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HØKH - året 2017
Også dette året har HØKH-forskere publisert langt over måltallet, hele 86 artikler i
internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, noe vi er svært godt fornøyd med. Artiklene spenner
vidt tematisk og metodisk, fra kvantitative registerstudier og intervensjonsstudier, til
kvalitative studier basert på dybdeintervjuer med pasienter, pårørende og helsearbeidere. En
stipendiat har disputert innenfor et helsepolitisk svært viktig tema: forholdet mellom formell
(helsetjenester) og uformell (pårørende) omsorg for kronisk syke pasienter. Vi har hatt et
budsjett på i underkant av 29 millioner kroner, hvor omtrent halvparten er eksterne midler
tildelt i konkurranse. Direkte finansiering fra Helse Sør-Øst har også i år utgjort den største
andelen av basisfinansieringen med 4 millioner kroner. Finansieringen fra Forskningsrådet,
som er den konkurransearenaen hvor HØKH gjennom årene har hatt den klart høyeste
suksessraten, har utgjort i underkant av 10 millioner kroner. Ved inngangen til 2018 består
HØKH av 30 personer, av disse er 10 PhD- eller postdoktorstipendiater eksternfinansiert på
midlertidige kontrakter, og 8 ansatt i kombinerte stillinger enten med klinisk eller akademisk
arbeid.
Som i 2016 har HØKH dette året fått innvilget forskningsmidler til et omfattende prosjekt fra
Helsevel programmet i Forskningsrådet. «Hvordan kan vi redusere bruken av tvunget psykisk
helsevern ovenfor personer med alvorlig psykisk sykdom?» er utviklet i samarbeid med
Senter for medisinsk etikk (UiO), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i
kommunene (NAPHA) og Mental helse. Studien er sektorovergripende, og består av fem
arbeidspakker som med ulike metoder skal svare på spørsmålene: «Hvordan er problemet med
tvunget vern representert i ulike diskurser?», «Hvor stor er variasjonen i bruk av tvunget
psykisk helsevern mellom tjenestene, og hva karakteriserer tjenester med høyt og lavt nivå av
tvangsbruk?», «Hva er populasjonsprediktorer for variasjon i bruken av tvang?», «Kan en
intervensjon på kommunenivå redusere bruken av tvang?», og «Hva er implikasjonene av
våre resultater for utvikling av tjenestene, og hvordan kan denne kunnskapen implementeres i
praksis?» I lys av helsepolitiske målsetninger om å redusere bruken av tvang for dem med
alvorlige psykiske lidelser, og de store kunnskapshullene på feltet, blir dette en svært viktig
studie som vil få stor betydning for pasientene dette gjelder.
HØKH har siden 2013 vært koordinerende miljø for det nasjonale nettverket i
helsetjenesteforskning. Nettverket skal ha merverdi for forskere, og det skal bidra til resultater
for beslutningstakere, tjenestene og pasientene. I samarbeid med NTNU inviterte HØKH i
mars forskere og beslutningstakere til den første nasjonale konferansen i
helsetjenesteforskning i Trondheim. Interessen for arrangementet overgikk hva vi hadde tort
å håpe på: rundt 100 innsendte arbeider, og venteliste for å komme med. Det var stor bredde i
deltakelse med hensyn til institusjonstilhørighet, profesjonstilhørighet og geografi. I tillegg til
to plenumsarrangement organiserte vi ni parallellsesjoner/workshops med forskerbidrag. Vi
valgte å beholde de fem temaene som den nasjonale skrivegruppen pekte på i forarbeidet til
det nasjonale nettverket: «Kvalitet og pasientsikkerhet», «Pasientbehandling, pasientforløp og
samhandling», «Behov og brukermedvirkning», «Styring og ledelse» og «Fordeling,
organisering og finansiering».
Det var særlig innenfor tematikken «Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling»
interessen var stor. Dette skyldes trolig at Forskningsrådets utlysninger, både i det gamle
Helse- og omsorgsprogrammet og i det nye Helsevel-programmet, har hatt tydelig fokus og
satsing på denne tematikken. For å utvikle en helsetjeneste tilpasset pasientenes behov og
samfunnets ressurser og virkemidler, er det imidlertid viktig at forskningen styrkes også
innenfor de andre områdene. Revideringen av programplanen for Helsevel-programmet er et
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skritt i riktig retning. Fagrådet for den nasjonale satsingen har i tillegg utfordret RHFenes
strategigruppe for forskning til en mer strategisk satsing på helsetjenesteforskning for å få
svar på viktige spørsmål. Det kan gjøres ved å identifisere kunnskapshull og dermed peke på
hvor forskningsbehovene er, eller knytte forskning mer direkte til krav i oppdragsdokumentet
fra Helse- og omsorgsdepartmenetet til helseforetakene. Regionene finansierer i dag mange
små og tematisk ulike prosjekt innen helsetjenesteforskning. Fagrådet mener at mange av
disse kunne hatt et perspektiv utover egen region for å sikre generalisering, og fordi det er
nasjonale problemstillinger. Det er svært positivt at RHFenes strategigruppe legger opp til en
prinsipiell drøfting av hvilke regionale koordineringsmekanismer det kan samarbeides om på
dette feltet.
Kravene om brukermedvirkning og nytteverdi av forskning, og formidling av
forskningsresultater utover internasjonal fagfellevurdert publisering, er tydelige fra
bevilgende myndigheter. Dette året har vi systematisk benyttet Facebook og Twitter for å
informere om nye artikler og resultater, samt andre viktige ting som skjer i vårt miljø.
HØKHs brukerpanel bestående av pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og
representanter fra pasient- og interesseorganisasjoner har også dette året gitt oss viktige
innspill på prosjektinnretning og forskningstilnærming, samt inspirert oss til å gå inn i nye
problemstillinger det er relevant og viktig å forske på. Som en videreføring av arbeidet med
brukerinvolvering samarbeider vi med forskningsmiljø i Storbritannia som har utviklet
metodikk og systematikk både når det gjelder «co-production» av forskning og
forskningsspørsmål sammen med brukere, og «knowledge mobilisation» til praksis, utdanning
og politikk. Dette er begrep og tilnærminger som så langt har vært viet lite oppmerksomhet i
Norge.
Gjennom de siste årene har vi med jevne mellomrom diskutert HØKH-navnet. Opprinnelig
stod HØKH for Helse Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning. Men ikke finnes
Helse Øst lenger, og etter opprettelsen av en regional forskningsstøtteenhet på OUS er vi
heller ikke lenger et kompetansesenter, men et rent forskningsmiljø. Så er det de to «H-ene»
som begge står for helse, og den ene av de to «H-ene» er i tillegg stum. I år har vi derfor hatt
en navnekonkurranse hvor de viktigste kriteriene for navnebytte var at det skulle være et
bedre navn enn det vi har i dag, og at navnet kan fungere bra både på norsk og engelsk. Det
kom inn en rekke forslag, men en enstemmig jury landet likevel på at ingen av forslagene
tilfredsstilte kriteriene. Vi har derfor valgt å beholde merkenavnet HØKH fordi det er godt
kjent og innarbeidet i miljøet. Men vi «snur på flisa», i stedet for å kalle oss Avdeling for
helsetjenesteforskning med HØKH i parentes kaller vi oss nå HØKH, Avdeling for
helsetjenesteforskning. Så beholder vi det engelske navnet: Health Services Research Unit,
Akershus University Hospital.
For det neste året ønsker jeg meg flittige forskere som genererer gode ideer sammen med
helsetjenesten og brukere av tjenesten, forskere som får tilslag på søknader om
forskningsmidler, og som publiserer sine resultater i internasjonale tidsskrift med
fagfellevurdering. Men ikke minst ønsker jeg meg forskere som ser viktigheten av å
presentere sine resultater for beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt, og formidler sine
funn til Universitets og høyskolesektoren slik at det kommer fremtidens helsearbeidere til
gode.
Lørenskog 1. mars 2018
Hilde Lurås
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Noen viktige resultater
Brukermedvirkning i en kommunal akutt døgnenhet
Anne-Kari M Johannessen, Sidsel Tveiten, Anne
Werner. User participation in a Municipal Acute
Ward in Norway: dilemmas in the interface between
policy ideals and work conditions.
Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Fra 1. januar 2016 ble kommunale akutte
døgnenheter
et
lovpålagt
kommunalt
Anne-Kari M. Johannessen og Anne Werner
helsetjenestetilbud. Tilbudet er rettet mot pasienter
som har behov for øyeblikkelig medisinsk behandling hvor sykehusinnleggelse ikke er
nødvendig eller hensiktsmessig. Studien omhandler helsepersonells erfaringer med
brukermedvirkning i en kommunal akutt døgnenhet. Ved observasjon og kvalitative
individuelle intervjuer studerte vi hvordan brukermedvirkning ble ivaretatt og hva
helsepersonell vurderte som brukermedvirkning. Vi så spesielt på hvordan helsepersonell
håndterte dilemmaene de opplevde med hensyn til å praktisere brukermedvirkning. Knappe
ressurser, pasientenes fysiske og mentale ressurser og samarbeid med kommunenes
tjenestekontor påvirket praktisk brukermedvirkning. Resultatene viser også at det er et gap
mellom helsepolitiske føringer om brukermedvirkning og helsepersonells muligheter til å
oppfylle dette i klinisk arbeid.
En prediksjonskonkurranse om preferanser for helse
Michał Jakubczyk, Benjamin M. Craig, Mathias Barra,
Catharina G.M. Groothuis-Oudshoorn John D. Hartman,
Elisabeth Huynh, Juan M. Ramos-Goñi, Elly A. Stolk,
Kim Rand-Hendriksen. Choice Defines Value: A
Predictive Modeling Competition in Health Preference
Research.
Value in Health.
Mathias Barra og Kim Rand

