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AFE-Oslo: 

del av Avdeling for allmennmedisin, UiO 

Avdeling for allmennmedisin (Engelsk: Department of General Practice/Family Medicine) ved Universitetet i 

Oslo kan kort beskrives som et akademisk brohode for allmennmedisinsk arbeid i primærhelsetjenesten. Vår 

identitet er sterkt knyttet til allmennmedisin som fag og profesjon. 

Avdelingens historie startet i 1968 ved etablering av et eget Institutt for almenmedisin (som det tredje i verden 

med egen professor i allmennmedisin) i Frederik Stangsgate. Fra 1990 har vi vært lokalisert i Frederik Holsts 

hus på området til Ullevål Sykehus. Først som Seksjon for allmennmedisin ved Institutt for allmenn- og 

samfunnsmedisin (1990-2009) og fra 2010 som Avdeling for allmennmedisin ved storinstituttet Institutt for Helse 

og Samfunn. Ved Institutt for helse og samfunn, er det til sammen seks avdelinger som dekker ulike fagområder.  

Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, som på Avdeling for allmennmedisin er professor Jørund Straand. 

Han er også leder for AFE Oslo. 

Hovedoppgavene til Avdelingen utgjøres av allmennmedisinsk undervisning for legestudenter og 

allmennmedisinsk forskning. Innen forskningen ønsker vi å styrke klinisk forskning i primærhelsetjenesten 

 

Foruten Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Oslo) som denne årsrapporten gjelder for, er Avdelingen også 

vertskap for andre eksternt finansierte virksomheter som vist på figuren under:   

 
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP, etablert i 2006) er finansiert av HOD/Hdir. ASP er ansvarlig for å 

utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk utenfor sykehus og gjennom forskning og formidling 

(både overfor fagpersonell og publikum) fremme riktigere antibiotikabruk og mindre antibiotikaresistens.  

 

Nasjonal forskerskole for allmennmedisin (NAFALM, fra 2013) er et 8-årig prosjekt (til år 2020) finansiert av 

Norges Forskningsråd. NAFALM ledes fra Avdelingen. Gjennom NAFALM har forskere i hele landet som 

arbeider med allmennmedisinsk relevante ph.d prosjekt fått et felles møtested med tilbud for den valgfrie del av 

ph.d-utdanningen.  

Utover dette består avdelingen av stillinger finansiert av UiO og våre mange stipendiater.  
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Om Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved Universitetet i Oslo  

 

AFE Oslo skal drive med anvendt allmennmedisinsk forskning «på allmennmedisinens premisser».  

I de opprinnelige planene for AFE-ne, var det lagt opp til at midlene fra Hdir trinnvis skulle trappes kraftig opp 

slik at midlene både skulle finansiere en faglig infrastruktur (veiledningskompetanse/ veilederkapasitet, 

forskningsstøtte) og egen forskning (lønns- og driftsmidler til stipendiater). Ettersom den samlede tildeling til 

landets fire allmennmedisinske forskningsenheter i en årrekke nå har stabilisert seg på et nivå som ligger langt 

under det som i 2006 var forutsatt som utgangspunkt for videre opptrapping (innstillingen fra Hdir til HOD, sak 

05/1884-14: 40 mill NOK per år), har hele tildelingen til AFE Oslo så langt gått med til å bygge opp og 

vedlikeholde en human infrastruktur for forskning med nødvendig kompetanse og kapasitet til å ta imot og 

veilede ph.d stipendiater og andre allmennmedisinske forskere. Disse må på sin side i sin helhet skaffe seg 

egne lønns- og driftsmidler i åpen konkurranse fra andre kilder.   

Tildelingen fra Hdir i 2016 gikk med til å lønne til sammen 9 vitenskapelig kvalifiserte leger (3 med 

professorkompetanse, resten med førsteamanuensiskompetanse, alle med annen stilling ved Avdeling for 

allmennmedisin) i fra 10% til 50% stillinger. Til sammen rundt to årsverk. I tillegg kommer veileder i statistikk 

(med ph.d i biostatistikk) i full stilling og administrativ rådgiver i 20% stilling. De fleste i deltidsstilling har dette i 

kombinasjon med en annen vitenskapelig stilling ved Avdelingen, tre med 10% stillinger har akademisk bistilling 

andre steder. 

AFE Oslo er ikke en selvstendig administrativ enhet ved UiO, men er et eksternt finansiert prosjekt ved 

Avdeling for allmennmedisin. Ved Avdelingen gir denne organiseringen betydelige, faglige, administrative og 

økonomiske synergier mellom UiO-finansiert og eksternt finansiert aktivitet. For AFE Oslo innebærer dette blant 

annet at Avdelingen dekker opp for manglende driftsutgifter (publiserings-kostnader, reiser mv.) ved AFE og 

ellers bidrar med ytterligere forskningsadministrativ støtte.  

AFE ansattes vitenskapelige «produksjon» reflekterer samlet forskertid uavhengig av hvor lønnsmidlene 

til egen stilling kommer fra. Fordi oppgavene er så sammenfallende, er det praktisk talt umulig å sortere egen 

veiledning/forskning på samme arbeidssted etter kabal for ulike finansieringskilder til egen lønn. Men fordi 

universitetsdelen også inkluderer studentundervisning (ansatte i eksternt finansierte stillinger som AFE har ikke 

undervisningsplikt), kan vi på generelt grunnlag si at en stilling lønnet fra AFE gir dobbelt så stor uttelling mhp 

forskning enn tilsvarende stillingsandel bare lønnet fra universitetet. Separat resultatrapportering for AFE Oslo 

vanskeliggjøres ytterligere av at det er Avdelingen som er vårt formelle nivå for rapportering i Cristin. Det er 

også i Avdelingen at stipendiater formelt sett er tilsatt og har sine prosjekt. I vårt system er derfor AFE-prosjektet 

per formalia avgrenset til den årlige tildelingen fra Hdir. Fordi de allmennmedisinske universitetsenhetene i 

landet er noe forskjellig administrativt og faglig organisert, medfører dette også at man teller opp AFE-relaterte 

aktiviteter på noe ulike måter.  

Selv om tildelingen fra Hdir i sin helhet går med til å lønne en human infrastruktur for forskning (i 2016 

gikk bare NOK 180.000 til drift), betyr ikke det vi som utgjør denne infrastrukturen er helt uten innflytelse på den 

forskningsmessige innretningen. Det at hver enkelt har sine spesialområder med større forskningsprosjekt i 

behov for nye stipendiater, muliggjør til en viss grad å kunne styre nyrekrutteringen. Men selve forskningen må 

som nevnt finne sin finansiering utenfor AFE.  

Landets allmennleger bemanner den definitivt største arena i vårt helsevesen for diagnostikk, 

behandling og forebygging. Fagets bredde gjenspeiler så å si samtlige spesialområder som i 

spesialisthelsetjenesten har sine egne spesialiteter og sykehusavdelinger. Det er derfor ikke mulig for landets 

fire små allmennmedisinske forskningsenheter å kunne dekke hele det allmennmedisinske fagfeltet. Men vi har 

alle våre spesialområder og det gjør landets AFEr dels er komplimentære i forhold til hverandre vedr. 
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forskningstema. Vi samarbeider imidlertid tett om tiltak på nasjonalt nivå for å styrke rammevilkår for forskning i 

primærhelsetjenesten. Viktigst å nevne her er Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og arbeidet for å etablere 

en nasjonal infrastruktur for klinisk forskning integrert i tjenestene. Vi er sammen om en omfattende søknad om 

praksisbasert forskningsnettverk i allmennmedisin som ble sendt inn til NFR høsten 2016. Et slik 

forskningsnettverk på plass vil innebære et radikalt taktskifte for klinisk forskning i primærhelsetjenesten, 

samtidig som det vil fremme lokalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Planene ble støttet av en 

samlet helsekomite på Stortinget desember 2016 (Helsekomiteens kommentarer til statsbudsjettet).  

    Tabellen viser hovedtrekk i utviklingen av AFE Oslo fra etableringen i 2006 tom år 2016 

 

Årstall 

Tildelinger 

fra 

Hdir 

4 x AFE 

NORGE 
(mill NOK) 

Tildelinger fra 

Hdir til  

AFE Oslo 

 

 

(mill NOK) 

Antall ansatte 

 

 

 

n= (årsverk)
1
 

Antall  

Ph.d 
2
 

stipediater  

 

n= 

Antall 

Ph.d  

disp 

 

 

n= 

 

Antall 

publ. 

Nivå 1 

og 2 

 

n= 

Antall 

andre  

publ
3 

 

n= 

2006 3,0 0,75 
2 (0,5)

4
 

- - - - 

2007 6,0 1,55 4 (1,55) 4 - 15 30 

2008 9,1 2,59 5 (1,3) 9 - 23 29 

2009 8,0 2,69 9 (2,7) 16 - 19 30 

2010 12,0 3,46 9 (3,5) 17 - 11 41 

2011 12,0 3,20 7 (3,2) 15 - 17 40 

2012 14,0 3,65 11 (3,6) 22 - 12 13 

2013 14,5 3,90 13 (4,2) 21 5 26 49 

2014 14,5 3,80  10 (3,3) 20 2 16 32 

2015 16,5 4,27 10 (3,3) 26 1 24 42 

2016 16,5 4,47 11 (3,2) 29 1 25 38 

SUM 

2007-

2016 

  

111,6 

  

34,33 

   

38  

  

9 

  

187 

 

342 

1
 antall årsverk per desember måned 

2
 stipendiater veiledet av ansatte i deltidsstilling lønnet av AFE-prosjektet  

3 
publiserte abstracts fra vitenskapelige konferanser, bokkapitler, ledere, artikler i ikke-indekserte tidsskrift mv. 

4
 planleggingsperiode 3 mndr.    

