisk allmennmedisinsk forskning, og 

tilsvarende for tannhelsetjenesten. I 2013 ble "allmenn-tann-nettverket" formelt etablert med en styringsgruppe bestående 

av AFE-lederne i Bergen og Oslo samt to representanter fra tannhelsetjenesten. Dessuten ble det nedsatt en arbeidsgruppe 

for hver av tjenestene. Studiebesøk til forskernettverk i England, Skottland, Irland og Holland ble gjennomført våren 2013. I 

løpet av høsten 2013 ble det utarbeidet en fyldig rapport med konkrete forslag til forskningsnettverk. Rapporten ble 

overlevert Helsedirektoratet i desember.  

 

Strategiprosessen HelseOmsorg21 (HO21) 

I annet halvår 2013 pågikk en åpen nasjonal prosess administrert av Forskningsrådet på vegne av statsforvaltningen for å 

komme opp med en framtidsrettet nasjonal strategi for forskning, utdanning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene 

("HO21-prosessen"). I HO21 ble det nedsatt til sammen 6 arbeidsgrupper der tre av gruppene hadde deltakelse fra AFE-ne. 

AFE Oslo deltok i arbeidsgruppen for "kommunesektoren". Sluttdokumentene fra samtlige grupper med AFE-representasjon 

inkluderte anbefalinger om å styrke forskning i primærhelsetjenesten og der etablering av forskningsnettverk i 

allmennmedisin var løftet fram som et konkret tiltak. Gjennomslag for forslaget om allmennmedisinske forskningsnettverk 

via HO21-prosessen vil trolig styrke sannsynligheten for å realisere slike nettverk i løpet av overskuelig framtid. Arbeidet i 

"Allmenn-tann-nettverket" videreføres derfor i 2014.  
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Forskningssamarbeid mellom AFE-ne (QUALICOPC) 

Ledelsen av landets allmennmedisinske forskningsenheter møtes ellers jevnlig for å utveksle erfaringer og for samordne 

felles innsats for å fremme allmennmedisinsk forskning nasjonalt. I fellesskap gjennomførte de fire AFE-ne 

datainnsamlingen til den norske delen av det europeiske EU-finansierte forskningsprosjektet QUALICOPC (Quality and 

costs in primary care) som både kartlegger allmennlegenes kliniske virksomhet og faktorer forbundet med pasienttilfredshet 

til tjenestene.  

 

AFE Oslo 7 år – noen erfaringer så langt 

 

AFE-Oslo ble vedtatt etablert i 2006 og kom i gang fra årsskiftet 2006/2007. Når vi nå kan se tilbake på 7 års drift, er det tid 

for å oppsummere noen lærdommer: 

 

For det første har det vært avgjørende for oppnådde resultat for AFE Oslo at vi hele tiden har vært tett integrert 

med Avdeling for allmennmedisin ved UiO. Felles ledelse har utvilsomt forenklet dette ytterligere Dette har bidratt til 

nødvendig kritisk masse av hjernekraft og personer for at miljøet kunne utvikle seg videre. At eksternt finansierte prosjekt 

som AFE både fysisk og administrativt er del av et felles fagmiljø gjør dessuten at det har vært enklere å løse ut 

synergieffekter knyttet til veiledning, forskningssamarbeid og administrasjon (økonomi inkludert).  

For det andre: Siden de årlige tilskuddene fra HOD/Helsedirektoratet har vært svært begrensede og langt under 

hva som var forutsatt i planleggingsfasen, har midlene ikke gitt rom for å lønne stipendiater annet enn til å dekke opp for 

enkelte kortvarige og midlertidige tilsettinger for å "bygge bro" mellom andre finansieringskilder. Dette har forhindret at 

viktige forskningsprosjekt har måttet stoppe opp. At AFE-strukturen har resultert i såvidt mye god forskning og etterhvert så 

mange fullførte doktorgrader, skyldes i hovedsak Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF; etbl. i 2007) i Legeforeningen 

som har bidratt med lønnsmidler til et flertall av stipendiatene.  

For det tredje: de fleste av våre allmennmedisinske forskere kombinerer forskning med klinisk praksis. Typisk i en 

50/50 kabal. Dette muliggjør dobbelt-karriereløp, nemlig forskerutdanning samtidig som man kvalifiserer seg til den kliniske 

spesialiteten i allmennmedisin. Omkostningen er at dette fører til at PhD-løp hos oss vanligvis strekker seg over 6 år, ikke 

tre år som ellers er det vanlige. Dette er samtidig forklaringen på at det inntil 2013 har vært få AFE-disputaser i Oslo. Men i 

2013 «tok vi bølgen» ettersom til sammen 5 stipendiater veiledet fra AFE avsluttet sin forskerutdanning gjennom å disputere 

for ph.d-graden.  

Sist, men ikke minst: Hvordan kan vi best utnytte de nydisputerte ph.d.-kandidatene til å bygge fag og forskning 

videre i allmennmedisinen?  Mange som har disputert ønsker å forske videre og å gå inn i veilederrollen. Skal AFE-ne 

kunne nyttiggjøre seg av denne viktige ressursen, forutsetter imidlertid det at tilskuddene fra Hdir raskt må komme opp på 

det nivået som var forutsatt da de allmennmedisinske forskningsenhetene ble etablert. 
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II.    

Regnskap 2013, basisdrift AFE Oslo 

 
 

Tilskuddet fra Helsedirektoratet til AFE Oslo i 2013 var på kr 3.908.129. Som regnskapet under viser, balanserte vi dette 
ganske bra med kun et overskudd på 21.108 kroner. 
 

 
 
 

Regnskap AFE Oslo 2013 
 
 

Inntekter 
 

Sum eksterne inntekter -3 908 129 
Overføring overskudd fra 2012 -64 870 
Sum inntekter -3 972 999 

 
  

Utgifter   
Lønn og sosiale utgifter 2 513 460 
Dekningsbidrag til HELSAM 1 006 990 
Utstyr, materiell og inventar 31 367 
Seminar, faglitteratur 222 180 
Reise, overnatting, kost 129 144 
Kjøp av tjenester 48 750 
Andre utgifter   

Sum utgifter 3 951 891 

 
  

Overskudd, søkt overført til 2014 -21 108 
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III.  

Omtale av ph.d prosjekt veiledet fra ansatte 
ved AFE Oslo 

 

 
 
 
 
 

 
 

På Nordisk allmennmedisinsk kongress i Tampere, Finland (august 2013). Fra ve.: (bak) Anne Cathrine Sundseth, Svein 

Gjelstad, Trygve Skonnord, Jørund Straand, Mette Brekke, (foran) Ingvild Vik, Siri Jensen, Anh Thi Tran, Lisbeth 

Homlong, Hedda Tschudi Madsen og Lene G Dalbak. 

 

I prosjektomtalene som følger, er hovedveileder ført opp først, navn på AFE-tilknyttet veileder 
er understreket,  
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Forskning om å forbedre allmennlegers forskrivningspraksis av 
legemidler: Kollegabasert terapiveiledning (KTV)  

1.  Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig 
antibiotikaforskrivning ved øvre luftveisinfeksjoner: En randomisert, kontrollert studie 
i allmennpraksis.   

   
Forsker: Svein Gjelstad    Veiledere: Morten Lindbæk, Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.2.2008   Finansiering: Forskningsrådet 
Prosjektslutt: desember 2013 
 
Overforbruk av antibiotika ved virale infeksjoner eller for selvhelbredende infeksjoner representerer et globalt 
helseproblem fordi det fremmer utvikling av antibiotikaresistens. I dette prosjektet kartlegges først allmennlegers 
forskrivningspraksis av antibiotika for ØLI. Deretter evalueres effekten av en pedagogisk intervensjon for å 
kvalitetsforbedre forskrivningen.  80 etterutdanningsgrupper i allmennmedisin i Sør-Norge ble rekruttert til en 
pedagogisk intervensjon der de ble randomisert til å gjennomføre ett av to emnekurs (bedre bruk av antibiotika ved ØLI 
eller mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre) på den måten at de første er kontrollgruppe for sistnevnte – 
og omvendt. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i 
etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis før og etter kurset, samt regionale dagskurs. 
Utkommemål for evalueringen er forskrivningsrater av antibiotika samt antibiotikafordeling (bredspektret vs. 
smalspektret) for de ulike diagnosene ett år før sammenlignet med ett år etter intervensjonen. Artikkelen som beskriver 
og analyserer baselinedata fra året før intervensjonen, ble publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy høsten 
2011. Der ble det blant annet funnet at leger med høyt antall årlige konsultasjoner forskrev oftere antibiotika ved 
luftveisinfeksjoner enn de med lavt antall konsultasjoner. Dette funnet ble til en landsdekkende nyhetssak etter 
publisering av Aftenposten desember 2011. En artikkel som beskriver effekten av intervensjonen ble publisert i British 
Medical Journal høsten 2013. Hovedfunnene var at sjansen for å få antibiotika ved luftveisinfeksjon av leger som hadde 
vært med i intervensjonen var 20 % redusert sammenlignet med kontrollene. Når antibiotika ble utskrevet var sjansen 
redusert med 20 % for å få bredspektrede midler fra intervensjonslegene. Forskningsresultatene ble forsvart i 
avhandlingen «Can antibiotic prescribing in respiratory tract infections be improved? A cluster-randomised educational 
intervention in Norwegian general practice – The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study» ved disputas 18. 
desember, 2013.  
 