Instrumenter som brukes til verdsetting av helse består av
to deler: et spørreskjema der pasienter klassifiserer sin egen helsetilstand, og et verdisett som
knytter alle kombinasjoner av svar til en verdi hvor 1 tilsvarer preferansen for fullverdig helse
og 0 tilsvarer preferansen for ikke å være i live. Slike verdisett fremskaffes ved hjelp av
statistisk modellering av svar fra utvalg av normalbefolkningen som blir spurt om preferanser
for helse. Over tid har de statistiske modellene som brukes blitt stadig mer komplekse. Økt
modellkompleksitet gir bedre beskrivelse av innsamlet materiale (modelltilpasning), men øker
samtidig risikoen for at modellen beskriver støy/tilfeldig varians, snarere enn faktiske trender
i det som ønskes representert.
Motivert av en faglig disputt om prediktiv validitet arrangerte Kim Rand (HØKH) og
professor Benjamin Craig (University of South Florida) en vitenskapelig
prediksjonskonkurranse. Med finansiell støtte fra EuroQol Research Foundation samlet de inn
preferansedata om helsetilstander beskrevet med instrumentet EQ-5D fra 4000 personer i
USA. Basert på dette datamaterialet ble forskere fra hele verden utfordret til å lage sine beste
prediksjoner for hvordan et nytt utvalg på 4000 individer ville svare om sine preferanser på et
annet sett med helsetilstander. 18 lag deltok, inklusive lag ledet av Mathias Barra (HØKH) og
Kim Rand. Vinnerlaget ble ledet av Michał Jakubczyk (Warsaw School of Economics).
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Artikkelen illustrerer viktigheten av forskjellen mellom modelltilpasning (hvor godt modellen
direkte reflekterer datamaterialet den er laget på bakgrunn av) og prediktiv verdi (hvor godt
modellen predikerer nye observasjoner av samme type). Studien er også et nyskapende
eksempel på hvordan forskjellige grupper forskere kan bidra til å belyse samme
problemstilling med forskjellige tilnærminger i en konkurranse.
Språkbarriere i arbeidshverdagen mellom leger som har utenlandsk bakgrunn og
helsepersonell i norske helsetjenester
Erik Skjeggestad, Jennifer Gerwing,
Pål Gulbrandsen. Language barriers
and professional identity: a qualitative
interview study of newly employed
international medical doctors and
Norwegian colleagues.
Patient Education & Counseling.
Rundt 16 % av praktiserende leger i
Norge har utenlandsk utdanning og
statsborgerskap. Det er kjent at mange av disse har hatt begrenset norskopplæring og kan ha
problemer med å kommunisere i arbeidshverdagen. Vi har intervjuet 16 utenlandske leger og
12 norskutdannet helsepersonell som har lang erfaring med å jobbe sammen med utenlandske
leger. Artikkelen viser at språkvanskeligheter kan handle om semantiske problemer
(terminologi, også fagspesifikk), pragmatiske problemer (håndtering av sosiale relasjoner og
ulike roller) og sosiokulturelle utfordringer (mangel på rituelt språk ved sensitive situasjoner).
Artikkelen gir ny innsikt i hva manglende norskkunnskap kan innebære for utenlandsk
helsepersonell, og kan være nyttig for å planlegge hva som bør vektlegges i norskopplæring
for utenlandske leger som kommer til Norge.
Erik Skjeggestad, Jennifer Gerwing og Pål Gulbrandsen

Produktivitetstap for norsk økonomi som følge av brystkreft
Fredrik A Dahl, Jūratė
Šaltytė Benth, Eline Aas,
Hilde Lurås. Economic
productivity loss due to
breast cancer in Norway – a
case control study using the
human capital approach.
Fredrik A Dahl, Jurate Saltyte Benth, Eline Aas og Hilde Lurås

Nordic Journal of Health
Economics.

Basert på koblede registerdata om kvinner med brystkreft og deres matchede kontroller har vi
tidligere vist at kontrollert for utdanning, antall barn og fødeland får overlevere etter
brystkreft redusert sin fremtidige lønnsinntekt sammenlignet med kontrollene.
Inntektsforskjellene var signifikante og økende i oppfølgingsperioden på 13 år1. Hensikten
med denne nye studien som benytter det samme koblede datasettet fra Kreftregisteret og
Statistisk sentralbyrå (FD trygd), var å undersøke den negative konsekvensen av brystkreft på
produktiviteten i norsk økonomi.