 

I denne årsmeldingen omtales de ulike forskningsprosjektene (ph.d prosjekt og AFU-prosjekt) der stipendiatene 

veiledes av en eller flere som er lønnet via AFE-prosjektet. For fullstendig omtale av alle forskningsprosjektene 

ved Avdelingen, vises det til Avdelingens årsmelding. Årsmeldingene finnes på nettstedet til forskningsenheten:   

 http://www.forskningsenheten.no  

http://www.forskningsenheten.no/
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Ansatte ved AFE Oslo 2016 
 

Ansatte forskningsveiledere og i støttefunksjoner for forskning 
 

Navn   Stilling  % Annen stilling1/kommentar____________________  

Straand, Jørund  AFE-leder      50% Professor UiO 50%; avdelingsleder 

Mdala, Ibrahimu  Veil. statistikk  100% Har ph.d i biostatistikk 
Jenum, Anne Karen Seniorforsker    40% Professor Avdelingen UiO 60% 

Gjelstad, Svein  Seniorforsker    40% Seniorforsker 10% ASP (UiO); 50% Mediata AS 

Fetveit, Arne  Seniorforsker    20%  Univ.lektor Avdelingen UiO 20%, fastlege 60% 

Brekke, Mette  Seniorforsker    10% Professor Avdelingen UiO 50%, Fastlege 

Romøren, Maria  Seniorforsker    10% Postdoktor HSØ; fastlegevikar Nøtterøy 

Reiso, Harald  Seniorforsker    10% Rådgiver ved Flåttsenteret (Sykehuset sørlandet), fastlege 

Tschudi-Madsen Hedda Forsker              10% 1.amanuensis 30% (UiO) til 31.5, fastlege 

Johansen, Inger  Forsker  10% Forsker ved NKRR (Diakonhjemmet), fastlege  

Janssen, Siri Evju Rådgiver               20% Rådgiver 50% Forskerskolen (NAFALM), 30% Avdelingen_              

Sum: 11 personer                        3.2 årsverk  

__________________________________________________________________________________________ 
1Stilling ved UiO betyr vitenskapelig stilling ved Avdeling for allmennmedisin, Helsam, UiO 

 

Med unntak av administrativ leder, rådgiver Siri Evju Janssen, har samtlige ansatte doktorgrad. Og med unntak 

av Arne Fetveit, innehar samtlige en annen vitenskapelig stilling ved siden av AFE.  

 

Leder for AFE Oslo    Anne karen Jenum    Mette Brekke         Svein Gjelstad         Arne Fetveit 

Jørund Straand 
 

 

Ibrahimu Mdala     Harald Reiso       Maria Romøren    Hedda T-Madsen  Siri Evju Janssen   Inger Johansen         

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir8eOLmvnSAhWJESwKHTysC9EQjRwIBw&url=http://www.forskningsenheten.no/joomla/index.php/209-inger-johansen-disputerer&psig=AFQjCNEVQvWltzVO0XEk2meSmv5lbddjJA&ust=1490790648563584
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Regnskap AFE Oslo 2016 
AFE Oslo fikk i bevilgningsbrev av 26.2.16 tildelt 4 475 000 kroner fra Hdir, «Tilskudd til 

allmennmedisinske forskningsenheter» over kapittel 762 post 70 på statsbudsjettet 2015. 

Tildelingen i 2015 var på 4 271 000 kroner. 

Fra 2015 hadde AFE et underskudd på kr 381 som ble overført til 2016. Samlet beløp til disposisjon i 

2016 var derfor 4 474 619 kroner.   

Som det framgår av regnskapet, gikk neste hele tildelingen med til å lønne hva som best kan 

beskrives som en human infrastruktur for forskning, herunder dekningsbidrag til instituttet. 

Driftsutgifter utgjøres hovedsakelig av utgifter til reise og opphold på vitenskapelige 

møter/kongresser.  AFE-tilsatte og deres stipendiater fikk i stor grad dekket sine driftsutgifter fra 

Avdelingen.   

 

Inntekter 
 

Sum eksterne inntekter           -4 475 000  

Overføring underskudd 2015                       381  

Sum inntekter           -4 474 619  

 
  

Utgifter   

Lønn og sosiale utgifter             3 052 955  

Dekningsbidrag til HELSAM             1 221 182  

Driftsutgifter                182 148  

Sum utgifter             4 456 285  

 
  

Overskudd 2016                -18 334  
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Ph.D-stipendiater veiledet fra AFE-ansatte 2016 
 

I 2016 veiledet AFE-tilsatte til sammen 29 ph.d stipendiater (8 med ansettelse andre steder enn Avd. for 

allmennmedisin), en stipendiat (Danielsen) hadde permisjon i 2016 (venter på nye data).  

Stipendiatene er listet opp under.  

 

Anne Karen Jenum veiledet i 2016 til sammen 12 ph.d stipendiater (hovedveileder for 8), i hovedsak 

epidemiologisk forskning basert på «STORK Groruddalen» (en kohort av nær 900 gravide og deres barn i en 

multietnisk befolkning) og ROSA-studiene (om allmennlegers håndtering av pasienter med diabetes type 2). 

Innenfor ulike tematiske områder veiledet Jørund Straand 9 stipendiater (hovedveileder for 2), Mette 

Brekke veiledet 6 (hovedveileder for 4), Arne Fetveit veiledet 3 (hovedveileder for 1). Innenfor 

antibiotikaområdet veiledet Svein Gjelstad 1 stipendiat mens Harald Reiso var medveileder for 2 ph.d 

stipendiater.  

 

Stiftelsen Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen er vår viktigste finansieringskilde for 

forskning og 16 av stipendiatene hadde lønnsmidler derfra i år 2016. Andre finansieringskilder var 

universitetsstipend fra UiO (n = 4), Extrastiftelsen (n = 2), Helseforetakene (n = 2) og en hadde lønnsmidler 

fra ent privat legat.    

 

 

Ph.d stipendiat Stikkord/tema                   Lønn fra0     Veiledere1 ved AFE 

Abuelmagd, Walaa MAA 2,6 Legemiddelinfo om DM2 for paksistan. kvinner UiO   AK Jenum (M) 

Brænd, Anja  Legemiddelforskn. i norsk allm.praksis AMFF       J.Straand (M) 

Bærug, Anne2  Amming og sv.skapsdiabetes (STORK) Extra  AK Jenum (M) 

Dahli, Mina  Samarbeid fastlege-psykiater  AMFF  M Brekke (M) 

Dalbak, Lene2  KOLS, pulsoksimetri   AMFF  J Straand (M) 

Danielsen, Sigurd H 5 Antibiotikaforskrivning ifh føde-/utdann.sted AMFF       S Gjelstad (H) 

Eggemoen, Åse Ruth D-vit/gravide (STORK Groruddalen) AMFF      AK Jenum (H) 

Eliassen Knut Eirik Flåttbårne sykdommer i allm.praksis UiO      H Reiso (M) 

Eide, Torunn Bjerve QUALICOPC-studien   AMFF  J Straand (M) 

Fagan, Mark4  Antibiotikaforskrivning sykehjem/legevakt AMFF  H Reiso (M) 

Fidjeland, Heidi  Oppfølging av kreftpas i primærhelsetj. AMFF       M Brekke (H) 

Fog, Francesca   Legemiddelgjennomgang i sykehjem     NFR/Oslo komm. J Straand (H) 

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

Lofterød, Trygve2  Brystkreft og etnisitet   Extrastift. AK Jenum (M) 

Nyborg, Gunhild               Legemidler og eldre – KTV               AMFF     M Brekke(H), J Straand(M) 
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Næss-Andresen,Marthe-L Jern og anemi hos gravide (STORK) AMFF       AK Jenum (H) 

Nøkleby, Kjersti  Kvalitet på DM2 beh i allm.pr (ROSA 4) AMFF  AK Jenum (H) 

Richardsen, Kåre Rønn2 Fysisk aktivitet hos gravide (STORK) KHS/OUS AK Jenum (H) 

Rognstad, Sture  Kollegabasert terapiveiledning, KTV/ eldre UiO      J Straand (H), A Fetveit (M) 

Romskaug, Rita2  The COOP RCT Study.    NFR  J Straand (M) 

Shakeel, Nilam  Svangersk/barseldepr.(STORK)  AMFF       AK Jenum (H) 

Skavoll, Birgitta  Tyreoidealidelser og sv.skap (STORK) AMFF  AK Jenum (H) 

Skjeie, Holgeir   Akupunktur og spebarnskolikk  AMFF       M Brekke (H), A Fetveit (M) 

Skonnord, Trygve Akupunktur/uspes korsryggsmerter  UiO       A.Fetveit (H), M Brekke (M) 

Sundseth, Anne Cathrine KTV/ Avh.skapende medisiner  Legat3    J.Straand (M) 

horbjørnsen, Astrid2 Bedre diab.kontroll med app  NFR/HIOA/EU AK Jenum (M) 

Toftemo, Ingun  Vekstmønstre hos barn (STORK)  AMFF       AK Jenum (H) 

Vallersnes, Odd Martin Akutte rusmiddelforgiftninger på legevakt AMFF       M Brekke (H) 

Waage, Christin Wiegels2 Postpartum - etniske helseforskjeller(STORK)HSØ  AK Jenum (H)__________ 

0  UIO= universitetsstipend; AMFF= Allmennmedisinsk Forskningsfond; Extra= Extrastiftelsen; NFR= Norges forskningsråd;  
   KHS= Kvinnehelsesenteret; OUS= Oslo Universitetssykehus; HIOA= Høyskolen i Oslo og Akershus; EU= EU-midler 
1  H = hovedveileder; M= medveileder  

2  Ansettelse andre steder enn ved Avdeling for allmennmedisin 
3  Gidske og Peter Jacob Sørensens Forskningfond  
4   Disputerte i 2016  
5   Permisjon pga forsinket tilgang til planlagt datamateriale 
6  Fullt navn: Walaa Metwally Ali Abdalaah Abuelmagd 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stipendiat Anja Brænd hadde som medlem av Scientific Committee en sentral rolle både i planleggingen og 

gjennomføringen av WONCA 2016 i København i juni 
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Veiledning av AFU-stipendiater i 2016 
 

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) i Legeforeningen er en støtteordning for 

småskalaforskning/ «forsøke-seg-på-forskning» for allmennleger (inntil maks. 6 månedsverk støtte 

per prosjekt). Helt siden ordningen ble etablert på 1970-tallet, har landets allmennmedisinske 

akademi forpliktet seg til å veilede AFU-stipendiatene. AFU-stipend innebærer ikke ansettelse ved 

Avdelingen. AFU-stipend fungerer ofte som rekrutteringsordning for senere doktorgrad. De ganger 

ordningen har vært evaluert, har konklusjonen alltid stått seg: «lite frø – rik avling». 