Publikasjoner 2013: 

 Gjelstad, Svein; Høye, Sigurd; Straand, Jørund; Brekke, Mette; Dalen, 
 Ingvild; Lindbæk,Morten.Improving antibiotic prescribing in acute 
 respiratory tract infections: cluster randomised trial from Norwegian 
 general practice (prescription peer academic detailing (Rx-PAD) study). 
 BMJ. (British Medical Journal) 2013 ; Volum 347: f4403. doi: 
 10.1136/bmj.f4403.  
 

 Gjelstad, Svein; Lindbæk, Morten. Prognosis of respiratory tract 
 infections in primary care. BMJ. (British Medical Journal) 2013; 347: 
 f7185.doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7185  
 

 

  

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7185


17 
 

2.  Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig 
legemiddelforskrivning til eldre pasienter: En randomisert, kontrollert studie i 
allmennpraksis. 

 
Forsker: Sture Rognstad   Veiledere: Jørund Straand, Arne Fetveit 
Prosjektstart: 1.2.2008   Finansiering: Forskningsrådet 

 
Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan redusere eldre 
menneskers livskvalitet og helse. Denne studien tar utgangspunkt i eldredelen av KTV-prosjektet. En sammensatt 
intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen 
forskrivningspraksis (basert på data fra Reseptregisteret) før og etter kurset, samt regionale dagskurs. KoKo-ene 
underviste om legemidler og eldre der mye av fokus var rettet mot eksplisitte kvalitetsindikatorer som representerte 
enkeltlegemidler eller kombinasjoner av legemidler vi av sikkerhetshensyn anbefalte unngått hos eldre. KoKo-ene ledet 
ellers prosessen i gruppene. Listen med kvalitetsindikatorene ble relevansvalidert gjennom en postal Delphi 
konsensusprosess der paneldeltagerne var spesialister I henholdsvis klinisk farmakologi, geriatri og allmennmedisin. 
Baselinedata fra før intervensjonen ble publisert i 2008, en artikkel om relevansvalideringen av kvalitetsindikatorene 
(”NorGeP-kriteriene”) ble publisert i 2009. Arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre dataene for artikkelen som skal se 
på effekter av den kontrollerte intervensjonen er startet. Midtveispresentasjon er avholdt og bestått i PhD programmet 
20/4 2011 
 
Artikkel 3: «Prescription peer academic detailing to reduce inappropriate prescribing for older patients» ble publisert i 
BJGP august 2013.  Siste artikkel som analyserer hvordan ulike grupper av leger responderte på intervensjonen er 
innsendt for publisering. Innlevering av PhD-avhandling forventes våren 2014.  
 
Publikasjoner 2013: 

 Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Dalen, Ingvild; Straand, Jørund.  Prescription peer academic 
detailing to reduce inappropriate prescribing for older patients: a cluster randomised controlled trial. British 
Journal of General Practice 2013 ;Volum 63.(613) s. E554-E562 

 
 

 
 

Sture Rognstad  
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3.  Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre: en epidemiologisk undersøkelse blant 
hjemmeboende eldre og en Delphi-basert konsensusprosess for farmakologisk 
uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem med påfølgende epidemiologisk 
prevalensundersøkelse 

 
Forsker: Gunhild Nyborg   Veiledere: Mette Brekke, Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.9.2008   Finansiering: AMFF 
 
Formålet er å avdekke og karakterisere omfang av og prediktorer for farmakologisk 
potensielt uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre (70+ år) pasienter i Norge 
(hjemmeboende og i sykehjem) basert på NORGEP, et sett norske, relevansvaliderte 
kriterier for farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk i denne gruppen. Utvikle et  
sett eksplisitte kriterier à la NORGEP for farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk 
 i sykehjem. Undersøke prevalensen av slik forskrivning i sykehjem. I en farmako-
epidemiologisk tverrsnittsstudie (del 1) tas NORGEP-kriteriene i bruk for å belyse 
hjemmeboende eldres eksponering for potensielt skadelige medikamenter og – kombinasjoner. Data er hentet fra 
Reseptregisteret for 2008. Resultater ble publisert i European Journal of Clinical Pharmacology februar ’12. Del 2 er en 
tre-runders Delphi konsensus-prosess for å utvikle et sett eksplisitte kriterier for uheldig legemiddelbruk i sykehjem. 49 
deltakere fullførte surveyens alle tre runder. Artikkel vil bli sendt inn for publisering vinter 2014. Del 3 av prosjektet er 
en farmakologisk tverrsnittsstudie for å belyse prevalensen av farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk i 
sykehjem. Data innhentes fra sykehjemsstudien for intravenøs antibiotikabruk i Vestfold og analyseres i henhold til 
sykehjemskriteriene utviklet i del 2. 

  

4.  Kan kvaliteten på forskrivning av vanedannende legemidler til eldre i allmennpraksis 
forbedres? Kollegabasert terapiveiledning (KTV) i allmennpraksis.   

 
Forsker: Anne C Sundseth   Veiledere: Elin O Rosvold, Jørund Straand, Jan C. Frich 
Prosjektstart: 9.9.2009   Finansiering: AMFF 
 
Prosjektet springer ut fra KTV-prosjektet, en stor cluster-randomisert intervensjonsstudie (KTV-1 2006-2007 og KTV-2 
2008-2010) for å kvalitetesforbedre allmennlegers medikamentforskrivning innen to terapiområder: Legemidler til eldre 
(70 år og eldre) og antibiotika ved luftveisinfeksjoner. Base-line data fra ”eldre-gruppen” før den pedagogiske 
intervensjonen i KTV-1 viste at bruk av langtidsvirkende benzodiazepiner var av de mest forekomne problemområdene 
innen forskrivninger til eldre. Forskrivning av potensielt vanedannende medikamenter til eldre er et utfordrende 
terapiområde i allmennpraksis. Med dette prosjektet vil vi se på allmennlegers behov for og erfaringer med å endre 
egen forskrivning av vanedannende legemidler til eldre. Dette undersøkes blant annet ved å kartlegge kontaktformene 
mellom lege og pasient ved slike forskrivninger (direkte kontakt- ordinær kontorkonsultasjon og hjemmebesøk, og 
indirekte kontakt- telefonkontakt, enkelt oppmøte, reseptforespørsel fra hjemme- 
sykepleie mv), samt forskrivningsmengde, - hyppighet og forekomst av samtidig  
forskrivning av flere vanedannende legemidler. Videre vil vi kartlegge allmenn- 
legers erfaringer med slike forskrivninger til eldre pasienter gjennom analyse av 
fokusgruppeintervjuer gjennomført blant leger som har deltatt i KTV-prosjektet.  
Vi vil også se på effektene av KTV-prosjektet på kortere og på lengre sikt  for å  
redusere forskrivning av vanedannende legemidler til eldre pasienter i allmennpraksis.  
Vi vil i studien identifisere positive og negative prediktorer for endret forskrivnings- 
praksis av disse legemidlene. 
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Forskning om multisymptomatologi / Ullensakerstudien 
 
 

5. Multisymptomatologi og medisinsk uforklarte symptomer i befolkningen og i 
allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie 

 
Forsker: Hedda Tschudi-Madsen (HTM) Veiledere: Dag Bruusgaard, Bård Natvig, Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.08.2009 Finansiering: AMFF 
 
Hovedmålet i prosjektet er å beskrive fenomenet multisymptomatologi, det å rapportere mange symptomer, i 
befolkningen og i allmennpraksis, og fenomenet medisinsk uforklarte symptomer (MUS) i allmennpraksis.  
Vi undersøker sammenhengen mellom det å rapportere mange muskel-skjelettsmerter og andre type symptomer i en 
epidemiologisk studie (1). Vi beskriver hvorledes fenomenene multisymptomatologi og MUS oppfattes og brukes av 
allmennlegen i kliniske evalueringer og i hvilken grad de to begrepene er utbyttbare (2). I tillegg undersøker vi i hvilken 
grad pasienter i allmennpraksis har vurdert at de har ulike tilstander som ofte regnes som medisinsk uforklart (3).  
 