1

Benth, JS.,Dahl, FA., Lurås, H., Dahl, AA.(2014), A controlled study of income development for breast cancer
survivors in Norway, Journal of cancer survivorship, 8(2), 239-247.

7

Avdeling for helsetjenesteforskning

Årsrapport 2017

Analysen tar utgangpunkt i «human capital approach» (HCA) hvor arbeidskraft ses på som en
innsatsfaktor i produksjonen, og verdien av et individs innsats til samfunnsøkonomien måles
som potensiell generering av inntekt. Ved hjelp av ulike statistiske metoder estimerte vi
produktivitetstapet som en funksjon av alder ved diagnose. Det årlige produksjonstapet for
norsk økonomi ble beregnet til 179,900,000 € eller 58,200 € per brystkreft tilfelle. For
kvinner som var under 65 år ved diagnosetidspunktet var kostnaden 94,300 € per tilfelle.
Denne typen beregninger kan benyttes når myndighetenes vurderer om forebyggingsprogram,
som mammografiscreeningsprogrammet i dette tilfellet, er kostnadseffektive tiltak.
Disse to studiene er eksempler på hvordan vi kan koble data om helse og sosiodemografi fra
nasjonale registre for å belyse konsekvenser av sykdom for den enkelte og for samfunnet.
Fordi alle norske borgere har unike personnummer ligger det til rette for en rekke koblinger
av registre. Så langt har det dessverre vært svært tidkrevende å få tilgang til denne typen
koblinger, men om Helsedatautvalgets forslag2 til forenklede retningslinjer og lovverk blir
innført vil fremtiden fortone seg annerledes.


2

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-for-enklereog-sikrere-tilgang-til-helsedata/id2569090/
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Årets disputas
MA Gunvor Aasbø disputerte 26. mai 2017 over avhandlingen:
Affected and responsible: A qualitative study of family caregivers in
interaction with chronically ill persons and health care
professionals.
Hovedveileder: seniorforsker Anne Werner.
Avhandlingen har som målsetting å utvikle ny kunnskap om
forholdet mellom formell og uformell omsorg for kronisk syke, med
et særlig fokus på pårørendes rolle. Bakgrunnen for studien er at
inkludering og ansvarliggjøring av uformelle omsorgsgivere blir
Gunvor Aasbø
stadig viktigere i den offentlige helsepolitikken. Datamaterialet er
basert på kvalitative intervjuer med ektefeller til KOLS-pasienter, deltakende observasjon i
hjemmebesøk med ambulante lungeteam, og intervjuer med sykepleiere som følger opp
pasienter hjemme.
Funnene i avhandlingen viser pårørendes samtidige erfaring med å være berørt av partnerens
sykdom, og å være ansvarlig for å håndtere situasjoner som følger med sykdommen. Disse
erfaringene står i motsetning til pårørendes innsats for å opprettholde kontinuitet og
normalitet både i sitt eget liv, den syke partnerens liv og deres samliv. Pårørende opplever
behov for støtte og avlastning, samtidig vegrer de seg for å be om hjelp fra helsevesenet.
Deres syke partnere har en tendens til å underkjenne behovet for profesjonell hjelp når
sykdommen forverrer seg, og dersom pårørende tar kontakt med helsevesenet uten partnerens
samtykke, utfordrer det pasientens individuelle autonomi, likeverd og gjensidighet. Pårørende
opplever at behov for hjelp ikke alltid blir tatt på alvor i helsetjenesten og at det er vanskelig å
få tilpasset hjelpen til behov de har som par.
Gunvor Aasbø argumenterer i avhandlingen for at pårørendes erfaringer og behov for støtte
ikke kun bør forstås som individuelle og essensielle, men at relasjonen til den syke har
betydning for deres erfaringer og forståelse av behov. Hun viser at det er viktig å utvikle en
flertydig og sensitiv tilnærming til pårørende. Tjenestene må være tilgjengelige, fleksible og
pålitelige; de må være tilpasset pårørendes behov for å bevare og håndtere relasjonene mellom
dem selv og deres syke partnere. Det er også nødvendig å anerkjenne dilemmaene pårørende
erfarer mellom å skulle håndtere ansvaret selv og å søke hjelp og avlastning.
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HØKHs forskergrupper
HØKH ledes av Hilde Lurås, og består av tre forskergrupper: Operasjonsanalyse,
Organisering, samhandling og ressursanvendelse i helsetjenesten og Behandlingskvalitet og
klinisk epidemiologi. Fredrik A. Dahl, Jorun Rugkåsa og Pål Gulbrandsen leder de respektive
forskergruppene.
For å stimulere til flerfaglige og tverrfaglige diskusjoner og ulike metodiske tilnærminger er
forskergruppene tematisk inndelt, samtidig er det overlapp mellom gruppene ved at personer
som tilhører en forskergruppe ofte deltar i prosjekter forankret i en av de andre gruppene. I
alle forskergruppene er det personer med kompetanse innenfor kvalitativ og kvantitativ
metodikk. Den samlede fagbakgrunnen inkluderer informatikk og informasjonsteknologi,
statistikk, matematikk, epidemiologi, sosiologi, kjønnsteori, sosialantropologi, pedagogikk,
samfunnsøkonomi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, fysioterapi, sykepleie, psykologi,
nevrologi og indremedisin. De fleste større prosjektene har nå betydelig internasjonalt
samarbeid, manifestert gjennom publikasjonene. HØKH forskere yter også statistikk- og
metodestøtte innenfor alle forskningsområder og arrangerer kurs og seminarer til
forskningsaktive på Ahus.
Operasjonsanalyse
Fagområdet til gruppen er anvendelse av kvantitative metoder for analyse av komplekse
systemer. Dette omfatter bl.a. modellering av pasientflyt gjennom helsevesenet, hvor gruppen
har flere pågående prosjekter. Gruppen bygger modeller av slagpasienters vei gjennom
behandling og rehabilitering, som både er basert på nasjonale registerdata og omfattende
datainnsamling i slagenheten ved sykehuset. For å analysere belastningen på
behandlingssløyfen utvikles modeller for forekomst av nye slagtilfeller, som varierer med
alder, kjønn og bosted, og dette kobles opp mot fremtidige befolkningsprognoser. Vi
analyserer også pasientstrømmen gjennom kommunale akutte døgnenheter, og bidrar med
analyser i det Forskningsrådsfinansierte SFIet3 Center for Connected Care. Gruppen har sterk
kompetanse innen statistikk, og gir generell statistikkstøtte som styrkeberegninger og
dataanalyse til kliniske forskningsprosjekter. Selv om hovedvekten av arbeidet i gruppen er
kvantitativt, legger vi vekt på å forstå alle relevante tolkninger av problemene vi studerer, og
til dette benytter vi Soft Systems Methodology som er en kvalitativt rettet metodologi.
Gruppeleder: Fredrik A. Dahl, Dr. scient (informatikk/statistikk)
Ansatte:
 Mathias Barra, PhD (matematikk)
 Jurate Saltyte Benth, PhD (statistikk) (UiO)
 Kim Rand-Hendriksen, PhD (psykologi)
 Joe Viana, PhD (operasjonsanalyse)
 Jonas Christoffer Lindstrøm, doktorgradsstipendiat
 Angela Susan Labberton, doktorgradsstipendiat
 Meetali Kakad, doktorgradsstipendiat
 Tone Breines Simonsen, Master (helsefag)
 Beata Eva Petrovski, PhD (epidemiologi) (50 %)
 Knut Stavem, Dr. med (lungemedisin) (20 %)
 Geir Godager, PhD (samfunnsøkonomi) (20 %)
 Eline Aas, PhD (samfunnsøkonomi) (20 %)
 Kashif Faiz, PhD (medisin) (20 %)