I 2016 veiledet vi til sammen 10 AFU-stipendiater: 

 

 Navn     Stikkord tema     Lønn  Veileder v/AFE  

Bratland, Bjørn  Kan vi stole på fastlegenes diagnose ved ØLI? AFU H. Reiso 

Buch, Torben  Datamining and machinelearning; hypertension AFU S.Gjelstad, J.Straand 

Dalaker, Vivian  GHB-forgiftn. v/ Oslo legevakt   AFU M. Brekke 

Egge, Øystein Bøhn Langtidseffekt av KTV-AB-uintervensjon  AFU S. Gjelstad 

Fiske, Mari   “Mat som medisin”, underernæring av gamle AFU Jørund Straand 

Mouland, Gunnar  Kan vi stole på fastlegenes diagnose ved ØLI? AFU H. Reiso 

Rolfsjord, Ingrid  Sykebesøk fra legevakta til sykehjem i Oslo  AFU J. Straand 

Rui, Linda   Methenamin (Hiprex®) som UVI-profylakse hos kv. AFU S. Gjelstad. 

Seierstad, Tori  Hva gjør BUP hos fastlegen?   AFU M. Brekke 

Skjælaaen, Katarina Sex.Overført Sykd etter overgrep, Oslo legevakt AFU M. Brekke 
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Praksisbasert forskningsnettverk i allmennmedisin 

Landets allmennmedisinske forskningsenheter har siden 2010 samarbeidet om å få på plass en 
permanent infrastruktur for klinisk forskning i allmennmedisin. Prosessen har vært støttet av 
Helsedirektoratet.   
En søknad om et felles forskningsnettverk i allmennmedisin og i tannhelsetjenesten ble sendt 
Forskningsrådet i 2014. Søknaden fikk toppkarakter (6) av det internasjonale fagpanelet, men fikk 
ikke innvilget støtte.  
Siden har arbeidet fortsatt, både med å pilotteste rekruttering og den planlagte elektroniske 
infrastrukturen. Dette ble gjort i begge tjenester på et prosjekt om medikamentelt utløst 
munntørrhet: 
 
(Forskerprosjekt) Medikamentelt utløst munntørrhet. En pilotundersøkelse blant allmennleger 
og tannleger basert på uttrekk av data fra elektroniske pasientjournaler og spørreskjema. 
Prosjektleder for pilot:  Tiril Willumsen, Odont.fak, UiO 
Prosjektmedarbeidere:  AFE-Bergen: Guri Rørtveit, Kristian A Simonsen 
    Tannhelsetjenesten kompetansesenter sør: Anne Skaare 
    AFE Oslo: Jørund Straand og Svein Gjelstad 
    Inst. For klin. Odont, UiB: Kristin Klock 
    Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest: Ellen Berggren 
    Tannhelsetj. kompetansesenter Nord og UiO (odont): Ivar Espelid 
Finansiering:    Helsedirektortatet 
 
Pilotstudie gjennomført i 2016 i forbindelse med arbeidet for å utvikle nasjonalt praksisbasert 

forskningsnettverk i primærhelsetjenesten. Knyttet til en felles problemstilling for allmennlege- og 

tannhelsetjenesten (medikamentelt utløst munntørrhet), testet vi ut rekruttering av kliniskere til deltakelse i 

forskningsnettverk, og pilottesting av elektronisk uttrekksverktøy for både legers og tannlegers 

journalsystemer. Prosjektrapport vil bli levert Helsedir. På nyåret 2017 og deretter tas det sikte på å 

utarbeide en original artikkel til Tannlegetidende.  

 

Fordi regjeringen i sin oppfølging av HelseOmsorg21-prosessen, varslet at de ville etablere et 

forskningsnettverk i tannhelsetjenesten, ble arbeidet med ny NFR-søknad avgrenset til å gjelde 

forskningsnettverk i allmennmedisin. Den nye søknaden ble sendt inn til infrastrukturprogrammet i 

NFR i oktober 2016. Som del av egeninnsatsen, garanterer her hver av landets fire 

allmennmedisinske forskningsenheter for 0,75 årsverk for prosjektperioden 2018-2022. 

Et praksisbasert forskningsnettverk på plass i allmennmedisin vil innebære et paradigmeskifte for 

klinisk forskning i allmennmedisin i Norge. Et forskningsnettverk vil dessuten fremme 

forskningssamarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Et sammendrag av NFR-søknaden fra 2016 er gjengitt bakerst i denne årsmeldingen.  
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Kort omtale av ph.d- og AFU-prosjekt veiledet 

fra ansatte lønnet fra AFE-prosjektet 

 

Fordi både Jørund Straand, Anne Karen Jenum, Mette Brekke og Svein Gjelstad i tillegg til AFE, også 

har annen stilling ved Avdeling for allmennmedisin lønnet av UiO, vil deres vitenskapelige 

«produksjon» reflektere samlet forskertid ved Avdelingen. Det er imidlertid praktisk umulig å 

sortere egen veiledning/forskning på samme arbeidssted alt etter hva slags fordeling det er mellom 

ulike finansieringskilder til lønn. Men fordi universitetsdelen også inkluderer undervisningsplikt, kan 

vi på generelt grunnlag si at en stillingsandel lønnet fra AFE gir dobbelt uttelling mhp 

forskning/veiledning enn en tilsvarende stillingsandel lønnet fra Universitetet i Oslo. 

Fordi AFE Oslo er å regne som en infrastruktur for forskning der FoU aktiviteten består i å veilede 

stipendiater, har vi fra og med denne årsmeldingen valgt å synliggjøre dette ved å avgrense 

prosjektomtalene i årsrapporten til de ph.d- og AFU-prosjekt der stipendiatene har en eller flere 

AFE-ansatte veiledere.   

For fullstendig oversikt over alle forskningsprosjekt AFE-tilsatte deltok i for året 2016, vises det til 

komplett prosjektoversikt i årsmeldingen for Avdeling for allmennmedisin. Både denne AFE-

årsmeldingen og Avdelingens årsmelding finnes tilgjengelig på AFE sine hjemmesider: 

www.forskningsenheten.no. 

 

Det er mange mulige måter å kategorisere allmennmedisinsk forskning på. Det kan være etter 

diagnose, pasienters aldersgruppe, studietype/metode mv. I denne oversikten har vi valgt å sortere 

forskningsprosjektene slik at de er fordelt på følgende fem tematiske områder: 

TEMA 1:  ANTIBIOTIKA/INFEKSJONER OG ANNEN LEGEMIDDELFORSKNING 

TEMA 2:  DIABETES, HJERTE-KAR, ETNISITET, SVANGERSKAP, VITAMIN-D 

TEMA 3:  MUSKEL- SKJELETTLIDELSER, SYMPTOMFORSKNING, HODEPINE, KREFT 

TEMA 4:  BARNE- OG UNGDOMSHELSE, RUS OG PSYKIATRI 

TEMA 5:  HELSETJENESTEFORSKNING 

 

Innenfor hvert områdes beskrives først ph.d prosjektene, deretter AFU-prosjektene.  

I oversikten som følger er navn på personer lønnet av AFE-prosjektet understreket. 

 

  

http://www.forskningsenheten.no/
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TEMA 1:  ANTIBIOTIKA/INFEKSJONER OG 

ANNEN LEGEMIDDELFORSKNING 
  

Antibiotika og infeksjoner 

(ph.d) Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: identifying possible areas 

for improvement.  

Stipendiat:   Mark Fagan      

Veileder:   Morten Lindbæk (H), Dag Berild (M), Harald Reiso (M)    

Finansiering:   AMFF 

 

Prosjektet består av flere delstudier knyttet til forskrivning av antibiotika på legevakt og i sykehjem. Vekt på 

bruken av ciprofloxacin utenfor sykehus. Avhandlingen ble levert inn høsten 2015, og Mark Fagan disputerte 

i februar 2016. 

 

 

 

 (ph.d) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis: epidemiologi, symptomer og RCT for å 

sammenligne effekt av ulike antibiotikaregimer ved erytema migrans.  

Stipendiat:   Knut Eirik Eliassen      

Veileder:   Morten Lindbæk (H), Harald Reiso (M), Dag Berild (M)    

Finansiering:   AMFF/UiO 

 

Formålet med prosjektet er å skape viten om flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (epidemiologi, 

diagnostikk, behandling og komplikasjoner).  

Del 1 (epidemiologi) er begrenset til erythema migrans (EM) og konsultasjoner for flåttbitt, herunder 

kartlegging av legenes behandling med antibiotika. Søk i fritekst i journalprogrammene til fastleger og 

legevakter i fire flåttrike fylker i Norge for perioden 2005-10. Artikkel publisert i 2014. I del 2 sammenlignet vi 

tre ulike antibiotikabehandlinger for EM: Fenoksymetylpenicillin, doksycyklin og amoksicillin. 80 fastleger 

over hele landet ble med på å inkludere EM-pasienter til studien og i årene 2011-2014 ble 188 pasienter 

inkludert og fulgt opp i et år. Resultatene er beskrevet i artikkel som ble sendt inn til vurdering 20. desember 

2016. I del 3 målte vi helseopplevelse hos pasientene som var med i EM-studien. På diagnosetidspunktet og 

ett år etter spurte vi med et detaljert spørreskjema om symptomer. Artikkel er publisert på nyåret 2017.  

Prosjektet befinner seg i avsluttende skrivefase med sikte på innlevering av ph.d første halvår 2017. 
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(ph.d) Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og 

utdanningssted  

Stipendiat:   Sigurd Haugan Danielsen     

Veileder:   Svein Gjelstad (H), Morten Lindbæk (M)     

Finansiering:   AMFF 

 

Formålet med prosjektet er å se på legesøkningsatferd og antibiotikaforskrivning ved luft- og 

urinveisinfeksjoner, og å se dette i lys av legenes tidligere oppholdsland og utdanningssted. Planlagt basert 

på koblet datafil levert fra Universitetet i Bergen. Da det i ettertid viste seg at UiB ikke hadde formell 

tillatelse til å utlevere data til samarbeidende forskningsinstitusjoner, ble prosjektet stoppet opp og 

Danielsen har derfor hatt permisjon fra PhD-prosjektet siden sommeren 2015 i påvente av at vi ved UiO 

skaffer til veie nye, egne data for å besvare forskningsspørsmålene. Dette forventes å komme i orden i løpet 

av 2017.  

 

 

(AFU-prosjekt) Pasientforløp ved bruk vs ikke bruk av metenamin som forebyggende 

behandling. 