Det aktuelle prosjektet baserer seg på data fra to studier: En spørreundersøkelse som kopler leger og pasienters svar i 
allmennpraksis og en kohortundersøkelse i Ullensaker kommune gjennomført i 1990, 1994, 2004 og 2010.  
 
HTMs doktorgradsprosjekt er en del av et større prosjekt med fokus på symptomrapportering i befolkningen og i 
allmennpraksis. Andre deler av prosjektet har beskrevet symptomrapportering i befolkningen (4) og hvorledes antall 
rapporterte symptomer er relatert til funksjonsnedsettelse i befolkningen (5).  
 
 
 
 
 

Publikasjoner 2013:  

 Tschudi-Madsen, Hedda; Kjeldsberg, Mona; Natvig, Bård; 
 Ihlebæk, Camilla; Dalen, Ingvild; Straand, Jørund; 
 Bruusgaard, Dag.  Multiple symptoms and medically 
 unexplained symptoms - Closely related concepts in 
 general practitioners' evaluations. A linked doctor-patient 
 study. Journal of Psychosomatic Research 2013; Volum  74.(3) 
 s. 186-90. doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.01.003. 
 

 Tschudi-Madsen, Hedda; Kjeldsberg, Mona; Natvig, Bård; 
 Ihlebæk, Camilla; Straand, Jørund; Bruusgaard, Dag. 
 Medically unexplained conditions considered by patients in 
 general practice. Family Practice 2013; Dec 24. [Epub  ahead 
 of print] 
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6.  Symptomer og plager i allmennpraksis og befolkningen. En epidemiologisk og klinisk 
allmennmedisinsk studie 

 
Forskere: Mona Kjeldsberg, Veiledere: Bård Natvig, Dag Bruusgaard Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.08.2009     Finansiering: AMFF 
 
 
Prosjektet har som formål å kartlegge selvrapportert forekomst av symptomer både i den allmenne befolkningen og 
blant pasienter i allmennpraksis. Vi vil analysere mulige sammenhenger mellom symptomer, diagnose, funksjon og 
negative livshendelser i fortid og nåtid.  
 
Pasienter med symptomer uten entydig medisinsk forklaring representerer en spesiell utfordring i allmennpraksis. I 
dette prosjektet benyttes betegnelsen multisymptompasient om pasienter med mange symptomer uten entydig 
medisinsk forklaring. Disse presenterer en rekke ulike symptombilder som har betydelige kliniske fellestrekk uavhengig 
av diagnostisk betegnelse.   
 
Det aktuelle prosjektet vil basere seg på data fra to ulike settinger: En spørreundersøkelse blant leger og deres pasienter 
i allmennpraksis der fokus er på forekomst av symptomer generelt og av medisinsk uforklarte lidelser med 
multisymptomatologi spesielt, og en kohortundersøkelse i Ullensaker kommune med fokus på rapportering av muskel- 
og skjelettplager og øvrige symptomer; gjennomført i 1990, 1994 og 2004. Det overordnede målet med prosjektet er å 
skape ny viten om symptomrapportering som kan bidra til å forstå og hjelpe disse pasientene bedre. 
 
Publikasjoner 2013: 

 Kjeldsberg, Mona; Tschudi-Madsen, Hedda; Dalen, Ingvild; Straand, Jørund; Bruusgaard, Dag; Natvig, Bård. 
Symptom reporting in a general population in Norway: Results from the Ullensaker study. Scandinavian Journal 
of Primary Health Care 2013 ;Volum 31.(1) s. 36-42 

 

 
Mona Kjeldsberg 
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Bruk av akupunkturbehandling i allmennpraksis 
 

7. Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk.  
 
Forsker: Holgeir Skjeie    Veiledere: Mette Brekke, Arne Fetveit 
Prosjektstart: 2009    Finansiering: AMFF 
 
Spebarnskolikk er en ufarlig, men plagsom og dårlig forstått lidelse i spedbarnets første levemåneder. Det finnes ingen 
klare og entydige behandlingsanbefalinger for denne tilstanden. Akupunkturbehandling er en hyppig brukt metode ved 
spebarnskolikk. Norske allmennmedisinere med akupunkturutdanning har brukt en enkel og standardisert 
akupunkturmetodikk i behandlingen av denne tilstanden  
Prosjektet ønsker  
1) å beskrive elementer av nødvendig metodeutvikling ved randomiserte kontrollerte akupunkturstudier vedrørende 
spebarn 
2) å undersøke med en multisenter-RCT hvorvidt standardisert akupunkturbehandling av spebarnskolikk har effekt 
utover placebo                   
3) kvalitativt utforske bruken av tiltaket ved et universitetssykehus i Shanghai som et relieff mot vestlig bruk av 
metodikken 
4) å sammenstille eksisterende studier internasjonalt om emnet i en felles IPD-metaanalyse for å få sikre svar på effekt-
størrelse av tiltaket og kliniske konsekvenser. 
 
Studiestart 2009.  Pilotundersøkelsen og hovedstudien er gjennomført og publisert i to artikler, den siste i Scandinavian 
Journal of Primary Health Care november-13.. Det kvalitative arbeidet vil pågå nå i 2014. Innledende avtaler vedrørende 
IPD-metaanalysen er foretatt og det statistiske arbeidet vil finne sted i 2015. 
 
Publikasjoner 2013: 

 Skjeie, Holgeir; Gardasevic, Bozidar. Medical Acupuncture Modality: Principles, Explanatory Model, and Scientific 
Developments During 2005-2012. J. Acupunct. Tuina. Sci. 2013, 11 (4): 204-207. DOI: 10.1007/s11726-013-0691-
4 

 Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne; Brekke, Mette.  
Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice. 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 2013 ;31: 190-6 
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8. ACU-WEB: En randomisert kontrollert intervensjonsstudie av standardisert 
 akupunkturbehandling mot akutte ryggsmerter i allmennpraksis, kombinert med 
 utvikling og evaluering av webprogrammet Survey Email Scheduler (SES), et verktøy 
 for forbedret datainnsamling i kliniske studier.   

 
Forsker: Trygve Skonnord    Veiledere: Arne Fetveit, Atle Klovning, Mette Brekke 
Prosjektstart: 2012    Finansiering: AFE/UiO 
 
Prosjektet består av 2 hoveddeler; en randomisert kontrollert studie (RCT), Acuback-studien, samt en metodedel med 
utvikling av et web-verktøy til bruk i denne studien.  
 
Acuback-studien: Korsryggsmerter er en veldig vanlig lidelse med konsekvenser både for den enkelte pasienten og for 
samfunnet, med smerter og funksjonssvikt som er en hyppig årsak til sykefravær, med store samfunnskostnader som 
resultat. Acuback-studien er en multisenter RCT på akutte korsryggsmerter som skal undersøke effekten av akupunktur 
som tilleggsbehandling  til standard behandling, sammenlignet med standard behandling alene. I studien vil 270 
pasienter bli randomisert inn i en av to behandlingsgrupper. Kontrollgruppen vil motta standard behandling, mens 
intervensjonsgruppen vil få akupunktur i tillegg til standard behandling. Det vil være forskjellige leger som behandler de 
to gruppene og begge grupper vil bare ha en konsultasjon. Voksne som tar kontakt med sin fastlege på grunn av akutte 
korsryggsmerter vil bli inkludert. Pasienter med nerverotsaffeksjon, ”røde flagg”, svangerskap, nylig sykmelding mer enn 
14 dager og uførepensjon vil bli ekskludert. Det primære resultatmålet er median tid til tilfriskning, målt i dager til første 
dag med 0 eller 1 på NRS smerteskala (0 til 10). Sekundære mål er pasientens opplevelse av bedring, ryggspesifikk 
funksjonell status, sykefravær, medikasjon, legebesøk og bivirkninger.  
 
Web-verktøyet: Gjennomføring av en RCT er en krevende logistisk oppgave. I Acuback-studien skal det måles om 
akupunktur bidrar til raskere tilfriskning. Dette innebærer at alle de 270 pasientene skal svare på spørreskjemaer på til 
sammen 19 forskjellige tidspunkter. Pasientene inkluderes fortløpende, og vi må derfor sende ut separate e-poster for 
hvert av spørreskjemaene, noe som gir over 5000 e-poster. Denne prosessen må derfor automatiseres for at denne 
studien skal bli gjennomførbar.  Vi har derfor med hjelp av IT-eksperten Finn Steen, utviklet et program som gjør denne 
automatiske utsendelsen av e-poster til Acuback-studien; Survey Email Scheduler (SES). I programmet kan man legge til 
nye deltakere og sette opp hvilke spørreskjemaer som skal sendes og når de skal sendes ut, f.eks. på dag 7, 14 og 84 i 
studien.  En tidlig versjon av SES (0.3) har nå vært testet først av prosjektledelsen, og siden oktober 2013 er det kjørt en 
pilotstudie for Acuback. Programmet viser seg å fungere og det gjør også spørreskjemaene. Vi har også spurt pasientene 
om hvordan de har opplevd det praktiske rundt studien, og alle svarer at de foretrekker elektroniske spørreskjemaer. 
Web-versjonen av SES skal så testes ut av prosjektleder før programmet brukes i hovedstudien til Acuback-studien. Det 
planlegges en artikkel om utviklingen av SES som vil bli forsøkt publisert. Det er også aktuelt med en artikkel om sikker 
datalagring og etikk på internett.  