3

Senter for forskningsdrevet innovasjon
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Organisering, samhandling og ressursanvendelse i helsetjenesten
Hvordan helsetjenesten er organisert har betydning for pasientbehandlingen og samarbeidet
med og om pasientene. Tjenestens rammevilkår blir derfor viktige for møte mellom pasient,
pårørende og helsevesen. Disse gruppenes erfaringer og opplevelser kan igjen sette rammer
for hvordan tjenester best kan ytes. Denne forskergruppen studerer pasientforløp og
samarbeid, mellom pasient, pårørende og tjenesteyter, og mellom forskjellige nivå av
helsetjenesten. Pågående studier omhandler pasienter med komplekse sykdomsbilder og deres
pårørende. Særlig ser vi på multifarmasiproblematikk og psykiatriske, rus- og
avhengighetsproblemer. Brukerperspektivet og brukermedvirkning er i økende grad et tema,
og vi anvender både kvalitative og kvantitative tilnærminger.
Gruppeleder: Jorun Rugkåsa, PhD (sosiologi)
Ansatte:
 Anne Werner, Dr. philos (sosiologi)
 Kristin Häikiö, doktorgradsstipendiat
 Henriette Høyer Beddari, doktorgradsstipendiat
 Socheat Chen, doktorgradsstipendiat
 Gunvor Aasbø, doktorgradsstipendiat, sluttet 28.5.2017
 Tahreem Ghazal Siddiqui, forskningsassistent
 Christofer Lundqvist, dr. med (nevrologi) (50 % og 20 % UiO)
 Anne-Kari Johannessen, PhD (helsefag) (20 %)
 Ramune Grambaite, PhD (psykologi) (10 %)
 Russell Mannion, PhD (Economics and Social Policy) (5 %)
Behandlingskvalitet og klinisk epidemiologi
I denne gruppen har vi studier av kvalitetssikring og beslutningsprosesser og studier av
kommunikasjon, samt studier av helseforhold i tilknytning til svangerskap. Innen
kvalitetssikring studerer vi omfanget av beslutninger som fattes av leger, og sammenhengen
mellom pasientsikkerhetskultur og uheldige resultater. Kommunikasjonsstudiene innbefatter
studier av betydningen av språkutfordringer, informasjonsutveksling og pasientdeltakelse i
beslutninger, opplæring i å gi informasjon, og institusjonell kommunikasjon.
Svangerskapsstudiene handler om psykisk helse, bekkensmerter og svangerskapskvalme,
relatert til fødselsangst, sosiale forhold og opplevelser ved tidligere svangerskap og fødsler.
Vi bruker kvantitativ (spørreskjema, kodesystemer) og kvalitativ tilnærming (lingvistikk,
etnografi med mer).
Gruppeleder: Pål Gulbrandsen, Dr. med (samfunnsmedisin)
Ansatte:
 Ellen Kristvik, Dr. polit (sosialantropologi)
 Ellen Deilkås, PhD (pasientsikkerhet) (90 %)
 Beret Bråten, PhD (statsvitenskap), postdoktor
 Helena Kames Kjeldgaard, doktorgradsstipendiat
 Jenny Maria Nordfalk, doktorgradsstipendiat
 Erik Skjeggestad, doktorgradsstipendiat, sluttet 31.3.2017
 Malin Eberhard-Gran, Dr. med (psykometri) (40 % og 20 % UiO)
 Jennifer Gerwing, PhD (psykologi) (50 %)
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Våre forskningsnettverk
Nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning
HØKH har siden 2013 vært koordinerende miljø for et nasjonalt nettverk i
helsetjenesteforskning. Nettverkets arbeid tar utgangspunkt i en anbefaling fra en
skrivegruppe nedsatt av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)4. Dette er et av
seks nasjonale nettverk forankret gjennom prosesser i NSG og de regionale
samarbeidsorganene. De nasjonale nettverkene ble evaluert våren 2016. Nettverket i
helsetjenesteforskning ble anbefalt videreført med ny evaluering i 2018.
Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord) og Pål Martinussen (NTNU) er ansatt som koordinatorer i
henholdsvis 60 % og 20 % stilling. Nettverket har et fagråd som ledes av Jan Abel Olsen
(UiT), med nestleder Jon Magnussen (NTNU). Rådet har, i tråd med retningslinjene fra NSG,
representanter fra alle fire helseregioner og fra Folkehelseinstituttet.
Nettverkets formål er å:
 bidra til å bygge opp sterke fagmiljø i helsetjenesteforskning
 styrke den klinikknære helsetjenesteforskningen i helseforetakene
 skape en bedre integrering innenfor helsetjenesteforskning mellom universitetene og
helseforetakene
 bidra til flerregionalt samarbeid
 legge til rette for forskningsaktivitet med forankring mot kommunene og
velferdstjenestene
Den nasjonale skrivegruppen identifiserte fem forskningsområder som en satsing på
helsetjenesteforskning bør inkludere:
1. Kvalitet og pasientsikkerhet
2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
3. Behov og brukermedvirkning
4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester
Mer kunnskap innenfor disse områdene vil gi et bedre grunnlag for å levere tjenester med høy
kvalitet tilpasset befolkningens behov.
Nettverket har egen nettside, www.helsetjenesteforskning.org.
Improving medication use for elderly
Helse Sør-Øst finansierte i 2010 forskerstipend til Christofer Lundqvist for etablering av et
forskernettverk hvor målsetningen var å bidra til bedre medisinforskrivning til eldre pasienter.
Nettverket ble også innvilget finansiering fra Ahus’ strategiske midler. Nettverket har
deltagere fra spesialisthelsetjenesten (nevrologi og geriatri), allmennmedisin, apotektjenesten
og rusforskningsenheter nasjonalt og internasjonalt. Vi bygger delvis på erfaringer fra to
HØKH-prosjekter, en studie om medisinering av eldre (Hilde Lurås og Inger Cathrine Kann)
og en om medikamentoverforbruk/avhengighet ved kronisk hodepine (Christofer Lundqvist
og Espen Kristoffersen).
Et internasjonalt nettverk er under oppbygging med spesialister fra Norge, Storbritannia og
Italia.