Stipendiat:    Linda Rui (ikke opptatt PhD-programmet)     

Veileder:   Svein Gjelstad (H), Morten Lindbæk (M)   

Finansiering:   AFU 

 

Prosjektet er en retrospektiv registerstudie (Reseptregisteret) som ser på effekten av metenamin som 

forebyggende behandling hos kvinner mellom 50 og 79 år. Prosjektet planlegges publisert i løpet av 2017. 

Det vil sannsynligvis bli del av et framtidig PhD-prosjekt som vil bli søkt støttet fra AMFF mars 2017. 

 

 (AFU-prosjekt) Forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner etter seksuelt overgrep: en 

kohortstudie ved Overgrepsmottaket i Oslo, Norge 

Stipendiat:   Katarina Skjælaaen 

Veiledere:   Odd Martin Vallersnes (H), Mette Brekke (M), Helle Nesvold (M) 

Finansiering:   AFU 

 

Samarbeid med Legevakten i Oslo, Olafiaklinikken og Mikrobiologisk avdeling ved OUS. Formålet er å 

registrere forekomst av smitte med seksuelt overførbare infeksjoner etter overgrep og lete etter variabler 

som kan predikere forhøyet risiko for smitte. Økende antibiotikaresistens har betydning for fremtidige valg 

av profylaktisk behandling etter overgrep. Hvis oppmøtet til kontroll viser seg å være godt, kan en vurdere å 

utelate profylakse mot klamydia, og i stedet styre etter påvist smitte 

 

AFU-prosjekt) Opprettholdes en gunstig antibiotikaforskrivning fire år etter KTV-

intervensjonen? 

AFU-stipendiat:   Øystein Bøhn Egge 

Veileder:    Svein Gjelstad 

Finansiering:    Allmennmedisinsk ForskningsUtvalg (AFU) I Legeforeningen 
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Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan de forbedringer man oppnådde i prosjektet Kollegabasert 

Terapiveiledning (KTV) (redusert AB-bruk ved ØLI og mindre andel av bredspektrede midler) har utviklet seg 

over en oppfølgingsperiode på fire år.  

 

(AFU-prosjekt) Kan vi stole på fastlegens diagnose? ICPC-diagnoser og infeksjoner 
AFU-stipendiater:   Gunnar Mouland og Bjørn Bratland 
Medarbeider:   Geir L Sporaland  
Veileder:      Harald Reiso , AFE Oslo 
 
Vurdering av kvalitet i bruk av ICPC-koder på legeregningskort, samlet inn ved legekontor i Arendals-området.  
 
 

 

 

 

Annen forskning om legemidler og legemiddelbehandling 

 

(ph.d) Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning 

til eldre pasienter: En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis. (KTV-prosjektet) 

Stipendiat:   Sture Rognstad    

Veiledere:   Jørund Straand (H), Arne Fetveit (M)   

Finansiering:   Norges Forskningsråd (NFR); UiO 

 

Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan 

redusere eldre menneskers livskvalitet og helse. Prosjektet analyserer effekten av kollegabasert 

terapiveiledning (KTV) for å fremme en mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter. 

Aktuelle artikler er publisert og ph.d ble innsendt høst 2016 (ph.d ble forsvart 3. mars 2017). 

(ph.d) 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 

Stipendiat:   Gunhild Nyborg    

Veiledere:   Mette Brekke (H), Jørund Straand (M)   

Finansiering:   AMFF 

 

Prosjektets formål er å avdekke og karakterisere omfang av og prediktorer for potensielt uhensiktsmessig 

legemiddelforskrivning til eldre pasienter (70+ år) i Norge, hjemmeboende og i sykehjem, og å utvikle 

eksplisitte kriterier for uhensiktsmessig legemiddelbruk blant sykehjemsbeboere. To artikler er publisert, den 

tredje er innsendt. Innlevering av ph.d forventes 1.halvår 2017. 
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(ph.d) Kan kvaliteten på forskrivning av vanedannende legemidler til eldre i allmennpraksis 

forbedres? Kollegabasert terapiveiledning (KTV) i allmennpraksis.   

Stipendiat:   Anne C Sundseth    
Veiledere:   Elin O Rosvold (H), Jan C. Frich (M), Jørund Straand (M)  
Medarbeider:  Svein Gjelstad 
Finansiering:   AMFF 
 
Prosjektet er lagt opp som ph.d prosjekt, men kandidaten er ikke oppmeldt i ph.d programmet. Formålet er å 
kartlegge allmennlegers forskrivningspraksis av vanedannende legemidler til eldre pasienter, samt se på KTV-
metodens effekter på kortere og på lengre sikt for å redusere forskrivning av vanedannende legemidler til 
eldre pasienter i allmennpraksis. Første artikkel er innsendt for publisering (des. 2016). 
 

(ph.d) Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people - The COOP 

Study. A randomised controlled trial 

Stipendiat:   Rita Romskaug (ph.d stipendiat på Klinmed, UiO) 

Veiledere:    Torgeir Bruun Wyller (H), Jørund Straand (M) 

Finansiering:   NFR 

 

Det overordnede målet med denne studien er å evaluere effekt på pasientrelaterte endepunkt av et semi-

strukturert samarbeid mellom geriater og fastlege på komplekse legemiddelregimer hos hjemmeboende, 

eldre pasienter. Protokoll er innsendt for publisering og datainnsamling pågår (des. 2016).  

 

(ph.d) Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig 

kvalitet  

Stipendiat:   Anja Lyche Brænd       

Veileder:  Atle Klovning (H), Jørund Straand (M)    

Finansiering:   AMFF 

 

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. Artikkel 1 ble publisert i 
2014 og artikkel 2 og i 2016. Artikkel 3 sendes inn vår 2017. 
 

(ph.d) Legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer på sykehjem i Oslo 

Stipendiat:   Amura Francesca Fog 

Veiledere:  Jørund Straand (H), Knut Engedal (M), Hege S. Blix (M) 

Finansiering:   Off.sektor ph.d (NFR og sykehjemsetaten i Oslo) 

 

Studien er basert på tre artikler. Den første har fokus på legemiddelbruk, legemiddelrelaterte problemer og 

effekt av gjentatt legemiddelgjennomgang på sykehjem. Den andre analyserer forskjeller i legemiddelbruk 

mellom eldre som bor hjemme og på sykehjem i Oslo. Den siste vil ha fokus på variasjon i legemiddelbruken 

mellom sykehjem i Oslo.  

 



17 
 

(ph.d) Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av astma og KOLS i 

allmennpraksis. 

Stipendiat:   Lene Dalbak (UiT)    

Veiledere:   Hasse Melbye (H), Jørund Straand (M)    

Finansiering:   AMFF  

 

Arbeidet går ut fra UiT der også Dalbak har sin hovedstilling og hvor hovedveileder er tilsatt. Det dreier seg 

om 3 atskilte prosjekt som alle belyser hvordan diagnostiske metoder kan brukes. To baserer seg på 

datainnsamling i allmennpraksis, én fra befolkningsundersøkelse (Tromsøundersøkelsen).  Den første er et 

kvalitetssikringsprosjekt av egen praksis der nytten av spirometri ble vurdert med henblikk på medikamentell 

behandling av KOLS. Artikkel publisert i 2013. Andre delen er basert på «DIOLUP»-studien og omhandler 

nytten av pulsoksimetri ved oppfølging av astma og KOLS pasienter i allmennpraksis. Artikkel publisert i 2015. 

Tredje delen, basert på data fra befolkningsundersøkelsen i Tromsø, undersøker om pulsoksymetri kan 

brukes i diagnostikk av kronisk hjertesvikt. Manuskript er innsendt for publisering.  Ph.d forventes sluttført i 

2017.03.  

  

     
 
 
 (AFU-prosjekt) «Mat som medisin» – prevalens av og intervensjon rettet mot eldre 
hjemmesykepleiemottakere med ernæringssvikt eller i ernæringsmessig risiko. 
Legemiddelgjennomgang. 
Forsker:  Allmennlege/sykehjemslege Mari Fiske 
Veiledere:  Jørund Straand og Anne Moen (avd. sykepleievitenskap) 
Finansiering:  Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) 
 
Mari Fiske vil teste ut en metode for å identifisere og intervenere overfor eldre hjemmesykepleiemottakere 

som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Første del handler om en screeningundersøkelse ved 

hjelp av validerte skjema. Dette vil bli gjort i to kommuner, Øvre og Nedre Eiker. Dette vil gi prevalenstall om 

problemets utbredelse i denne populasjonen. Dessuten vil man identifisere pasienter til delstudie 2: en 

pragmatisk intervensjon med individuell kostplan overfor inkluderte pasienter i Øvre Eiker (implementert av 

hjemmesykepleien; motsvarende pasienter i Nedre Eiker vil fungere som kontrollgruppe). Primært utfallsmål 

er vektendring, sekundære endemål er ADL-funksjoner og håndgrep-styrke. I prosjektet inngår også en 

legemiddelkartlegging/legemiddelgjennomgang og formålet med denne delstudie 3 er å se på mulige 

assosiasjoner mellom legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer og spise-/ernæringsproblemer 

(legemidler kan gi munntørrhet, kvalme, endret smaksans mv.). 

Så langt har tiden gått med på å utvikle og planlegge prosjektet. Det vil bli søkt om AMFF-stipend mars 2017 

med sikte på at dette skal bli et ph.d-prosjekt. 
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TEMA 2: DIABETES, HJERTE-KAR, ETNISITET, 

SVANGERSKAP, VITAMIN-D 
 

(EU)(ph.d) 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) 

Stipendiat:   Astrid Thorbjørnsen    

Medveileder:   Anne Karen Jenum     

Finansiering:   NFR/HiOA/EU  

 

I denne norske delen av et stort EU-prosjekt som involverer en rekke land om telemedisinske verktøy, ble det 

gjennomført en RCT med 3 parallelle armer fra november 2011 til desember 2013. To artikler om RCT-en er 

publisert. En kvalitativ artikkel, fra intervjuer av deltakerne om bruk av mobil-appen, er snart innsendingsklar, 

og kandidaten arbeider parallelt med den fjerde artikkelen.  