 
  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uK8uajsQV9L7BM&tbnid=vpic8nzMudDmdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturheilkunde-anwendungen.de/akupunktur.php&ei=8P9DU-CqOsncsgbH-4HYAg&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNG8jIerBkWLUQCg-zUHBQePsaQN8A&ust=1397051675204753
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Diabetesforskning 

 

9.  Hjerte- og karsykdommer, diabetes og etnisitet. Kvaliteten på diabetesbehandling hos 
etniske minoriteter i Oslo.  
 

Forsker: Anh Thi Tran   Veiledere: Anne Karen Jenum, Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.10.2008  Finansiering: AMFF 

 

I Europa har etniske minoritetsgrupper fra Asia og Afrika høy forekomst av type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. 
Diabetes er viktig risikofaktor for hjerte og karsykdom. For å forebygge fremtidige makro- og mikrovaskulære 
komplikasjoner er forebygging, tidlig diagnostikk og god diabetesbehandling viktig for disse pasientene. Innvandrere og 
norske fødte med innvandrerforeldre utgjorde 12 % av befolkningen i Norge og 30% av innbyggerne i Oslo ved 
inngangen av 2013.   
Avhandlingen har funnet at innvandrergrupper fra Asia (Sri Lanka, Pakistan, Tyrkia, Iran, Vietnam) har to til tre ganger 
høyere forekomst av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med etnisk norske. Diabetes, overvekt og fysisk inaktivitet 
forekommer hyppig i de fleste innvandrergruppene. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet av type 2 diabetes er 
for de norske omkring 60 år og i innvandrergruppene fra Sør-Asia, Øst-Asia, Nord Afrika/Midt Østen er den 8-15 år 
lavere. Blant personer som ikke har diabetes, har over dobbelt så mange fra innvandrergruppene hjerte- og 
karsykdommer sammenlignet med etniske norske.  
Fastleger fulgte i stor grad nasjonale retningslinjer når det gjaldt undersøkelsesprosedyrer (måling av HbA1c, blodtrykk 
og total kolesterol ved årskontroll) og oppstart av farmakologisk forebygging av hjerte-/karsykdom for pasienter med 
type 2 diabetes. Lipidsenkende behandling var generelt underforbrukt. Innvandrere med type 2 diabetes som gikk til 
kontroll hos fastleger hadde høyere langtidsblodsukker enn norske pasienter til tross for at de fikk mer medisiner for sin 
sykdom. For norske pasienter var det særlig blodtrykksbehandlingen som kunne bli bedre. 
Anh Thi Tran disputerte 15.nov 2013. 
 
Publikasjoner 2013: 

 Tran A.T., Straand J., Dalen I., Birkeland K. I., Claudi T., Cooper J., Meyer H.E., Jenum A.K. Pharmacological 
primary and secondary cardiovascular prevention among diabetic patients in a multiethnic general practice 
population: still room for improvements. BMC Health Services Research.2013; 13:182. 

 
 

10.  Kan ny teknologi (mobil-app) med og uten tilleggsrådgivning av diabetessykepleier 
bedre metabolsk kontroll  og livskvalitet hos pasienter med type 2 diabetes – en 
randomisert kontrollert studie med tre armer 
 

 RENEWING HEALTH - REgioNs of Europe WorkINg toGether for HEALTH 
 
   
Forsker: Astrid Thorbjørnsen   Veiledere: Liss Ribu (HIOA),  Anne Karen Jenum 
Prosjektstart: 2012    Finansiering: NFR/HiOA/EU  
 
I den norske delen av et stort EU-prosjekt om telemedisinske verktøy som involverer en rekke land ble det gjennomført 
en RCT med 3 parallelle armer fra november 2011 til desember 2013. Pasienter med type 2 diabetes ble rekruttert 
gjennom sine fastleger, og 151 pasienter ble randomisert i samsvar med styrkeberegningene. Kontrollgruppen og begge 
intervensjonsgruppene fikk standardbehandling i henhold til nasjonale kliniske retningslinjer. En såkalt Diabetes Diary 
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Few Touch Application (FTA), utviklet i Tromsø ble brukt i 1 år av de to intervensjonsgruppene sammen med nødvendig 
opplæring og teknisk bistand. Den ene intervensjonsgruppen fikk i tillegg strukturert veiledning av diabetessykepleier de 
fire første månedene, samt tilbud om sms-kontakt etter behov.  Hovedutfall var bedret HbA1c , mens sekundære utfall 
var helserelatert livskvalitet og bedret mestring. Studien er forankret på HiOA, med to PhD-studenter involvert.  
Protokollen er publisert og to artikler er snart klar til innsending. Gruppen har i tillegg tilgang til og skal bruke data fra 
andre land.  
 

11.  Syn- og øyeundersøkelse av personer med diabetes hos optiker 
  
 Forsker: Vibeke Sundling    Veiledere: Pål Gulbrandsen (HØKH), Jørund Straand 
 Prosjektstart: 2005     Finansiering: Høyskolen i Buskerud 
 
Optiker og forsker Vibeke Sundling er den første som har undersøkt og evaluert norske optikeres syn- og 
øyeundersøkelse ved diabetes. 
Stadig flere nordmenn får diabetes og mange har diabetes uten å vite om det. Øyebunnsforandring ved diabetes, 
diabetes retinopati, er en av de viktigste årsakene til synshemming og blindhet blant yrkesaktive, og i enkelte tilfeller er 
diabetes retinopati et tilfeldig funn som fører til at diabetes blir oppdaget. 
Optikere finnes over hele landet og gir lett tilgang til syn- og øyeundersøkelse. Nasjonale retningslinjer anbefaler at de 
som har diabetes får undersøkt øynene regelmessig. I sin avhandling har Sundling og medarbeidere vist at de som 
undersøkes som anbefalt er de som har hatt diabetes lenge og de som er informert om mulige øyekomplikasjoner. De 
fleste som har diabetes bruker briller eller kontaktlinser og antallet som undersøkes av optikere er høyt. 
Optikerpraksiser har potensial til å kunne bli steder for veiledning om syn og øyehelse ved diabetes, og forutsatt 
tilpasset opplæring og etterutdanning vil framtidens optikere kunne spille en viktigere rolle enn i dag i forhold til tidlig 
oppdagelse av diabetes retinopati. Øyeleger og optikere bør kunne samarbeide om gjennomføring av rutinemessig 
undersøkelse (screening) av øyebunnen til pasienter med diabetes. 
 
Vibeke Sundling har i sin avhandling vist at undersøkelse hos optiker, i tillegg til å avdekke synsfeil og korrigerbar 
synshemming, kan føre til at øyesykdommer og øyebunnsforandringer ved diabetes oppdages. Det er likevel slik at 
undersøkelsen ikke avdekker alle som har øyebunnsforandring. Undersøkelsesrutinen bør forbedres slik at flere av de 
som har øyebunnsforandringer oppdages. Optikere tar sannsynligvis medisinsk ansvar. For å sikre best mulig 
pasientbehandling bør det etableres enighet mellom optiker, fastlege og øyelege i forhold til pasienthåndtering, 
henvisning og samhandling generelt.  
Sundling (bildet under) forsvarte arbeidet for graden Ph.D den 1.februar 2013. 
 