4

NSG er et strategisk rådgivende organ for helseforskning som er opprettet for å sikre dialog og samordning av
norsk helseforskning i et nasjonalt perspektiv, se: http://helseforsk.no/

12

Avdeling for helsetjenesteforskning

Årsrapport 2017

OCHER (Oslo Communication in Healthcare Education and Research group)
Den store satsningen på anvendt forskning om kommunikasjon mellom leger og pasienter i
sykehus ved Ahus har siden 2006 vært ledet av Pål Gulbrandsen, og er gjennomført i tett
samarbeid med Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor
Arnstein Finset. Fruktene av arbeidet er så langt nærmere 40 vitenskapelige artikler og et
unikt videomateriale som kan brukes til studier til og med 2020.
Finset og Gulbrandsen har vært enige om å styrke samarbeidsaksen og flagge betydningen av
prosjektene utad ved å opprette OCHER. Helse Sør-Øst bevilget i 2010 midler til dette som
prosjektbasert nettverk. Dette har vært en viktig kilde til nye initiativer med nasjonal og
internasjonal betydning. Som direkte følge av bevilgningen ble det i 2011 avholdt et nasjonalt
seminar om medisinsk kommunikasjon med mer enn 80 deltakere fra alle medisinske
fakulteter og flere høyskoler, og tre internasjonale innledere. Det er også avholdt et
undervisningsseminar med 25 deltakere. Hvert år i januar avholdes en internasjonal
workshop, de siste årene med 40-50 deltakere. Etter hvert har Institutt for lingvistiske og
nordiske studier, UiO, ved professor Jan Svennevig, og Høyskolen i Sørøst-Norge ved
professor Hilde Eide vært sentrale i OCHER. Det er nå i gang prosjektsamarbeid mellom
forskere i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og USA. Selv om OCHER er Oslobasert, ser vi betydningen av å være et lokomotiv for satsning på feltet i årene fremover i
Norge og Nord-Europa.
OCHER har egen nettside, www.ocher.no.
EuroQol Group Foundation
EuroQol Group Foundation er en internasjonal not-for-profit forskningsstiftelse registrert i
Rotterdam, Nederland. Stiftelsen organiserer et globalt nettverk av forskere som jobber med
måling av helserelatert livskvalitet (health-related quality of life, HRQoL). Stiftelsens formål
er å utvikle og fremme bruk av instrumenter som måler HRQoL med fokus på måling av
kvalitetsjusterte leveår (quality-adjusted life-years, QALYs), til bruk i helseøkonomiske
analyser. EuroQol har idag 89 medlemmer, hvorav tre fra Norge. Knut Stavem og Kim Rand
er medlemmer.
EuroQol Group har utviklet, og eier er rettighetene til, spørreskjemaet EQ-5D, som er det
mest brukte skjemaet til måling av QALYs globalt. Inntektene fra lisensiering av EQ-5D går
til drift av organisasjonen og finansiering av relevant forskning. Siden 2012 har Rand sittet i
gruppens Scientific Executive Committee, og har vært gruppens nestleder siden 2015.
Gjennom EuroQol-nettverket har HØKH forskere de siste årene samarbeidet om
forskningsprosjekter og artikler med kolleger fra Nederland, UK, USA, Singapore, Spania,
Portugal, Kina, Slovenia, Canada, Tyskland, Australia.
ORAHS nettverket
EURO er den europeiske organisasjonen for operasjonsanalyse. Innenfor denne er The
European Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS)
arbeidsgruppen for operasjonsanalyse innen helsetjenesten. Den ble dannet i 1975, og er et
nettverk for forskere som er involvert i bruk av systematisk kvantitativ analyse til støtte for
planlegging og styring i helsetjenesten. Gruppen arrangerer en ukes vitenskapelig konferanse
hver sommer, hvor et godt utbygd sosialt program gir gode muligheter for uformelle
diskusjoner og nettverksbygging. Gruppen har for tiden 242 medlemmer fra mer enn 30 land,
hovedsakelig i Europa, men også fra USA, Canada, Brasil og enkelte asiatiske land.
Medlemskap er åpent for personer som har interesse for fagfeltet.
I 2018 arrangerer HØKH den årlige ORAHS-konferansen http://www.ccnorway.no/orahs2018/
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Finansiering
HØKHs budsjett utgjorde i 2017 i underkant av 29 millioner kroner. Figur 1 viser fordelingen
mellom ekstern (konkurranseutsatt) finansiering og basismidler, mens figur 2 gir en oversikt
over de ulike finansieringskildene. Andelen av aktiviteten som er eksternfinansiert avhenger
av tilslag på søknader, i 2017 utgjorde ekstern finansiering nærmere halve budsjettet.
Direkte finansiering fra Helse Sør-Øst har fluktuert mellom 2 og 6 millioner kroner årlig, og
utgjorde i 2017 4 millioner kroner. Det er Forskningsrådet som gjennom årene har utgjort den
viktigste eksterne finansieringskilden, i 2017 mottok vi nærmere 10 millioner kroner via
bevilgninger derfra. Ved utgangen av året fikk vi den gledelige nyheten at ytterligere en
søknad med oppstart i 2018 vil motta finansiering fra Forskningsrådet.

Figur 1: Fordeling mellom konkurranseutsatt (ekstern) og basis (intern) finansiering. 2006-2017.