 

 

(ph.d) Undersøkelsen av kvaliteten på diabetesbehandling i Norge i 2014 (ROSA 4).  
Samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Får pasienter med type 
2 diabetes behandling på rett nivå i helsetjenesten?  
Stipendiat:  Kjersti Nøkleby    

Veiledere: Anne Karen Jenum  (H), Anh Thi Tran (M), Tore Julsrud Berg (M)   

Finansiering:  AMFF, UiO  

 

ROSA 4 er et fler-regionalt samarbeid, primært mellom NOKLUS/UiB og UiO. Data fra 11 000 pasienter med 

diabetes fra 2014, ble samlet inn i 2015-2016 og kvalitetssikret. Tre av fire PhD-postdoc prosjekter er 

foreløpig finansiert. Dette PhD prosjektet er et subprosjekt som bruker materiale fra primærhelsetjenesten 

om behandlingskvalitet ved type 2 diabetes fra ROSA 4, men som også samler inn data fra 

spesialisthelsetjenesten. Vi vil i dette prosjektet særlig se på samhandling hos pasienter med høy risiko for 

hjerte- og karsykdom. Fire artikler er planlagt som ledd i dette PhD prosjektet.  

ROSA-4 studien danner også grunnlag for postdoktorprosjekt for Anh Thi Tran, se omtale under 

«postdoktorprosjekt». 

 

(ph.d) Svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo (STORK Groruddalen) 

Stipendiat:  Nilam Shakeel     

Veiledere:  Anne Karen Jenum, Egil Martinsen     

Finansiering:  AMFF 

 

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. Første artikkel om depresjon i svangerskapet er publisert, den andre om depresjon 
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postpartum er innsendt, og den tredje artikkelen, som omhandler betydningen av fysisk aktivitet for 

depresjon, er i skrivefasen. 

 

(ph.d) Prediktorer for og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning 

i Oslo (STORK Groruddalen) 

Stipendiat:    Åse Ruth Eggemoen    

Veiledere:    Anne Karen Jenum (H), Per Lagerløv (M)    

Finansiering:    AMFF 

 

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. . En artikkel basert på data som kandidaten selv samlet ved Helsetjenesten for 

flyktninger og asylsøkere, og en om vitamin D status tidlig i svangerskapet og endringer fram til siste halvdel 

av svangerskapet, er publisert. Den tredje artikkelen vurderer effekt av vitamin D på barnas fødselsvekt og 

kroppssammensetning, er innsendt og revidert. Avhandlingen forventes sluttført i 2017.  

 
Åse Ruth Eggemoen presenterer sin studie på WONCA Europe i København, juni 2016 

 

(ph.d) Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning 

(STORK Groruddalen) 

Stipendiat    Marthe-Lise Næss-Andresen 

Veiledere   Anne Karen Jenum (H), Jens Petter Berg (M) 
Finansiering     AMFF 
 
På verdensbasis er jernmangel den hyppigst forekommende ernæringsmangelen og den vanligste årsaken til 
anemi. Kandidaten ser på forekomst av og prediktorer for jernmangel og anemi under svangerskap og i 
barseltid i ulike etniske grupper og på helseutfall hos barn av gravide med jernmangel og anemi. . Første 
artikkel om etniske forekomsten i anemi og jernmangel tidlig i svangerskapet nærmer seg å være 
innsendingsklar.  
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(ph.d) 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 (STORK Groruddalen). 

Stipendiat:    Ingun Toftemo     

Veiledere:    Anne Karen Jenum (H), Per Lagerløv (M) 

Finansiering:    AMFF 

 

Kandidaten har skrevet en kvalitativ artikkel om synspunkter og erfaringer til foreldre med overvektige barn. 

Hun har i 2015 ferdigstilt innsamlingen av oppfølgingsdata fra helsestasjonene på barna til mødrene I STORK 

Groruddalskohorten, og vil skrive to artikler på dette materialet. Den første av disse som omhandler etniske 

forskjeller i over- og undervekt hos barna ved 5 års alder, er snart innsendingsklar. 

 

(ph.d) Postpartum – en underutnyttet mulighet til å redusere etniske helseforskjeller hos 

kvinner (STORK Groruddalen) 

Forsker:   Cristin Wiegels Waage   

Veileder:   Anne Karen Jenum (H)     

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 og svangerskapsdiabetes kan tjene som eksempler. I dette 

prosjektet vurderes 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. 

Kandidaten har publisert fire artikler, en om vektøkning i svangerskapet, en om postpartum vektretensjon, 

en om etniske forskjeller i blodtrykk gjennom svangerskap og barseltid, og en om risiko for type 2 diabetes 

postpartum, bedømt ved forhøyet HbA1c.  Kandidaten disputerte for PhD graden ved vår avdeling 24. januar 

2017.  

 

(ph.d) Fysisk aktivitet hos gravide i en multietnisk befolkning (STORK Groruddalen) 

Forsker:   Kåre Rønn Richardsen    

Veileder:   Anne Karen Jenum (H), Sveinung Berntsen (M), Egil W Martinssen (M) 

Finansiering:    Kvinnehelsesenteret, OUS   

denne studien vil vi primært beskrive objektivt målt fysisk aktivitetsnivå i ulike tidsperioder av 

svangerskap/barseltid og undersøke prediktorer for fysisk aktivitet, herunder etnisitet.  

Kandidaten har publisert tre artikler om ulike aspekter ved fysisk aktivitet i svangerskap og postpartum. Den 

første omhandlet etniske forskjeller i aktivitetsnivå tidlig i svangerskapet, den andre vurderte prediktorer for 

å ikke følge Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet i siste halvdel av svangerskapet, og den tredje 

vurderte betydningen av objektivt målt god tilgang til rekreasjonsarealer, og subjektivt opplevd tilgang. Han 

disputerte for PhD graden ved vår avdeling 24. januar 2017. 

 

(ph.d) Prevalens og prediktorer for stoffskiftesykdom og jodmangel under og etter 

svangerskapet i en multietnisk populasjon i Oslo (del av STORK Groruddalen-studien)  

Stipendiat:   Birgitta Skavoll     

Veiledere:   Anne Karen Jenum (H), Elisabeth Qvigstad (M)     

Finansiering:   AMFF 
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PhD-prosjektet vil kartlegge omfanget av etniske forskjeller i jodstatus og thyreoideasykdom i graviditet og 

barselperiode, og mulige konsekvenser for mors helse og for det nyfødte barnet.  

Første artikkel om etniske forskjeller i forekomst av hypo- og hyperthyreose tidlig i svangerskapet er i 

skrivefasen. 

 

 

(ph.d) Breastfeeding in mothers with gestational diabetes: a multi-ethnic cohort study (STORK 

Groruddalen) 

Ph.d stipendiat:   Anne Bærug  

Veiledere:   Atle Fretheim (H), Anne Karen Jenum (M) 

Prosjektstart:   2013 

Samarbeidspartner: Nasjonal kompetansetjeneste for amming, Oslo Universitetssykehus. 

Finansiering:  Extrastiftelsen/Norske Kvinners Sanitetsforening.  

 

Flere studier finner at amming kan bidra til å forebygge type 2 diabetes hos kvinner, samt redusere risikoen 

type 2 diabetes hos kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes. Formålet med artikkelen er å undersøke 

ammeforekomst hos kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes. Siste artikkel fra STORK G (under arbeid). 

(ph.d)  The need for drug information about diabetes among Pakistani females in Norway. A 

qualitative study about the need for drug information about diabetes among Pakistani and other 

non-western women in Norway. 

PhD student:   Walaa Metwally Ali Abdalaah Abuelmagd. 

Hovedveileder:   Prof Else-Lydia Toverud 

Medveiledere:   Helle Håkonsen, Anne Karen Jenum  

Prosjektstart:  2013  

Finansiering:  UiO (Universitetsstipend) 

 

Avhandlingen vil utgå fra Institutt for farmasi (MATNAT fakultet).  Hun har i 2016 arbeidet med artikkel 1 og 2 

som snart er innsendingsklare. 

 

(ph.d) Brystkreft og etnisitet 

 PhD kandidat:  Trygve Lofterød 

Hovedveileder:   Inger Thune (KLINMED) 

Medveileder:   Anne Karen Jenum 

Prosjektstart:   2015 

Finansiering:  Extrastiftelsen 

 

Kandidaten vil bruke data fra flere kilder for å vurdere insidens av brystkreft, risikofaktorer og prognose i 

ulike etniske grupper. Han er nå på 1 års studieopphold i USA. 
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(ph.d) Kan tradisjonelle risikofaktorer forklare økt risiko for kardiovaskulær sykdom hos 

sørasiater  vs. europeere i Norge og i New Zeeland? En prospektiv kohort-studie. Ph.d  

Stipendiat:  Kjersti Stormark Rabanal  

Hovedveileder:   Haakon Meyer, Avd. for samfunnsmedisin, Helsam, UiO/FHI 

Medarbeidere:    Grethe S Tell og Jannicke Igland (UiB), Anne Karen Jenum (UiO),  

Romana Pylypchuk, Suneela Mehta og Rod Jackson(Univ. Auckland, NZ), Bernadette 

Kumar (NAKMI), Randi M Selmer (FHI) 

Finansiering:  Extrastiftelsen (Hjerte- karrådet) 

 

Samarbeid mellom Norge og New Zeeland der norske data kommer fra  HUBRO, MORO og Det norske 

infarktregisteret . 

  

(ph.d) Can simple dietary advice improve maternal and child health? A study from rural Malawi. 

Ph.d kandidat:  Kathrine G Hjertholm (IMB) 

Veiledere:  Per O Iversen (Hovedveil.IMB), Gerd Holmboe Ottesen (M) (Helsam) 

Prosjektleder:   Penjani Kanudoni (Malawi) 

Medarbeidere:  Ibrahimu Mdala (Norge), Alister Munthali og Kenneth Maleta (Malawi), Zumin Shi 

(Australia) og Elaine Fergurson (London) 

Finansiering: NFR 

Kartlegging av gravide kvinners matinntak i Malawi med sikte på å utvikle og implementere  

bedre kostholdsråd. En artikkel innsendt for publisering og en annen er under utarbeidelse.  
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TEMA 3: MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER, 

SYMPTOMFORSKNING, HODEPINE, KREFT 
 

 

(ph.d) Symptomer og plager i allmennpraksis og befolkningen. En epidemiologisk og klinisk 

allmennmedisinsk studie (Ullensakerundersøkelsen) 

Stipendiat:   Mona Kjeldsberg,  

Veiledere:   Bård Natvig (H), Dag Bruusgaard (M), Jørund Straand (M)   

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. 

 

(ph.d) ACU-WEB: En randomisert kontrollert intervensjonsstudie av standardisert 

akupunkturbehandling mot akutte ryggsmerter i allmennpraksis, kombinert med 

utvikling og evaluering av webprogrammet Survey Email Scheduling And Monitoring in 

eRCTs (SESAMe), et verktøy for forbedret datainnsamling i kliniske studier.   