 

Publikasjoner 2013: 

 Sundling, Vibeke; Gulbrandsen, Pål; Straand, Jørund.  Sensitivity and 

 specificity of Norwegian optometrists' evaluation of diabetic retinopathy in 

 single-field retinal images - a cross-sectional experimental study. BMC 

 Health Services Research 2013 Jan 10;13:17. doi: 10.1186/1472-6963-13-

 17. 
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     STORK Groruddalen    

 
STORK Groruddalen er et stort folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn – et unikt samarbeid 
mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo. Noen områder av 
Groruddalen har lenge hatt store levekårsutfordringer. 
Bydelene har de siste årene gjennomgått raske demografiske endringer. Andelen med etnisk minoritetsbakgrunn i 
befolkningen er nå 40-45%, en økning med mer enn 10 % de siste 5-6 år.  
Dette stiller fastlegene, men også helsestasjonene og det befolkningsrettede folkehelsearbeidet overfor nye 
utfordringer. Nasjonale faglige retningslinjer som helsepersonell skal støtte seg til, er ofte ikke tilpasset etniske 
minoriteters helseproblemer og behov. 
Samtidig viser stadig mer forskning at grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Derfor er det viktig å forsterke det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet i tidlige livsfaser for å redusere senere helseproblemer og sosiale 
helseforskjeller. 
Dette samhandlingsprosjektet ble initiert av fastlege og forsker Anne Karen Jenum og bydelsoverlege Johan Torper for å 
utvikle nye arbeidsmetoder og bedre kvaliteten i helsetjenesten til gravide og deres barn i pakt med dagens 
helseutfordringer. 
Målsettingene med prosjektet er: 

 Å fremskaffe oppdatert kunnskap om nye folkehelseutfordringer gjennom å kartlegge helsetilstanden til gravide 

og fødselsutfall i ulike etniske grupper. 

 Å forbedre svangerskaps- og barselomsorgen ved å utvikle kultursensitive helsetjenester tilpasset befolkningens 

og den enkeltes behov 

Til sammen 8 doktorgradsprosjekt er knyttet til 
STORK-Groruddalen med Jenum som hoved- eller 
medveileder: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helsestatsråd Jonas Gard Støre besøkte 

helsestasjonen på Stovner i Groruddalen for å 

lære om STORK-prosjektet (Fra DittOslo, 

lokalavisa Groruddalen, august 2013) 
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12.  Svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo 
 

Forsker: Nilam Shakeel    Veiledere: Anne Karen Jenum, Egil Martinsen (Klinmed., UiO) 
Prosjektstart: 2011    Finansiering: AMFF 
 

Flere studier viser at etniske minoriteter har økt forekomst av psykiske lidelser. Sped- og småbarns tidlige erfaringer har 
stor betydning for barnas utvikling. Depresjoner i svangerskap/ barseltiden rammer ikke bare kvinnen selv, men kan 
være uheldig for spebarnets utviklingsløp. Prosjektets mål er å kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/ 
barseltiden og prediktorer for disse tilstandene, for dermed å kunne optimalisere svangerskaps- og barselomsorgen i 
primærhelsetjenesten for de aktuelle gruppene, forebygge samspillsproblemer mellom mor og barn som skyldes 
uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon og forebygge samlivsproblemer som skyldes uoppdaget og ubehandlet 
barseldepresjon.  Prosjektet er en del av Stork-Groruddalen studien, og baserer seg på allerede innsamlet materiale om 
en problemstilling som er klinisk relevant for allmennpraksis. Vi har brukt Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i 
svangerskapsuke 28 og 14 uker postpartum og vurderer primært om det er etniske forskjeller i forekomst. Artikkel 1 
omhandler depresjon i svangerskapet og er innsendt. Artikkel 2 omhandler postpartum depresjon 

 

   Nilam Shakeel mottar forskerpris PMU 2012  Åse Ruth Eggemoen 

 

13.  Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk 
befolkning i Oslo 

Forsker: Åse Ruth Eggemoen   Veiledere: Anne Karen Jenum, Per Lagerløv 
Prosjektstart: 2012    Finansiering: AMFF 
 

Mange etniske minoritetsgrupper har meget høy forekomst av vitamin D-mangel, og tilstanden er relativt vanlig også 
hos etnisk norske. Det er et stort behov for mer kunnskap om forekomst av vitamin D-mangel i svangerskap og hvilke 
helseeffekter dette kan ha på kort og lang sikt både for mor og barn. Ph.D-prosjektet er en del av forskningsprogrammet 
STORK Groruddalen og er svært aktuelt for fastleger som er i en unik posisjon til å forebygge, oppdage og behandle 
vitamin D-mangel hos gravide. 

Dagens retningslinjer for behandling i svangerskapet er mangelfulle på dette punktet, og resultatene fra dette prosjektet 
vil bidra til å øke kunnskapene om sammenhengen mellom vitamin D-mangel hos gravide og helseutfall for mor og barn. 
De vil bli formidlet til nasjonale helsemyndigheter, helsetjenesten, heriblant fastleger, og allmennheten, og vil 
forløpende inngå i det pågående lokale utviklingsarbeidet i bydelene i Oslo for å gjøre svangerskaps- og barselomsorgen 
bedre tilpasset befolkningssammensetningen og deres helseproblemer. Dette vil ikke minst være viktig for å sikre de 
etniske minoritetskvinnenes behov. 

  

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/stork-groruddalen/
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Publikasjoner 2013: 

 Eggemoen, Åse Ruth; Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Dalen, Ingvild; Jenum, Anne Karen. Vitamin D status in 
recently arrived immigrants from Afica and Asia: a cross-sectional study from Norway of children, adolescents 
and adults.. BMJ Open 2013 ;Volum 3.(10) s. - 

 

14.  Svangerskapsdiabetes – en studie av prevalens og risikofaktorer i en multietnisk 
befolkning 

 
Forsker: Mørkrid, Kjersti   Veiledere: Anne Karen Jenum, Kåre i Birkeland (Klinmed., UiO) 
Prosjektstart: 2010    Finansiering: NFR (tilleggsfinansiering fra HSØ)  
 
Dette PhDprosjektet er ett av de to første i forskningsprogrammet STORK Groruddalen. I avhandlingen Gestational 
diabetes A study of prevalence and risk factors in a multi-ethnic population fant vi en overraskende høy forekomst av 
svangerskapsdiabetes basert på universell screening med glukosebelastning i uke 28. 13 % av kvinnene i Groruddalen, 11 
% av etnisk norske og 15 % av ikke-etnisk norske kvinner, har svangerskapsdiabetes med WHO kriteriene. Total 
forekomsten økte til 32 % da de brukte nye kriterier fra en internasjonal ekspertgruppe (IADPSG). WHO har nå anerkjent 
disse diagnostiske kriteriene. I Norge diskuteres det om kriteriene for å diagnostisere svangerskapsdiabetes skal endres.  
Svangerskapsdiabetes, som er diabetes eller for høyt blodsukker som oppstår eller påvises i svangerskapet, kan øke både 
mors og barnets risiko for fødselskomplikasjoner og diabetes senere i livet.  
Totalt 823 friske gravide kvinner, 59 % med ikke-etnisk norsk opprinnelse, deltok i den populasjonsbaserte STORK 
Groruddalen studien. De ble intervjuet, målt og tok blodprøver i svangerskapsuke 14 og 28, og 3 måneder etter fødsel. 
Insulin transporterer sukker fra blodet over i muskel- og fettceller for å holde et normalt blodsukker. Kvinnene fra Sør-
Asia viste seg å være mer resistente ovenfor insulin i kombinasjon med utilstrekkelig insulin produksjon. Kvinner med lav 
sosioøkonomisk status i barndommen hadde økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, det samme gjaldt kvinner 
med lavt fysisk aktivitetsnivå tidlig i svangerskapet. Den fysiske aktiviteten som beskyttet mot svangerskapsdiabetes var 
ikke nødvendigvis trening med høy intensitet, men hverdagsaktivitet målt med antall skritt. 
Kjersti Mørkrid disputerte for PhD graden ved UiO 1. november 2013 

 

15.  Nyfødte barns kroppssammensetning. Et livsløpsperspektiv for bedre å forstå hvordan 
sosiale og etniske  helseforskjeller 

 
Forsker: Sletner, Line    Veiledere: Britt Nakstad (Klinmed., UiO), Anne Karen Jenum 
Prosjektstart: 2009    Finansiering: NFR og HSØ 
 
Lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for overvekt, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom senere i livet. Forhold 
som medfører redusert vekst av fosteret medfører tilpasninger i intrauterine vekstmønstre der ulike organsystemer 
affiseres i ulik grad. Tilpasningene antas å bedre overlevelse på kort og mellomlang sikt, men kan medføre økt 
sykdomsrisiko på lang sikt og dermed være medvirkende til observerte sosiale og etniske helseforskjeller, ikke minst i 
forhold til type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom. Også maternelle faktorer som fedme og /eller høyt blodsukker som 
gir økt vekst hos fosteret og store barn (makrosomi), kan disponere for overvekt og type 2 diabetes hos barnet senere i 
livet. I dag antar man at epigenetiske mekanismer er involvert.  
 