Figur 2: Fordeling mellom finansieringskilder. 2006-2017.
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Forskningsprosjektene
Modellering av behandling og rehabilitering av slagpasienter (STROKEMOD)
Prosjektet studerer behandling og rehabilitering av slagpasienter i Norge ved hjelp av
statistisk modellering og simulering. Den ene datakilden i prosjektet er NOR-SPOT, som
inneholder detaljert medisinsk og administrativ informasjon om alle pasienter som ble lagt inn
på Slagenheten ved Ahus i en 13 måneders periode. Disse pasientene er fulgt opp med
spørreskjemaer etter 3 og 12 måneder, om helsetilstand, livskvalitet for pasient og pårørende,
kunnskap om slagsykdom og utnyttelse av rehabiliteringstilbud. Den andre datakilden er
Norsk pasientregister (NPR) koblet mot Dødsårsaksregisteret, som inkluderer alle
slagpasienter i Norge fra 2009 til 2015. Prosjektet studerer sammenhenger mellom
pasientegenskaper som alder, kjønn, etnisitet og alvorlighet av slagsykdommen på den ene
siden, og behandlingsforløp, pasientutfall og ressursbruk på den andre. Belastningen på
pårørende studeres også. Prosjektet utvikler simuleringsmodeller, som representerer
pasientenes vei gjennom helsevesenet fra de får slag, gjennom behandling, rehabilitering og
pleie. Ved å eksperimentere med slike simuleringer kan vi identifisere flaskehalser i systemet,
og undersøke konsekvenser av alternative organiseringer av behandling og rehabilitering.
Modellene vil kombineres med befolkningsframskrivinger, slik at framtidige behov for
behandling og rehabilitering kan tallfestes. Fredrik A. Dahl er prosjektleder. Finansieringen
er fra Forskningsrådet.
Dynamisk modellering av pasientflyt i helsevesenet
Dette prosjektet er en arbeidspakke i det Forskningsråds finansierte SFI-et C3: Centre for
Connected Care. Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations, som på
norsk heter «Senter for fremtidig helse». Senteret ledes av Kari Kværner ved OUS, og har en
lang rekke samarbeidspartnere, som bl.a. omfatter BI, Arkitektur og designhøgskolen, Oslo
kommune, Larvik kommune, Induct Software og Oslo Medtech. HØKHs arbeidspakke ledes
av Fredrik A. Dahl, og skal bidra med modellering og analyse av pasientflyten gjennom
helsevesenet og støtter følgende prosjekter:
(1) Vel hjem dreier seg om tilrettelegging med velferdsteknologi og tettere samhandling
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i forlengelse av sykehusopphold, og
søker å bidra til at pasient/bruker får bedre funksjonsnivå i hjemmesituasjonen. Vi bidrar med
modellering og kvantitativ analyse av logistikkutfordringene for pasienter og helsepersonell.
(2) Avansert hjemmesykehus er et innovasjonsprosjekt hvor tilbudet om hjemmesykehus for
barn utvides. I utgangspunktet dreier prosjektet seg om OUS, men Barne- og
ungdomsklinikken ved Ahus har en tilsvarende ordning, som også vil studeres. Vi bidrar med
modellering og kvantitativ analyse av logistikkutfordringene for pasienter og helsepersonell.
(3) Pasientflyt gjennom overvåkningsenheter skaffer oversikt over pasientstrømmen gjennom
Postoperativ avdeling, Medisinsk overvåkning (MO) og Intensivavdelingen ved Ahus, for å
bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. Prosjektet har utviklet verktøy for å beregne statistikk
over belegg gjennom døgnet og uken. Sammenhengen mellom pasientkarakteristikker og
dødelighet under og etter opphold på MO blir også studert.
(4) Robotisert medikamentproduksjon er et prosjekt hvor en automatisert produksjonslinje for
medikamenter ved OUS modelleres og analyseres. Arbeidsprosesser for manuell produksjon
blir også modellert, og prosjektet vil bidra til optimalisering av fordelingen mellom robotisert
og manuell produksjon.
(5) Pasientflyt kvinneklinikken er et prosjekt som modellerer og analyserer pasientflyten av
gravide og fødende kvinner gjennom føde- og barselavdelingen. I tillegg har vi et delprosjekt
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som modellerer overtidige gravide gjennom Kvinneklinikkens poliklinikk. Hovedspørsmålet
er hvordan nye retningslinjer vil påvirke pasientflyten.
(6) Sammenhengen mellom belegg på sykehus og dødelighet er inspirert av en tysk studie,
som påviste økt dødelighet ved høyt sykehusbelegg. Vi vil benytte data fra NPR til å
etterprøve disse resultatene på norske sykehus, og utvide oppfølgingsperioden til 30 og 90
dager etter utskrivelse. Innledende analyser basert på Ahus-data er i gang, men prosjektet er
for stort til å gjennomføres innen rammen av C3, og mer omfattende finansiering blir søkt.
Et kulturelt tabu? Tausheten rundt skadelig alkoholbruk
Overforbruk av alkohol er en viktig faktor ved mange somatiske sykdommer og akutte skader
i helsetjenesten, og den tredje største årsaken til sykdom og tapte leveår i den vestlige verden.
Alkoholproblemer medfører også betydelige belastninger og sykelighet for pårørende. Mye
tyder på at alkoholproblemer skjules i familien og at helsepersonell synes det er vanskelig å
snakke med pasienter om problemer knyttet til alkohol. I dette prosjektet studerer vi hvordan
helsetjenesten håndterer skadelig alkoholbruk hos pasienter fra henholdsvis pårørendes og
helsepersonells perspektiv. Målet med studien å bidra til et bedre helsetjenestetilbud for
pasientgruppen og deres familier ved å utvikle kunnskap om implikasjoner av tausheten rundt
alkoholproblemer. Prosjektet består av to delprosjekter. I delstudie 1 har vi gjennom
kvalitative intervjuer med voksne barn av foreldre med alkoholproblemer har vi studert
hvilken hjelp de fikk i oppveksten og hvordan hjelpen svarte til behovene de hadde i
forbindelse med foreldrenes alkoholproblemer. Deltakerne ble rekruttert fra pårørendetilbud
ved rusklinikker i Oslo. Målet var å utvikle kunnskap om hvordan fastlegen og andre deler av
hjelpeapparatet forholdt seg til alkoholproblemene og hvordan samhandling i dagligliv og
med helsetjenesten skapte betingelser som påvirket mulighetene for at hjelpeapparatet kunne
være til bedre støtte for barn i slike situasjoner. Deltakerne fortalte videre om
normalitetsbestrebelser i oppveksten for å bevare egen og familiens verdighet og dilemmaer
med å fortelle om eller synliggjøre foreldrenes problemer. De fortalte om opplevelsen av å ha
blitt sviktet av voksne som unnlot å hjelpe eller støtte barna når det gjaldt foreldrenes
alkoholproblemer. Tre artikler er publisert. I delstudie 2 er målet er å få kunnskap om hva
helsepersonell tenker, gjør og har mulighet til å gjøre når pasienter innlegges med sykdom
eller skade som kan skyldes alkohol. Vi vil spesielt ha fokus på godt voksne pasienter (60+)
uten kjent rusdiagnose, hvilke utfordringer og dilemmaer helsepersonell opplever i slike
situasjoner og deres tanker om hva som kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. Anne
Werner er prosjektleder.
Tvang og frivillighet i psykiatrisk rehabilitering: Behandlernes perspektiv
Formålet med dette PhD-prosjektet er å identifisere helsepersonells holdninger og verdier
knyttet til tvang og behandlingspress i poliklinisk behandling av alvorlige psykiske lidelser,