Stipendiat:   Trygve Skonnord     

Veileder:   Arne Fetveit (H), Atle Klovning (M), Mette Brekke (M)   

Finansiering:   AFE ->UiO-ph.d-stipend 

 

Acuback-studien er en multisenter-RCT som søker å avklare om akupunktur bidrar til raskere tilfriskning av 
akutte ryggsmerter. Videre er målet at web-verktøyet SESAMe skal bli et nyttig verktøy for forskere som 
bruke digitale spørreskjemaer i RCTer. Artikkel ble publisert i JMIR i 2016, det ledende tidsskriftet på sitt 
område. SESAMe ble på nyåret 2017 nominert inn for UiO sin innovasjonspris.  
 

 

(ph.d) Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk (Metode, RCT, IPD-metaanalyse og kvalitativ 

feltstudie)  

Stipendiat:   Holgeir Skjeie     

Veileder:   Mette Brekke (H), Arne Fetveit (M)    

Finansiering:   AMFF 

 

Akupunktur blir ofte brukt ved spedbarnskolikk. Prosjektet undersøker om akupunktur har effekt mot kolikk 

utover placebo, og rasjonale for metodens bruk.  

Det er gjennomført en pilotstudie og en blindings-validert multisenter RCT i allmennpraksis. Begge studiene 

er publisert. Henholdsvis 2011 og 2013.                                                                                                                                     

Det er gjennomført en kvalitativ felt-studie på holdninger til og bruk av akupunkturbehandling på spedbarn 

ved Longhua Integrated Hospital i Shanghai og Shanghai University of TCM. Studien er publisert i 2015.  Siste 

del av prosjektet er en IPD-metaanalyse av foreliggende RCT-studier om emnet i et internasjonalt samarbeid. 

Studien er pågående, og planlegges publisert i løpet av 2017:     
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I ph.d prosjektet inngår også delprosjektet: «Big needles- small bodies» The absence of acupuncture 

treatments for infants in contemporary Shanghai. A qualitative study. Dette er en kvalitativ studie med en 

kombinasjon av deltakende observasjon, semistrukturert intervju, dybdeintervju og litteraturgjennomgang 

og og dybdeintervju av hvordan klinikere innenfor Tradisjonell Kinesisk Medisin i dagens Shanghai forholder 

seg til nåle-akupunktur av små barn. Dette har vært mulig fordi førsteforfatter har hatt kontakter over mange 

år med International Education College ved Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. 

Studien konsentrerer seg om klinikere knyttet opp til Shanghai University of Traditional Chinese Medicine og 

undervisningssykehuset Longhua Hospital i søndre Shanghai. 

Formålet var å belyse faktisk kinesisk akupunkturpraksis og anbefalinger opp mot vestlige akupunktørers 
anbefalinger i forhold til små barn. Det forelå ingen tidligere kvalitative data på dette. Studien ble publisert i 
BMJ Open november 2015. 
 

 

Akupunktur-forskergruppa på studietur i Kina, her på Pediatrisk avdeling, Long Hua Integrated Traditional 

Chinese Medicine (TCM) sykehus, Syd Shanghai, november-16. 

 

(ph.d) Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten 

Stipendiat:   Heidi Fidjeland   

Veiledere:   Mette Brekke (H), Ingvild Vistad (Sørlandet sykehus)(M)    

Finansiering:   AMFF 

 

Prosjektet vil undersøke om forutsetningene er til stede for at fastlegene kan overta et større ansvar for 

oppfølgingen av selekterte kreftpasienter.  En artikkel om fastlegers syn på dette er publisert. En 

spørreskjemaundersøkelse blant 230 pasienter med gynekologisk kreft er gjennomført og artikkel er under 

utarbeidelse. Datainnsamling til artikkel 3 pågår.  
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TEMA 4: BARNE- OG UNGDOMSHELSE, RUS OG 

PSYKIATRI 
 

(ph.d) Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo 

Stipendiat:   Odd Martin Vallersnes  

Veiledere:   Mette Brekke (H), Dag Jacobsen (M), Øyvind Ekeberg (M)  

Prosjektstart:   2011    

Finansiering:   AMFF 

 

Samarbeid med Legevakten i Oslo og Akuttmedisinsk avdeling ved OUS. Prosjektet har studert behandling av 

rusmiddelforgiftninger på legevaktnivå og fant at en enkel og systematisk klinisk undersøkelse duger til å 

finne pasientene med farlige forgiftninger og andre akutte tilstander. Imidlertid bør oppfølgingen etter 

rusmiddelforgiftninger bli bedre. 

Odd Martin Vallersnes disputerte i januar 2017. 

Så langt har prosjektet publisert fem artikler. 

 

 
Stipendiat Mina Dahli presenterer sitt prosjekt på Wonca 2016 i København 

 

(ph.d) Hvordan arbeider fastleger med pasienter med psykiske og sammensatte lidelser, med 

ungdom som en del av bildet.  

Stipendiat:  Mina Dahli  

Veiledere:  Ole Rikard Haavet (H), Mette Brekke (M), Torleif Ruud (M)  

Samarbeidspartnere:  Nick Kates, Jorun Rugkaasa, Ajmal Hussein, Anne Landheim,  

Prosjektstart:  2015    

Finansiering:  AMFF 
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Prosjektet er et delprosjekt under prosjektet: “Shared care. Family Health teams: Shared care for mental and 
co-morbid illnesses by well-coordinated primary and mental health care” som er støtte fra Helse SørØst.  
Prosjektet til Mina Dahli er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus FOU-avdeling psykisk helse, 
bydel 10, 11 og 12 i Oslo, Sykehuset Innlandet, McMaster University, Department of Psychiatry & Behavioral 
Neuroscience (Canada) og Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. En artikkel om ungdoms syn på 
helse og hjelpsøknad er innsendt for publisering. 
 

  

 

(AFU-prosjekt) GHB-forgiftninger og mistanke om påført GHB-rus  

AFU-stipendiat:  Vivian Dalaker  

Veiledere:   Odd Martin Vallersnes (H), Mette Brekke (M), Fridtjof Heyerdahl (M)  

Finansiering:   AFU 

 

PhD-prosjekt under planlegging. Samarbeid med Legevakten i Oslo og Akuttmedisinsk avdeling ved OUS. 

Prosjektet vil undersøke rusmiddelinntak hos pasienter med mistanke om forgiftning med gamma-

hydroksybutyrat (GHB) ved å ta rusmiddelprøver i spytt og blod og kartlegge klinisk forløp og behandling i 

ambulanse, på legevakt og på sykehus for å finne prediktorer for når sykehusinnleggelse er nødvendig. I 

tillegg skal det tas rusmiddelprøver i spytt og blod av pasienter som oppsøker legevakt med mistanke om 

påført rus.  

 (AFU-prosjekt) Hva gjør BUP hos fastlegen? Evaluering av en samarbeidsmodell mellom 

fastleger og BUP. 

AFU-stipendiat:  Tori Seierstad 

Veiledere:  Ole Rikard Haavet og Mette Brekke 

Finansiering:   AFU (start 2014) 

 

Prosjektet har som mål ved en kvalitativ metode (fokusgrupper) å belyse en samarbeidsmodell med 

felleskonsultasjoner på fastlegekontoret om unge pasienten med psykiske helseproblemer. Svingen 

legesenter på Lillehammer har siden 2008 deltatt i et slikt samarbeid med lokal BUP. Samarbeidet gjelder 

barn og unge hvor fastlegen, som regel ut fra en bekymring hos foreldre, opplever behov for rådføring, enten 

med tanke på henvisning, eller for en veiledning / avklaring uten at det er behov for henvisning. I prosjektet 

vil modellen bli belyst mhp hvordan modellen oppleves å fungere for fastleger, psykiatrispesialister, foreldre 

og deres barn.  
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TEMA 5: HELSETJENESTEFORSKNING 
 

 

 

  

(ph.d) Patients´ versus doctors´  experiences and expectations.  A comparative general practice 

study in a Norwegian and international perspective (QUALICOPC). 

Stipendiat:   Torunn Bjerve Eide  

Veiledere:    Elin O Rosvold (H), Jørund Straand (M)   

Finansiering:   AMFF 

 

Formålet med studien er å få mer kunnskap om hva pasienter ønsker og forventer av allmennlegen, hvilke 
tjenester allmennlegen faktisk yter og i hvilken grad tjenestetilbud og pasientenes forventning påvirkes av 
ytre faktorer som praksisorganisering, legens ansettelsesforhold og geografisk lokalisasjon. Datainnsamlingen 
i Norge var et felles prosjekt mellom landets fire allmennmedisinske forskningsenheter. Studien analyserer 
data fra leger og pasienter i alle de nordiske landene, som en delstudie under det internasjonale prosjektet 
Quality and Costs of Primary Care in Europe. Første artikkel ble publisert og artikkel 2 ble sendt inn for 
publisering desember 2016.  
 

 

 
Stipendiat Torunn Bjerve Eide presenterer sitt prosjekt på Wonca 2016 i København 

 
 
 
  



28 
 

(ph.d) Rehabilitering av eldre hjemmeboende (CHARM). 
Stipendiat:  Gro Næss, CHARM, Avd. For sykepleievitenskap 
Veiledere:  Torgeir Bruun Wyller (OUS, geriatri)(H); Marit Kirkevold (Spl.vitskap, Helsam) (M)   
Medarbeidere:   Christina Foss (UiO), Jørund Straand (UiO), Unni Sveen (UiO),  

Kari Sletnes (Oslo kommune) 
Finansiering:  NFR (CHARM) 
 

Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere en samarbeidsmodell for tidlig diagnose og rehabilitering av eldre 

hjemmeboende som erfarer subakutt funksjonstap. Dette skal gjøres gjennom å utvikle, teste og evaluere en 

samarbeidsmodell for tidlig diagnose og rehabilitering av eldre hjemmeboende som erfarer subakutt 

funksjonstap. Intervensjonen er et samarbeidsprosjekt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

(AFU-prosjekt) Sykebesøk fra Oslo kommunale legevakt til sykehjem i Oslo 
AFU-stipendiat:    Ingrid Rolfsjord 
Veileder:    Jørund Straand 
Finansiering:    Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) 
 
Ved ø.hj. behov for legetilsyn til sykehjemspasienter i Oslo når ansatt sykehjemslege ikke er tilgjengelig, 
tilkalles lege fra Oslo legevakt. I dette prosjektet har vi registrert data i tilknytning til slike sykebesøk over en 
tremåneders periode. Formålet er blant annet å kartlegge i hvilken grad vaktlegene får tilstrekkelig medisinsk 
informasjon om pasientene på sykehjemmet og om dette inkluderer opplysninger om avgjørelser knyttet til 
terapeutisk intensitet. Manuskript er under utarbeidelse med sikte på innsending for publisering våren 2017. 
 