Dette PhD-prosjektet er ett av de to første i forskningsprogrammet STORK Groruddalen. Avhandlingen baserer seg på en 
metodeartikkel om STORK Groruddalen, samt to artikler om de nyfødte barnas kroppssammensetning. Barna er 
undersøkt innen 72 timer etter fødsel etter standardiserte metoder; fødselsvekt, hodeomkrets, lengde, omkrets rund 
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abdomen, overarm og lår, samt hudfoldtykkelse på fire angitte punkter på kroppen. Dette gir et grunnlag for å vurdere 
barnets kroppslige fenotype og relative fettmasse. Samlet gir dette et vesentlig bedre uttrykk for fremtidig 
sykdomsrisiko enn kun fødselsvekt. Prosjektet kartlegger etniske forskjeller i kroppssammensetning hos de nyfødte og 
sammenhengen med mors og fars opprinnelsesland og andre faktorer. I den siste artikkelen vurderes også betydningen 
av sosioøkonomiske forhold gjennom mors livsløp. Avhandling ble innlevert desember 2013, disputas vil finne sted 14. 
mai 2014. 
 

16.  Mors kroppssammensetning og metabolske helse i svangerskapet og barnets 
fødselsvekt og fettmasse 

 
Forsker: Christine Sommer    Veiledere: Kåre I Birkeland (Klinmed., UiO), Anne Karen Jenum 
Prosjektstart: 2012    HSØ  
 
Dette prosjektet går dypere inn i de patofysiologiske prosessene som ligger bak sammenhengen mellom hyperglycemi 
og overvekt og vektøkning hos den gravide og uheldige utfall for barnet. Prosjektet er en del av Stork-Groruddalen 
studien. De første artiklene har analysert kostmønstre hos kvinner som ble inkludert og sett på betydningen av 
sosioøkonomiske faktorer samt etnisitet og grad av integrering.  Mer sentralt står målinger av mors kropps-
sammensetning med en bioimpedansevekt (Tanita), samt fettvevshormoner og inflammasjonsmarkører.   
Den andre artikkelen har vurdert betydningen av vektøkning hos mor og ulike komponenter av denne for 
svangerskapsdiabetes, uavhengig av BMI.  Begge er publisert. Den tredje artikkelen vurderer den uavhengige effekten av 
maternell hyperglycemi, lipider, BMI, vektøkning for barnas fødselsvekt og fettmasse (målt som sum av hudfoldene fra 
fire kroppspunkter), og er klar til innsending.  Stipendiaten hadde høsten 2013 et tre måneders studieopphold i Pune, 
India, hos vår indiske samarbeidspartner Prof ChittaranjanYajnik. 
 

17.  Postpartum – en underutnyttet mulighet til å redusere etniske helseforskjeller hos 
kvinner   

   
Forsker: Waage, Cristin Wiegels   Veiledere: Anne Karen Jenum, Kåre I Birkeland (Klinmed., UiO) 
Prosjektstart: 2013    Finansiering: HSØ   
 
Det er en økende erkjennelse av at svangerskapet kan ses på som en type «stress test» som avslører en ellers ikke 
erkjent sykdomsdisposisjon. Preeklampsi eller svangerskapsdiabetes kan tjene som eksempel. Dette er tilstander som 
øker risikoen for mor og barn på kort sikt, men som vanligvis går over etter svangerskapet. Kvinner som har hatt 
preeklampsi og svangerskapsdiabetes har imidlertid økt risiko for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer senere i 
livet.  STORK Groruddalen kohorten har data fra eksposisjoner før og gjennom svangerskapet fram til 14 uker 
postpartum. I dette prosjektet vil vi vurdere kvinnens helsetilstand og etniske forskjeller i postpartum-perioden, med 
tanke på komponenter av det metabolske syndrom og fremtidig risiko type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom. Vi vet at 
etniske minoritetskvinner har særlig stor risiko for disse tilstandene. Vi har planer for en oppfølgingsundersøkelse av 
kvinnene, men vil i første omgang analysere allerede innsamlede data fra STORK Groruddalen. Det overordnede målet er 
å bidra til at svangerskaps og barselomsorgen gir best mulig oppfølging til kvinner som da kan identifiseres til å ha økt 
sykdomsrisiko senere, spesielt type 2 diabetes.  
Artikkel 1 omhandler etniske forskjeller i vektøkning som følge av svangerskapet (vektretensjon postpartum) og mulige 
forklaringsfaktorer for observerte forskjeller. Denne er nå klar til innsending. Artikkel 2 vil se på etniske forskjeller i 
blodtrykk post partum – i relasjon til blodtrykksnivåene i svangerskapet og andre faktorer. Artikkel 3 vil se på 
andrekomponenter av det metabolske syndrom som lipider og hyperglycemi enkeltvis og på forekomsten av metabolsk 
syndrom (basert på International Diabetes Federation sin definisjon) som indikasjon på fremtidig risiko for type 2 
diabetes (og hjerte- og karsykdom).  
 

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/stork-groruddalen/
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18.  Fysisk aktivitet hos gravide i en multietnisk befolkning    
   
Forsker: Kåre Rønn Richardsen   Veiledere: Anne Karen Jenum, Sveinung Berntsen (UiA) 
Prosjektstart: 2013    Finansiering: Kvinnehelsesenteret 
 
Fysisk aktivitet er assosiert med bedre helse både i den generelle befolkningen og hos gravide. Utenfor svangerskap har 
fysisk aktivitet effekt på behandling av moderat depresjon i randomiserte kontrollerte forsøk, men mindre er kjent om 
effekten i svangerskap på ulike helseutfall. Anbefalingene om å være fysisk aktive av moderat intensitet minimum 30 
minutter daglig gjelder også for gravide kvinner (hos meget få foreligger medisinske kontraindikasjoner).  
Fysisk aktivitet er en kompleks atferd som det er vanskelig å måle ved hjelp av spørreskjemaer. Svært få studier på 
gravide har brukt objektive mål for fysisk aktivitet. I STORK Groruddalen-kohorten har vi data om fysisk aktivitet målt 
objektivt (SenseWear Armband) ved inklusjon omkring svangerskapsuke 14, ved uke 28 og 14 uker postpartum. Vi har 
også spørreskjemadata om fysisk aktivitet som dekker de samme målepunktene, samt retrospektive data om 
aktivitetsvaner de siste tre måneder før svangerskapet, samt en rekke data om psykososiale faktorer knyttet til fysisk 
aktivitet. Vi har allerede dokumentert etniske forskjeller i aktivitetsnivå tidlig i svangerskapet, at utdanning og paritet 
har en ulik effekt hos kvinner fra SørAsia i forhold til norske/europeiske kvinner, og at både det å være regelmessig aktiv 
før svangerskapet og være i hverdagsaktivitet (målt som skritt/dag) reduserer risikoen for svangerskapsdiabetes.  
I denne studien vil vi primært beskrive fysisk aktivitetsnivå i ulike tidsperioder av svangerskap/barseltid og undersøke 
prediktorer for fysisk aktivitet, herunder etnisitet. Vi vil også vurdere assossiasjoner med andre helseutfall hos mor og 
barn.  
 

STORK-Publikasjoner 2013 fra Mørkrid, Sletner, Sommer, Waage og Richardsen  
 

 Jenum, Anne Karen; Richardsen, Kåre Rønn; Berntsen, Sveinung; Mørkrid, Kjersti. Gestational diabetes, insulin 

resistance and physical activity in pregnancy in a multi-ethnic population - a public health perspective. Norsk 

Epidemiologi 2013 ;Volum 23.(1) s. 45-54 

 

 Jenum, Anne Karen; Sommer, Christine; Sletner, Line; Mørkrid, Kjersti; Bærug, Anne Bergljot; Mosdøl, Annhild. 
Adiposity and hyperglycaemia in pregnancy and related health outcomes in European ethnic minorities of Asian 
and African origin: a review.. Food & Nutrition Research 2013; Volum 57. s. 18889- 

 

 Sommer, Christine;Sletner, Line;Jenum, Anne Karen;Mørkrid, Kjersti;Andersen, Lene Frost;Birkeland, Kåre 
I.;Mosdøl, Annhild (2013). Ethnic differences in maternal dietary patterns are largely explained by 
socioeconomic score and integration score: a population-based study. Food & Nutrition Research. Vol. 57:21164. 
doi: 10.3402/fnr.v57i0.21164 

 

 Sommer, Christine;Mørkrid, Kjersti;Jenum, Anne Karen;Sletner, Line;Mosdøl, Annhild;Birkeland, Kåre I. (2013). 
Weight gain, total fat gain and regional fat gain during pregnancy and the association with gestational diabetes. 
A population-based cohort study. International Journal of Obesity. Vol. 38. doi: 10.1038/ijo.2013.185 

 

 Sletner, Line; Nakstad, Britt; Yajnik, Chittaranjan S.; Mørkrid, Kjersti; Vangen, Siri; Vårdal, Mari H; Holme, Ingar 

Morten K; Birkeland, Kåre I.; Jenum, Anne Karen. Ethnic differences in neonatal body composition in a multi-

ethnic population and the impact of parental factors: a population-based cohort study. PLoS ONE 2013; Volum 

8.(8:e73058) . doi: 10.1371/journal.pone.0073058. 