hvilke implikasjoner disse har for praksis, samt hvordan bruk av tvang kan unngås eller
reduseres. Delstudie 1 består av fokusgruppeintervjuer med behandlere i
spesialisthelsetjenester utenfor sykehus (4 grupper med 8-12 deltakere), rekruttert fra
eksisterende team i Helse Sør-Øst. Delstudie 2 består av individuelle intervjuer med 30 av
deltakerne fra fokusgruppene. Prosjektleder er Jorun Rugkåsa, og finansieringen er fra
Extrastiftelsen.
Inflammatorisk tarmsykdom (IBD-CHARACTER)
Dette er en EU-finansiert multinasjonal multisenterstudie som tar sikte på å øke kunnskapen
om molekylære faktorer knyttet til inflammatorisk tarmsykdom (IBD). I prosjektet er
universiteter og industri fra fem land representert. Studien har inkludert i overkant av 450
nydiagnostiserte og ubehandlede pasienter samt 300 kontroller med magesymptomer, men
uten IBD. For hver person foreligger prøver fra blod og biopsier fra sykt og friskt tarmvev,
som er analysert for en rekke molekylære faktorer som genuttrykk, epigenetikk, genetikk og
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bakterieflora. Fredrik A. Dahl er leder for statistikk-arbeidspakken i prosjektet som
inkluderer et PhD prosjekt. Dette går ut på å utvikle statistiske analysemetoder som kan
integrere informasjon fra de ulike molekylære datakildene, for å gi et bedre bilde av
sykdommen enn det man oppnår med separate analyser av datasettene.
«Favn om fødselen»-studien
«Favn om fødselen» er en studie med hovedformål å fremskaffe ny informasjon om
fødselsangst hos kvinner. Datainnsamlingen til hovedstudien dreide seg om spørreskjemaer
innhentet fra mer enn 4000 gravide kvinner i forbindelse med terminbestemmende
ultralydundersøkelse ved ca. 18 ukers graviditet, nytt spørreskjema ved 32 ukers graviditet, og
deretter et spørreskjema 8 uker etter fødselen. Studiepopulasjon var alle som fødte på Ahus i
perioden mars 2009 til februar 2011 (n=6244). Skjemaene inneholder en mengde mentale
helsemål samt standardiserte spørsmål om forventninger og følelser i forbindelse med
forløsningen. Opplysninger om fødselen ble innhentet ved kopling til elektroniske
fødejournaler ved sykehuset (Partus). Prosjektet ble finansiert via en større bevilgning i
Forskningsrådet i perioden 2009 - 2012. Hovedstudien er senere utvidet på to måter: 1) ved at
andre problemstillinger knyttet til kvinners helse er belyst, et eksempel er en studie av kronisk
hodepine og migrene under svangerskapet og 2) ved at man har innhentet ytterligere data fra
kvinnene to år etter fødselen, herunder data om barnet/barna de fikk. I 2017 er det publisert 5
artikler og avholdt 5 muntlige presentasjoner. Prosjektleder er Malin Eberhard-Gran.
Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon
Nærmere 80 % av alle gravide opplever moderat svangerskapskvalme og brekninger, mens
omtrent 1 % rammes av alvorlig svangerskapskvalme, hyperemis gravidarum (HG). HG er en
potensielt livsfarlig tilstand med mer ekstreme symptomer. Selv om HG er den hyppigste
årsaken til sykehusinnleggelse i tidlig graviditet er tilstanden understudert, og både årsaker til
og konsekvenser av sykdommen er ukjent. Det samme gjelder mulig komorbiditet, som for
eksempel mors mentale helse. Tidligere forskning har vist at HG er assosiert med en tredoblet risiko for maternell depresjon og angst. Hvordan årsakssammenhengen er mellom HG,
angst og depresjon vites ikke og understreker behov for longitudinelle studier. Formålet med
studien er å studere sammenhengen mellom HG og depresjon og angst hos mor,
sykdomstilstander som ofte opptrer samtidig. Prosjektleder er Malin Eberhard-Gran,
finansieringen er fra Helse Sør-Øst.
Pelvic girdle pain after delivery: prognostic factors and consequences
Bekkenløsning rammer hver femte gravid kvinne, medfører funksjonsbegrensninger og er den
viktigste årsaken til sykefravær i svangerskapet. De aller fleste blir symptomfrie etter
fødselen, men 2-3 % av alle gravide har fortsatt betydelige smerter etter ett år. Dette er unge
kvinner i yrkesaktiv alder, og smertene medfører ofte sykefravær eller uførepensjon. Smerter
og funksjonsbegrensninger kan også ha uheldige konsekvenser for kvinnens somatiske og
mentale helse, og for livsstil. Basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen har vi
studert prognostiske faktorer og konsekvenser av vedvarende bekkenløsning. Det store
utvalget gjør det mulig å inkludere et tilstrekkelig antall kvinner med alvorlige smerter.
Prosjektleder er Malin Eberhard-Gran, og finansieringen er fra Helse Sør-Øst.
Klinisk kommunikasjon i sykehus og følgestudier
I 2006-08 gjennomførte vi en randomisert kontrollert studie der målet var å finne ut om et 20
timers kurs kunne endre sykehuslegers kommunikasjonsatferd. I forbindelse med studien ble
det samlet inn videoopptak fra 497 lege-pasientmøter, 380 av disse er tilgjengelige for
ytterligere studier gjennom bredt samtykke. Det er dessuten innhentet oppfølgningsdata fra
deltakende leger 36-42 måneder etter studien. Ca. 40 % av materialet er kodet med verdens
mest brukte system for koding av konsultasjoner, RIAS, 40% er også transkribert.
Anonymiserte transkripsjoner er tilgjengelig via UiOs tekstlaboratorium.
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I alt tre doktorgrader (2011, 2015, 2016) og to postdoktorstudier bygger på materialet.
Kommunikasjonsforskningen ved Ahus har vekket internasjonal interesse, manifestert
gjennom samarbeid med forskere i USA, Tyskland og Danmark, amerikansk Fulbrightstipendiat hos oss i 2015-16 og gjesteprofessorater ved Syddansk universitet og Johns
Hopkins University School of Medicine. Totalt er det publisert nærmere 40 vitenskapelige
artikler, en rekke bokkapitler og en lærebok. Ca. 30 personer i inn- og utland er knyttet til
ulike delstudier. Med Helse Sør-Øst-midler er det etablert et prosjektbasert nettverk som har
med forskere fra USA, Canada, Nederland, Tyskland, Sverige, Danmark og alle universiteter i
Norge. Detaljer om nettverket på side 15.
UiO har bevilget infrastrukturmidler til å bygge et kommunikasjonslaboratorium ved Campus
Ahus, som stod ferdig i desember 2012. Laboratoriet benyttes i forskningsprosjektet «Bedre
medvirkning ved MS-behandling», se detaljer ovenfor, i tillegg til undervisning og
kvalitetsforbedring.
Det er bevilget innovasjonsmidler fra Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst til å utvikle et
forretningskonsept for oppbygging av et tilbud om kommunikasjonskurs til norske leger. Det
er dannet et firma, Somsagt AS, som leverer kommunikasjonsundervisning til hele Norge.
Ahus og UiO er medeiere i firmaet. I november 2017 sendte Ahus inn søknad om å opprette
en nasjonal kompetansetjeneste for klinisk kommunikasjon, der vi ba om minimum tre og
opptil sju stillinger. Søknaden har støtte fra tre regioner og er prioritert høyest av søknadene
fra Helse Sørøst. Avgjørelsen faller til sjuende og sist i Helse- og omsorgsdepartementet og
ved positivt svar vil midler ikke foreligge før i 2019. Prosjektleder er Pål Gulbrandsen og
finansieringen er fra Helse Sør-Øst og Ahus.