 
(AFU-prosjekt) Data-mining, machine learning og beslutningsstøtte i allmennpraksis: muligheter 
for oppfølging og behandling av kroniske sykdommer demonstrert ved en «proof of concept» 
studie av hypertensjon. 
AFU-stipendiat:  Torben Buch 
Veiledere:  Svein Gjelstad og Jørund Straand 
Finansiering:  AFU 
 
Ved bruk av nye teknologier innenfor «data mining» og «machine learning» er det mulig å forbedre oversikt 
over oppfølging og behandling av kroniske sykdommer. Sammen med klinisk beslutningsstøtte kan dette ha 
store potensialer for å forbedre kvalitet i klinisk praksis samtidig som ressursbruken blir mer effektiv. 
Siktemålet er å utvikle og validere verktøy til beslutningsstøtte basert på «machine learning» for at dette skal 
kunne bli integrert i legenes elektroniske journalsystem.  
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Publikasjoner AFE Oslo 2016 
Navn på forfatter lønnet fra AFE-prosjektet (Hdir) er uthevet 

A. Ph.d disputaser 

 
Mark Fagan.  Empiric prescribing in selected primary care settings: identifying possible areas for 

improvement. Institute of health and society, University of Oslo: 2016.  

Veiledere:  Dag Berild (Klinmed), Morten Lindbæk (ASP) og Harald Reiso (AFE Oslo) 

  

 

Mark Fagan 

 

De fleste som tar sin doktorgrad hos oss gjør dette i halv stilling i kombinasjon med arbeid som 

fastlege i tilsvarende stilling. Vanlig gjennomføringstid er dermed 6 år. Antall disputaser går i rykk og 

napp. Bare i årets første kvartal i 2017 har 4 kandidater veiledet fra AFE disputert. I skrivende stund 

(mars 2017) ligger vi an til rundt 8 sluttførte doktorgrader i 2017. 

 

B. Vitenskapelige artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrift nivå 1 og 2 
(6 artikler i nivå 2 tidsskrift; alfabetisk rekkefølge basert på førsteforfatter) 

 
 

1. Brænd AM, Straand J, Jakobsen RB, Klovning A. Publication and non-publication of drug trial results: 
a 10-year cohort of trials in Norwegian general practice. BMJ Open. 2016 Apr 11;6(4):e010535. doi: 
10.1136/bmjopen-2015-010535. 
 

2. Cooper JG, Claudi T, Høines KJ, Lyngstad I, Gjelsvik B, Mouland G, Svoen N, Jenum AK.      Bruk av 
skjema i oppfølgingen av diabetes i allmennpraksis. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 May 3;136(8):688-
9. doi: 10.4045/tidsskr.16.0322. Norwegian.  
 

3. Dyrkorn R, Gjelstad S, Espnes KA, Lindbæk M. Peer academic detailing on use of antibiotics in acute 
respiratory tract infections. A controlled study in an urban Norwegian out-of-hours service. Scand J 
Prim Health Care. 2016 Jun;34(2):180-5. doi: 10.3109/02813432.2016.1163035. Epub 2016 Apr 7. 

 
4. Eggemoen ÅR, Falk RS, Knutsen KV, Lagerløv P, Sletner L, Birkeland KI, Jenum AK. Vitamin D 

deficiency and supplementation in pregnancy in a multiethnic population-based cohort.BMC 
Pregnancy Childbirth. 2016 Jan 19;16:7. doi: 10.1186/s12884-016-0796-0. 
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5. Eide TB, Straand J, Melbye H, Rortveit G, Hetlevik I, Rosvold EO. 

Patient experiences and the association with organizational factors in general practice: results from 
the Norwegian part of the international, multi-centre, cross-sectional QUALICOPC study. BMC Health 
Serv Res. 2016 Aug 24;16(1):428. doi: 10.1186/s12913-016-1684-s. (nivå 2) 
 

6. Eliassen KE, Berild D, Reiso H, Grude N, Christophersen KS, Finckenhagen C, Lindbæk M. Incidence 
and antibiotic treatment of erythema migrans in Norway 2005-2009. Ticks Tick Borne Dis. 2016 Jun 
30. pii: S1877-959X(16)30097-8. doi: 10.1016/j.ttbdis.2016.06.006.  
 

7. Holmen H, Wahl A, Torbjørnsen A, Jenum AK, Småstuen MC, Ribu L. Stages of change for physical 
activity and dietary habits in persons with type 2 diabetes included in a mobile health intervention: 
the Norwegian study in RENEWING HEALTH. BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 May 
12;4(1):e000193. doi: 10.1136/bmjdrc-2016-000193. 
 

8. Kinnunen TI, Waage CW, Sommer C, Sletner L, Raitanen J, Jenum AK. Ethnic Differences in 
Gestational Weight Gain: A Population-Based Cohort Study in Norway. Matern Child Health J. 2016 
Jul;20(7):1485-96. doi: 10.1007/s10995-016-1947-7. 
 

9. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JŠ, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention by 
general practitioners for medication-overuse headache, follow-up after 6 months: a pragmatic 
cluster-randomised controlled trial. J Neurol. 2016 Feb;263(2):344-53. doi: 10.1007/s00415-015-
7975-1. (nivå 2) 

 
10. Kristoffersen ES, Straand J, Russell MB, Lundqvist C. Disability, anxiety and depression in patients 

with medication-overuse headache in primary care - the BIMOH study. Eur J Neurol. 2016 Jan;23 
Suppl 1:28-35. doi: 10.1111/ene.12850. 
 

11. Madar AA, Stene LC, Meyer HE, Brekke M, Lagerløv P, Knutsen KV. Effect of vitamin D3 
supplementation on iron status: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial among ethnic 
minorities living in Norway. Nutr J. 2016 Aug 9;15(1):74. doi: 10.1186/s12937-016-0192-7. 

 
12. Waage C, Jenum AK, Mdala I, Berg JP, Richardsen K, Birkeland K. Associations between gestational 

diabetes mellitus and elevated HbA1c early postpartum in a multi-ethnic population. Prim Care 
Diabetes. 2016 Oct 19. pii: S1751-9918(16)30103-6. doi: 10.1016/j.pcd.2016.09.007. [Epub ahead of 
print] 

 
13. Richardsen KR, Falk RS, Jenum AK, Mørkrid K, Martinsen EW, Ommundsen Y, Berntsen S. Predicting 

who fails to meet the physical activity guideline in pregnancy: a prospective study of objectively 
recorded physical activity in a population-based multi-ethnic cohort. BMC Pregnancy Childbirth. 
2016 Jul 26;16(1):186. doi: 10.1186/s12884-016-0985-x. 

 
14. Richardsen KR, Mdala I, Berntsen S, Ommundsen Y, Martinsen EW, Sletner L, Jenum AK. Objectively 

recorded physical activity in pregnancy and postpartum in a multi-ethnic cohort: association with 
access to recreational areas in the neighbourhood. Int J Behav Nutr Phys Act. 2016 Jul 7;13:78. doi: 
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Vedlegg 1: AFE-AMFF 10 års jubileum markert 

på Primærmedisinsk Uke 2016 

 
Program for 10-årsmarkeringen: 
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Til ve: President i Legeforeningen, tidligere NFA-leder, Marit Hermansen, åpnet AFE-jubileet på PMU 2016. Hun 

understreket viktigheten av fortsatt styrket allmennmedisinsk forskning og at Legeforeningen fortsatt vil være en 
viktig støttespiller for å oppnå dette.  Til h: Statsekretær i HOD, Lisbeth Normann (H), understreket i sin hilsen et ønske 

om at AFEne skulle bidra til å løfte forskningen i pleie- og omsorgsfagene. Normann har tidligere vært president i 
Sykepleierforbundet. 
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Hvor står AFEne i dag og hvor går vi? 
AFE-dagen Primærmedisinsk Uke, 28.okt 2016: 

 
Panelintervju med tre av gründerne (her ved en av dem). 

Intervjuer: journalist Mattis Åmotsbakken  i SPOL avdelingen i Legeforeningen 
Intervjuobjekter : Kjell Maartmann Moe (Hdir), Irene Hetlevik (AFE Trondheim) og 

Jørund Straand (AFE Oslo) (Per Hjortdahl hadde meldt forfall). 
 
I det følgende gjengis journalistens (MÅ) spørsmål (sendt oss på forhånd) og forberedte svar (som det ikke 
alltid ble tid til å gi!) fra AFE-leder i Oslo Jørund Straand (JS).  
 
MÅ: Per Fugellis visjon fra den spede begynnelse 1984 var at forskningen skulle "rettes mot den genuine, 
allmennmedisinske klinikk: De vanlige sykdommers forekomst, ytringsformer, forløp, utredning og 
behandling i førstelinjetjenesten". Hvor godt står dagens praksis seg i AFEene opp mot Fugellis visjon den 
gangen? 
 
JS: Fra slutten av 1970-tallet og fram til årtusenskiftet, var Per Fugelli en svært viktig nasjonal strateg og 
tenker innen allmennmedisinfaget. Før jeg svarer konkret på spørsmålet ditt, vil jeg gå litt rundt grøten: Jeg 
kjenner nemlig igjen Per Fugelli sin visjon som du innledet med. Det er hentet fra en av de første 
årsmeldingene til Institutt for allmennmedisin i Bergen da Per hadde tatt over ledelsen der etter Sigurd 
Humerfelt.  Per sin forskningsvisjon var nettopp utforsking av de store hvite flekkene på kartet over 
allmennmedisinsk klinikk. Min egen doktorgrad var ledd i dette prosjektet. Jeg har skrevet om dette og om 
allmennmedisinsk forskning 1988-2013 i Jubileumsheftet til AF 75 år fra 2013. 
 