 

 Brekke I, Berg, Sletner L, Jenum AK. Doctor-certified sickness absence in first and second trimester of pregnancy 

among native and immigrant women in Norway. Scand J Public Health. 2013 Mar;41(2):166-73. Epub 2013 Jan 7. 

 

  

http://www.hioa.no/tilsatt/csommer
http://www.hioa.no/tilsatt/annekaje
http://www.hioa.no/tilsatt/amosdol
http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v57i0.21164
http://www.hioa.no/tilsatt/csommer
http://www.hioa.no/tilsatt/annekaje
http://www.hioa.no/tilsatt/amosdol
http://www.naturesj.com/ijo/index.html
http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2013.185
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Obstruktive lungesykdommer, klimakterieplager og 
medikamentoverforbrukshodepine 

 

19.  Nytten av diagnostiske tester ved behandling/ diagnostikk av astma og KOLS i 
allmennpraksis. Bruk av ICPC-diagnosene astma og KOLS i allmennpraksis 

 
Forsker: Lene Dalbak    Veiledere: Hasse Melbye(AFE Tromsø), Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.12.2009   Finansiering: Ikke finansiering 2013 
 
Prosjektet er et samarbeid mellom AFE Tromsø og AFE Oslo, og et delprosjekt av DIOLUP-studien, Bedre diagnostikk og 
behandling ved forverring av obstruktive lungesykdommer i allmennpraksis. Prosjektet består av to delprosjekt som 
begge omhandler obstruktive lungesykdommer, og hensikten er å skaffe mer kunnskap om hvordan man i 
allmennpraksis kan diagnostisere/ gradere alvorlighetsgrad av astma og KOLS. Dette er viktig for å kunne gi presis 
behandling til pasientene.   
Prosjektet forsøker gjennom undersøkelser som spirometri, CRP-måling og pulsoksimetri 
å kartlegge hvordan KOLS- og astmaeksaserbasjonene allmennleger møter i sin praksis forløper, og hvordan behandling 
som baseres på tidlig klinisk undersøkelse og vurdering bør gis.  
Delstudie 2 tar utgangspunkt i data fra DIOLUP-studien, en studie ved 7 allmennlegekontorer i Norge som har til hensikt 
å belyse spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling av astma og KOLS. Her vil man se på om det er sammenheng 
mellom disse enkle laboratorieundersøkelsene og alvorlig sykdom. I tillegg vil man analysere diagnosebruken hos 
allmennleger ved obstruktive lungesykdommer med data fra DIOLUP-studien.  
En artikkel som omhandler diagnostikk av astma og KOLS i allmennpraksis ble publisert i 2013. Fra 2014 er Hasse Melbye 
hovedveileder på prosjektet. 
 
Publikasjoner 2013: 

 Dalbak, Lene Gjelseth; Rognstad, Sture; Melbye, Hasse; Straand, Jørund. Changed terms for drug payment 
influenced GPs’ diagnoses and prescribing practice for inhaled corticosteroids.. European Journal of  
General Practice 2013; Volum 19.(2) s. 106-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Lene G Dalbak 
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20.  Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie 
 
Forsker: Bjørn Gjelsvik    Veiledere: Elin O. Rosvold, Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.3.2008   Finansiering: AMFF 
 
Bruk av hormonbehandling og annen farmakologisk behandling av kvinner i overgangsalderen har gjennomgått store 
forandringer etter at kunnskapsgrunnlaget for slik behandling er endret. Vi ønsker å kartlegge kvinners klimakterielle 
plager i et longitudinelt perspektiv. Prosjektet vil gi ny kunnskap om selvopplevd helse og forekomst av plager gjennom 
klimakteriet og om hvordan disse ble behandlet før og etter at kunnskapsgrunnlaget for slik behandling ble endret rundt 
2001-2002. 
Prosjektet kartlegger gjennomsnittlig menopausealder i en norsk kvinnekohort, spredningen i alder og hvilke faktorer 
som påvirker menopausealderen. Videre vil vi undersøke hvordan de typiske overgangsplagene utvikler seg, hvordan de 
behandles og hva som predikerer ulike plager og behandlinger. Effekt av behandling – og det å avbryte behandlingen blir 
også undersøkt. 
Prosjektet henter data fra helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK, 1997-1999). Her ble det rekruttert en kohort av 2300 
kvinner som da var i begynnelsen av førtiårene. Disse er senere regelmessig fulgt opp med spørreskjema mht vanlige 
kvinneplager og legemiddelbruk. Materialet gir en unik anledning til å studere symptomutvikling og behandling hos en 
representativ kvinnepopulasjon over tid. En spørreundersøkelse fra 2004 og som gikk ut til 400 allmennleger vil bli brukt 
for å belyse allmennlegers oppfatninger av effekter av hormonbehandling, hvilke indikasjoner og kontraindikasjoner som 
finnes, holdninger til behandling og hvilke faktorer som er med og bestemmer hvilke råd som blir gitt. 
De to studiene fra kvinnekohorten i HUSK er publisert og Gjelsvik disputerte ultimo oktober 2013. 
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21.  Brief Intervention for medikamentoverforbrukshodepine (BIMOH) 

 
Forsker: Espen Kristoffersen  Veileder(e): Christofer Lundquist (HØKH), Jørund Straand, Michael B. Russell 
Prosjektstart: 15.9.2008   Finansiering: UiO-stipendiat 
 
Kronisk hodepine på grunn av for mange hodepinetabletter er vanlig og kan håndteres effektivt hos fastlegen. 
Kronisk hodepine (hodepine mer enn annenhver dag) rammer 2-5% i befolkningen. Rundt halvparten av tilfellene 
skyldes for høyt forbruk over lengre tid av smertestillende medisin brukt for hodepine, såkalt 
medikamentoverforbrukshodepine (MOH). 
I sin PhD-avhandling ”Brief intervention for Medication-Overuse Headache in primary care” har lege og forsker Espen 
Saxhaug Kristoffersen vist at Brief Intervention (BI), en bestemt adferdrettet intervensjon, er en effektiv behandling av 
MOH som enkelt kan gjennomføres hos egen fastlege i en konsultasjon. Rundt halvparten av pasientene med MOH ble 
kvitt sin kroniske hodepine. 
Saxhaug Kristoffersen og medarbeidere har utviklet og testet denne behandlingsmetoden for MOH i en klynge-
randomisert dobbelt-blind studie der 50 fastleger og deres pasienter deltok.  Etter tre og seks måneder ble pasientene 
fulgt opp med hodepineintervju og undersøkelse hos en hodepineekspert. Etter tre måneder var 67% uten 
medikamentoverforbruk og 50% var uten kronisk hodepine i behandlingsgruppen. I kontrollgruppen hadde 97% fortsatt 
medikamentoverforbruk og 94% fortsatt kronisk hodepine. Forskjellene holdt seg over seks måneder. 
Saxhaug Kristoffersen og medarbeidere har videre funnet at de aller fleste med kronisk hodepine og 
medikamentoverforbruk er i kontakt med fastlegen sin, mens få har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Så 
mange som halvparten av de med kronisk hodepine har samtidig et overforbruk av medisiner (mer enn 10-15 dager pr 
måned). Svært få (3%) bruker forebyggende medikamenter mot sin hodepine, mens mange (62%) har forsøkt alternativ 
behandling. 
Disse funnene tyder på at mange hodepinepasienter bruker ”feil” type medisin for sin hodepine og risikerer å ende opp 
med en unødvendig og plagsom kronisk hodepine. For disse pasientene med MOH kan BI utført hos fastlegen bidra til en 
betydelig bedring og langvarig reduksjon av deres hodepineplager. 
 Avhandling sendt inn og godkjent for forsvar. Disputas januar 2014. 
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Forskning på forskningen 
 

22. Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig 
kvalitet  

 
Forsker: Anja Lyche Brænd      Veiledere: Atle Klovning, Jørund Straand 
Prosjektstart: 1.12.2008    Finansiering: AMFF 
 
Etter at farmasøytisk industri sluttet å sende forsøksprotokoller for vurdering av kvalitet og relevans til 
Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU), mangler vi oversikt og systematisk kunnskap om legemiddelutprøvinger i 
norsk allmennpraksis. Denne forskningen foregår hovedsakelig i regi av industrien. Målsettingen med prosjektet er å 
fremskaffe kunnskap om kliniske legemiddelstudier i norsk allmennpraksis hva angår omfang, innhold og 
forskningsmessig kvalitet. 
Basert på et manuelt søk i arkivet til Statens legemiddelverk (SLV) har vi identifisert kliniske legemiddelutprøvinger i 
norsk allmennpraksis med søknadsår i 10-årsperioden 1998-2007. Dette er grunnlaget for en hovedsakelig deskriptiv 
artikkel som ble publisert i tidsskriftet Trials i juni 2013. Vi er i gang med å vurdere studienes gjennomføring og 
publisering samt forskningsmessige kvalitet og kliniske relevans. 
Prosjektet vil gi faktabasert oversikt og innsikt i legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, som hovedsakelig skjer i 
regi av farmasøytisk industri. For allmennmedisinfaget er det av verdi å vite om forskningen er relevant for 
helsetjenesten og for allmennlegers yrkesutøvelse. Kunnskap om hva som faktisk skjer, er relevant bakgrunn for å sikre 
kvaliteten i allmennmedisinsk forskning og for å utvikle en strategi for klinisk forskning i allmennpraksis der 
legemiddelutprøvinger utgjør en viktig del.  
 
Publikasjoner 2013: 
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Verv, utvalg og styrearbeid   
Jørund Straand:   

 Avdelingsleder, Avdeling for allmennmedisin 

 Forskningsleder Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE Oslo) 

 Leder styringsgruppe for nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) 

 Medlem samarabeidsutvalget Oslo kommune – UiO (Helsam) (sommer 2013) 

 Medlem fagrådet for FRIBIOMED, Forskningsrådet 

 Medlem arbeidsgruppe ”kommunesektoren” i HO21-prosessen 

 Representant for AFE-ene i Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) 

 Medlem av utvalget for samhandlingsforskning ved OUS  - 2012-dd 

 Medlem av ekspertgruppe om legemidler i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender 2011-

2013. 

 Vararep.  Fagrådet til Allmennmedisinsk Forskningsutvalg 

 Norsk forening for farmakoepidemiologi, valgkomite 
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 Medlem av Programstyret for klinisk forskning, The Research Council of Norway, 2011-2013. 

 Medlem av Medisinsk fagråd, Diabetesforbundet, fra 2006, 

 Redaksjonell medarbeider i Tidsskrift for den norske legeforening. 

 Medlem av Legeforeningens referansegruppe for statusrapporten om forebyggende arbeid (2011-dd) 

 Medlem av  1-2 internasjonale paneler for vurdering av forskningskvalitet (tilsvarende NFR) 

 Medlem av referansegruppen for SOMAH-prosjektet – (Samtaler om mat på helsestasjonen), utgår fra HIOA 

 Gruppeleder Oslo Diabetesforskningssenter (tilknyttet OUS/ UiO), et viktig forskningsnettverk for forskere som 

arbeider med diabetes  

 Medlem av Nasjonalt fagråd for diabetes, oppnevnt av Helsedirektoratet i 2012 og med i tre arbeidsgrupper som 
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 Medlem av utvalget for samhandlingsforskning ved OUS  - 2012-dd 

 Medlem av fagstyret for NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for Minoritetshelse) 2012 - dd 

 

Arne Fetveit: 

 Inn med arbeidet med ny studieplan modul 7. 

 Redaksjonsmedlem i nye retningslinjer for kunnskapsbasert håndtering av antikoagulasjonsbehandling 

 Medlem av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 

 Medlem av undervisningsutvalget ved Avdeling for allmennmedisin, UiO. 

 

Atle Klovning 

 Forskningrådets programstyre for offentlig initiert forskning innen kreftområdet (nestleder) 

  Referansegruppe for emnebiblioteket i allmennmedisin i Helsebiblioteket (medlem) 

 HelseNord: Tildelingsutvalg innen Helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin (medlem) 
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Vedlegg 1: Møteprogram forskningsmøtene 2013  
 
Langsgående tema: 
Om sammenskriving av avhandlingen 
Om systematiske oversikter 
 
10JAN2013 
12:00-13:30. Planlegge årets program. (Atle Klovning) 
 
24JAN2013 
12:00-12:45. Midtveisevaluering. (Gunhild Nyborg) 
12:45-13:30. Om å skrive sammen avhandlingen. (Mari Bjørkman). 
 
07FEB2013 
12:00-12:45. Påtroppende rektor om den allmennmedisinske forskerskolen. (Elin Olaug Rosvold) 
12:45-13:30. Rapportverktøyet Medrave4 – Muligheter for fagutvikling og forskning. (Svein Gjelstad) 
 
28FEB2013 
13:00-13:45. Healthcare Costs in the Danish Randomised Controlled Lung Cancer CT-Screening Trial – A Registry Study. 
(Jacob Fraes Rasmussen) 
 
07MAR2013 
12:45-14:30. Overvekt hos småbarn – artikkelutkast. (Ingun Toftemo) 
 
21MAR2013 
12:00-12:45. Forskrivning av vanedannende medisiner til eldre. (Anne Cathrine Sundseth) 
12:45-13:30. Terminbestemmelse. (Susanne Prøsch) 
 
04APR2013 
12:00-12:45.Om litteratursøk og systematiske oversikter. (Anja Brænd) 
 
11APR2013 
12:00-13:00. AFU-søknader. (Arne Fetveit). 
 
18APR2013 
12:00-12:45. Midtveisevaluering. (Hedda Tschudi-Madsen) 
12:45-13:30. Presentasjon av det allmennmedisinske forskningsmiljøet på Sørlandet. (Harald Reiso) 
 
16MAI2013 
12:00-12:45. Akupunktur mot spedbarnskolikk. Gjennomgang av foreløpige resultater og tabeller. (Trygve Skonnord og 
Holgeir Skjeie) 
 
30MAI2013 
12:00-12:45. Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people – The COOP Study. (Rita 
Romskaug). 
12:45-13:30. Språket i legeerklæringer i uførhet. Hvordan belegger legene sammenhengen mellom sykdom, 
funksjonsevne og arbeidsevne? (Guri Aarseth) 
 

http://www.forskningsenheten.no/docs/eggemoen2012.xlsx
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13JUN2013 
12:00-12:45. N-of-1 trials. (Atle Klovning) 
12:45-13:45. Midtveisevaluering. Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu. Kan og bør lokalmedisinske sentra ha en 
rolle i norsk helsevesen i akuttinnleggelser av en definert gruppe pasienter?(Øystein Lappegard) 
 
—————SOMMERFERIE———————. 
 
22AUG13  
Avlyst pga Nordisk kongress i allmennmedisin 
 
12SEP2013 
12:00-12:45. Prøveprøveforelesning. (Sigurd Høye) 
 
26SEP2013  
12:00-12:45. Klamydia. (Maria Romøren). 
 
10OKT2013 
12:45-13:30. AFU-søknadene H-2013. (Arne Fetveit). 
 
31OKT2013 
12:00-12:45 Disputaspresentasjon av avhandlingen. 20 min forelesning og 25 min spørsmål og tilbakemelding. (Anh Thi 
Tran) 
12:45-13:30. Mestringsgrupper i legesenter. (Heidi Kvalvaag) 
 
07NOV2013  
12:00-13:00. Prøveprøveforelesning. 45 min presentasjon og 15 minutter spørsmål og tilbakemeldinger. (Anh Thi Tran) 
13:00-13:45.  Disputaspresentasjon av avhandlingen. 20 min forelesning og 25 min spørsmål og tilbakemelding. (Bjørn 
Gjelsvik) 
 
21NOV2013 
12:00-13:15. Prøveprøveforelesning. 45 min presentasjon og 15 minutter spørsmål og tilbakemeldinger. (Bjørn Gjelsvik) 
 
28NOV2013 
12:00-12:45. Fastlegers erfaringer med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter- med vekt på samhandling. (Heidi 
Fidjeland). 
12:45-13:30. Epicondylitt. En meta-analyse. (Morten Olaussen og Øystein Holmedal) 
 
12DES2013  
11:00-12:00. Prøveprøveforelesning. 45 min presentasjon og 15 minutter spørsmål og tilbakemeldinger. (Svein Gjelstad) 
12:00-12:45. Psykososial rådgivning ettter rusmiddelforgiftning hos unge. (Odd Martin 
Vallersnes). http://www.forskningsenheten.no/joomla/docs/omv.zip 
12:45-13:30. ”D-bok” – utvikling av et nytt hjelpemiddel i undervisning og praksis – muskel- og skjelettundersøkelse som 
eksempel. (Niels Gunnar Juel) 
 
19DES2013 
13:00-13:45. Midtveisevaluering. (Kirsten V Knutsen) 
13:45-14:30. Ph.d. presentasjon 20 min + 25 min feedback). (Espen Kristoffersen) 
  
 
 



45 
 

 
 
 
 