I plandokumentet fra Hdir til HOD (innstillingen fra Hdir til HOD, sak 05/1884-14) om etablering av AFEne, var 
det opprinnelig lagt opp til at AFE-ne både skulle utgjøre en infrastruktur for økt veiledningskapasitet i de 
allmennmedisinske forskningsmiljøene, men AFE-ne skulle også utstyres med frie midler til å initiere forskning 
gjennom å ansette og lønne stipendiater. Men tildelingene til AFEne har fortsatt ikke kommet opp på det 
minimumsmålet som var satt for kapasitetsbyggingen. Selve forskningen – hva som skal utforskes og hvordan 
- er det derfor andre som bestemmer og betaler for: AMFF, NFR osv. Vi ved AFEne virker bare indirekte inn 
ved å hjelpe til med søknadene. 
 
Etter denne omveien har jeg likevel ikke problemer med å si: Ja, vi har klart levert innenfor Per F. sin visjon. 
Forskningen vår kjennetegnes av både å være anvendt, praksisnær og relevant. I Oslo har vi for eksempel 
veiledet prosjekt om vanlige symptomtilstander (hodepine), klimakterieplager, luftveisinfeksjoner, diabetes 
(etnisitet), KOLS, depresjon, kollegabasert terapiveiledning, overvekt, rehabilitering av eldre, tennisalbue, 
effekt av akupunktur, uhensiktsmessig legemiddelbehandling av eldre – bare for å nevne noe.  
 
 
MÅ: Hvordan når AFEnes resultater ut i klinisk praksis og hvordan bidrar det til bedre pasientbehandling? 
 
JS: Jeg tenker at de to presentasjonene vi hadde fra AFE Oslo tidligere i dag illustrerer dette: at viktigste tiltak 
mot hodepine vedlikeholdt og forverret av kronisk overforbruk av smertestillende midler, er å kutte ned på 
medisinbruken. Og videre: at vitamin D tilskudd verken reduserer hodepine eller styrker muskelkraft og spenst. 
Slik som mange før vår forskning trodde at D-vitamin-tilskudd førte til. Dette er formidlet både til publikum og 
i ulike faglige fora. 
Men AFE-ne kan ikke så mye mer enn å publisere og formidle kunnskap. Andre er det som må ta hovedansvar 
for implementering av kunnskapen. Egentlig et ansvar for Helsedirektorat og kommunene - som i begrenset 
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grad tar dette ansvaret. Ros derfor til Legeforeningen som tar ansvar gjennom å etablere et Senter for 
Kvalitet i legekontor, SKIL.    
  
MÅ: Hvilke områder mener dere vi trenger mer kunnskap om i allmennpraksis i dag? (overdiagnostikk og 
overbehandling er aktuelle tema i tiden som vi vet er en pågående diskusjon i fagmiljøene..) 
 
JS: Det er fortsatt mange hvite flekker på kartet over allmennmedisinsk klinikk. For å kunne kalle 
allmennmedisin et fag, innebærer det at faget tar ansvar for kunnskapsutviklingen, skriver sitt fag, og at mest 
mulig av fastlegenes yrkesutøvelse skal være tuftet på relevant forskningsbasert kunnskap.  
Det naturlige forløpet for mange av de tilstandene vi møter i allmennpraksis er for eksempel fortsatt 
mangelfullt utforsket og beskrevet. Mye av den viten som skapes i spesialisthelsetjenesten er dessuten verken 
relevant eller gyldig i allmennpraksis, dette gjelder både diagnostiske tester og effekt av ulike behandlinger. 
JA! Forskning trengs også for å undersøke kliniske konsekvenser av overdiagnostikk og overbehandling. Her 
kan vi føye til: forskning innen klinisk kommunikasjon – hvordan kommunisere risiko på en måte som både er 
sannferdig samtidig som pasienters preferanser og verdier blir ivaretatt?  
Men viktigst nå, slik jeg ser det, er å styrke klinisk forskning i primærhelsetjenesten. Husk at allmennmedisin 
er faget til legene som betjener helsetjenestenes definitivt største arena for diagnostikk og behandling. Men 
klinisk forskning i vår kliniske setting der prevalensen, forekomsten, også av det som regnes som vanlige 
sykdommer, er så lav at vi må rekruttere pasienter fra mange legepraksiser for å få tilstrekkelig antall til et 
forskningsprosjekt, - det gjør at vi trenger en infrastruktur for klinisk forskning i legepraksisene, et 
praksisbasert forskningsnettverk. Det har landets fire AFEr med flere nå søkt NFR om og dette skal Guri 
Rørtveit (UiB) snakke om seinere i dag.  
 
MÅ: Det har vært en svært positiv utvikling av antall doktorgradsstipendiater, som i dag er på om lag 80. 
Hva skyldes den positive utviklingen og hva gjøre dere for å beholde "de gode hodene"? 
 
JS: Bare ved Avdeling for allmennmedisin ved UiO veileder vi i dag i overkant av 40 ph.d stipendiater hvorav ¾ 
er allmennleger. Dette er ti ganger så mange som vi hadde i 2007, første driftsåret for AFE Oslo. Men ingen 
av stipendiatene er lønnet av AFE. De veilederne hos oss som har en deltidsstilling lønnet av AFE (i tillegg til 
ordinær universitetsstilling), veileder brorparten av de 40. Det er tre viktige årsaker til denne positive 
utviklingen: 
1. AFE-satsningen har klart styrket den samlede veiledningskapasiteten i det allmennmedisinske 

akademiet. Derfor har vi nå kapasitet til å ta i mot flere stipendiater enn før. 
2. Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) – har vært desidert viktigste finansieringskilde for å lønne 

ph.d forskere i inntil 3 år. Derfor får vi lønnsmidler til flere doktorgradsstipendiater. 
3. Medgang avler medgang. Vi er blitt bedre til å skrive søknader, vi lykkes bedre nå enn før i å skaffe 

midler fra NFR, Extrastiftelsen, og internt utlyste stipend på universitetene. 
  
Hvordan ta vare på de «gode hodene» er mer vanskelig. Svært mange av dagens allmennmedisinske 
professorer nærmer seg nå pensjonsalderen slik at vi bare MÅ sørge for å utdanne neste generasjon av 
allmennmedisinske akademikere: de som skal ta over etter oss. Det er vanskeligere å få postdoktorstipend 
enn ph.d-stipend og innad på universitetene må vi sloss for hver enkelt stilling innenfor et system som ellers 
er pålagt å kutte i budsjettene. Vi forsøker så godt vi kan med ulike kabaler av midlertidige stillingsbrøker og 
eksternt finansierte prosjekt. Men usikre ansettelsesforhold med lav lønn er ikke noe konkurransefortrinn. Her 
sliter vi. Vi må innse at neppe klarer å beholde i systemet mange som vi egentlig sårt vil trenge framover.  
 
MÅ: Forskningsrådet har definert klinisk forskning i allmennpraksis som et prioritert område. Samtidig er 
det bare cirka 1 prosent av samfunnets samlede utgifter til medisinsk forskning som går til 
primærhelsetjenesten. Hva gjøre dere for å sette allmennmedisinsk forskning på dagsorden og hvilke 
utviklingstrekk vil prege AFEne i årene som kommer? 
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JS: Det er viktig at NFR i økende grad har hatt fokus på allmennmedisinsk forskning, og i HO21-prosessen som 
jo ble koordinert av forskningsrådet, ble klinisk allmennmedisinsk forskning løftet opp som en hovedsak å 
styrke i framtiden. Men når Regjeringen skulle følge dette opp, da var dette helt forsvunnet. Da var alt ved 
det gamle: Klinisk forskning er bare slikt som skjer på sykehusene. For primærhelsetjenesten er det helst bare 
snakk om tverrfaglig forskning med pleie og omsorgssektoren.   
Ikke før primærhelsetjenesten gis et lovpålagt sørge-for-ansvar, også for kunnskapsutvikling og utdanning i 
egen sektor, slik som i spesialisthelsetjenesten, vil denne skjevfordelingen («apartheid» kaller jeg det!) trolig 
fortsette. Om da ikke allmennmedisinen etter hvert blir sluset ut av kommunesektoren og i stedet kommer inn 
under helseforetakene da!  
Men, praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten, om vi får til det, vil utvilsomt medføre mer og 
bedre klinisk forskning i allmennpraksis.   
 
  
MÅ: Myndighetene ønsker å stimulere til mer tverrfaglig forskning i primærhelsetjenesten. På hvilke 
områder av allmennmedisinsk forskning ser dere behov for mer tverrfaglig samarbeid? 
 
JS: Tverrfaglig forskningssamarbeid er både riktig og viktig. Spesielt når det gjelder forskning om 
pasientforløp og samhandling (både horisontalt og vertikalt). Og ellers om sammensatte problemstillinger der 
det er viktig å forene ulike fagperspektiv for å få en bredere forståelse av fenomenet.  
Men like lite som vi trenger tverrfaglige team for pasienter med helseproblemer som fastlegen utmerket 
håndterer aleine, trenger vi tverrfaglig forskning som er mer tverr enn den er faglig. Hva som er riktig 
forskerkompetanse og faglig tilnærming må selvfølgelig bestemmes konkret ut fra hva som er 
forskningsspørsmålet.   
Og så et viktig poeng til slutt: 
I primærhelsetjenesten er det åpenbart et langt større forskningsbehov i de sektorene der pasienter 
diagnostiseres, behandles og eventuelt legges inn i sykehus, enn der hvor pasienter mottar pleie og omsorg. 
Forskning er viktig også innenfor pleie og omsorg, men ikke av samme intensitet eller omfang som i 
allmennpraksis og på legevakt. Å fordele allerede små forskningsmidler i primærhelsetjenesten basert på 
antall årsverk i de ulike sektorene vil derfor være et alvorlig feilgrep.  
Både i HOD og i kommunesektoren synes det å være tungt å erkjenne behovet for klinisk forskning i 
allmennpraksis. Jeg har ingen bedre forklaring på dette enn at det trolig handler om profesjonsideologi.   
 
 

 
Leder for AFE Oslo, Jørund Straand. Her som postervakt på WONCA Europe, København juni 2016  
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Vedlegg 2: The Norwegian Primary Research 

Network 
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Les mer om Allmennmedisinsk forskningsenhet på vår nettside: 

 

www.forskningsenheten.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du også denne årsmeldingen og den mer omfattende årsmeldingen som gjelder for hele Avdeling 

for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

 

Vi er også på Facebook: 

https://www.facebook.com/allmennmedisin/ 

 

http://www.forskningsenheten.no/
https://www.facebook.com/allmennmedisin/
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