Immigranter som helsearbeidere og pasienter
Ahus’ opptaksområde har en høy andel innvandrere, og etter hvert er også mange av de
ansatte i klinisk arbeid innvandrere. Dette er et utmerket utgangspunkt for å bygge ny
kunnskap om hvordan dette innvirker på det kliniske arbeidet og helsetjenesten som system.
Vi studerer kommunikasjonsutfordringer i vid forstand knyttet til dette. Dette prosjektet har to
delstudier av ulik karakter. Den ene delstudien ble avsluttet i 2016 med avhandlingen
«Negotiating patient involvement in treatment decision making – a conversation analytic
study of Norwegian hospital encounters». Den andre delstudien er en intervjustudie med
innvandrerleger og helsearbeidere (ledere, leger, sykepleiere) som har samarbeidet mye med
innvandrerleger. Tre artikler er publisert, i Tidsskrift for Den norske legeforening,
Scandinavian Journal of Public Health og Patient Education and Counseling. Prosjektleder er
Pål Gulbrandsen og finansieringen er fra Forskningsrådet.
Bedre medvirkning ved MS-behandlingsvalg
Dette er en preklinisk randomisert kontrollert studie om informasjonsgiving og involvering av
pasienten i beslutninger om behandling når det gjelder multippel sklerose. Det langtrukne
sykdomsforløpet (flere tiår) og nye svært lovende medikamenter representerer en særskilt
informasjonsutfordring. Vi vil dels beskrive nåværende praksis, dels teste ut en antatt mye
mer effektiv metode å informere pasienter på i en studie i kommunikasjonslaboratoriet.
Prosjektleder er Pål Gulbrandsen og finansieringen er fra Extrastiftelsen, gjennom MSforbundet.
Sykehusorganisert hjemmebehandling ved KOLS – fra pårørende og helsepersonells
perspektiv
Prosjektet tar utgangspunkt i ambulante lungeteam for KOLS-pasienter og kombinerer ulike
metoder for å studere pårørendes omsorgsrolle, samhandlingen med helsetjenesten og
pårørendes og helsepersonells erfaringer med behandlingsmodellen. En spørreundersøkelse til
KOLS-pasienter som hadde hatt opphold på Glittreklinikken ga grunnlag for beskrivelser av
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pårørendegruppen, hjelpen de utførte og hvordan de opplevde det å hjelpe den syke. I
doktorgradsstudien kombinerte vi kvalitative intervjuer med pårørende og helsepersonell og
deltakende observasjon av lungesykepleiernes hjemmebesøk hos KOLS-pasienter og deres
pårørende. Resultatene gir innsikt i kompleksiteten i den uformelle omsorgsgiverrollen og en
diskrepans mellom helsepolitiske idealer og virkelighet i en tid hvor pårørende forventes å ta
større ansvar ved kronisk og alvorlig sykdom. Pårørendes opplevelser av både å være berørt
og ansvarlig for å håndtere situasjoner som oppstod ved sykdomsforverring, førte til
dilemmaer for de pårørende: Pårørende skulle både verne om egen og partnerens
selvstendighet, uavhengighet og gjensidighet, og samtidig skulle hun/han overbevise
helsevesenet om behovet for hjelp og avlastning. Studien viste betydningen av at
helsepersonell både ser og anerkjenner pårørendes behov for støtte, hjelp og avlastning til
tross for at den syke ikke ønsket eller ville ta imot hjelp, og samtidig anerkjenner dilemmaer
pårørende står i forhold til å søke hjelp. Prosjektleder var Anne Werner og finansieringen var
fra Forskningsrådet.
Hvordan utvikle bedre, tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter?
(PATHWAYS)
I en tid med rask demografisk endring, økonomiske restriksjoner og nye grenseoppganger
mellom kommunale og spesialisthelsetjenester, er det essensielt å få kunnskap om hvordan
sikre gode pasientforløp for eldre pasienter. Dette prosjektet består av fire arbeidspakker og
finansierer 3 PhD kandidater og 2 Post-doc kandidater. Arbeidspakkene vil gi grunnlag for
analyser av overordnede tverrgående temaer. Arbeidspakkene løper fra 2016 – 2020, og det
tverrgående arbeidet ferdigstilles i 2021. Prosjektleder er Jorun Rugkåsa. Finansieringen er
fra Forskningsrådet.
Arbeidspakke 1: Hvordan fungerer kommunale akutte døgnenheter, og hvordan kan de
forbedres?
Fra 1. januar 2016 ble kommunale akutte døgnenheter (KAD) et lovpålagt kommunalt
helsetjenestetilbud. KAD-tilbudet er rettet mot pasienter som har behov for øyeblikkelig
medisinsk behandling hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig eller hensiktsmessig.
Arbeidspakkens overordnede mål er å bidra med kunnskap om hva som kan gi bedre
ressursutnytting samt mer integrerte og tryggere helsetjenester for eldre pasienter som
behandles i KAD. Delstudie 1 (Post-doc prosjekt) vil bruke kvalitative intervjuer til å utforske
hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell involveres i behandlingen i KAD. Delstudie 2
(PhD-prosjekt) bruker statistiske metoder til å analysere pasientstrømmen gjennom KADene,
for å undersøke om de fungerer etter hensikten, og eventuelt foreslå forbedringer.
Arbeidspakkeledere er Anne-Kari Johannesen og Fredrik A. Dahl.
Arbeidspakke 2: Redusere risiko. En RCT av en «kort intervensjon» for medisinmisbruk
Eldre pasienters overforbruk av sentralstimulereinde medisiner, noen ganger i kombinasjon
med andre medisiner, er forbundet med risiko uten at disse er tilstrekkelig beskrevet. Dette
PhD-prosjektet vil gi situasjonsbeskrivelse av risikosituasjoner blant eldre med overforbruk
av denne typen medisiner. Dette vil danne grunnlag for utvikling av en «kort intervensjon»
(brief intervention) for å redusere risiko. Intervensjonen skal først testes i sykehus, deretter i
en RCT hvor utfallet blant pasienter behandlet av fastleger som har fått opplæring i
intervensjonen sammenlignes med kontroller. Arbeidspakkeleder er Christofer Lundqvist.
Arbeidspakke 3: Integrasjon og interaksjon i behandling av demens. Pårørendes perspektiver.
Pårørendes rolle som partner i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester er i økende grad en del
av helsepolitikken i Norge og internasjonalt. For pasienter med demens vil det ofte være
pårørende som samarbeider med kommunale og spesialisttjenester, og de vil dermed ha et
unikt perspektiv på hvordan tjenesteintegrasjon fungerer i praksis. Delstudie 1 i dette PhDprosjektet er en kvalitativ intervjustudie av 30 pårørende om deres samhandling med
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tjenestene og hvordan de opplever samhandlingen mellom de ulike tjenestene. Delstudie 2 er
en spørreundersøkelse til ca 500 pårørende om deres syn på tjenesteintegrasjon og kontinuitet,
samt fornøydhet, stress, livskvalitet og personlige omkostninger. Arbeidspakkeleder er Jorun
Rugkåsa.
Arbeidspakke 4: Det siste forløpet. Åndeling og eksistensiell omsorg i et flerkulturelt samfunn
Omsorg ved livets slutt er en kompleks utfordring som omfatter mer enn det rent medisinske.
Det handler om å fullføre et liv, og om verdiene, livsorienteringen og prioriteringene til den
som skal dø. Andelen minoritetspasienter blant brukere av palliative helsetjenester har vært
relativt liten i Norge, men den demografiske utviklingen tilsier at dette er i endring. Gjennom
kvalitative intervjuer vil dette Post-doc prosjektet undersøke hvordan helsearbeidere,
pårørende og pasienter oppfatter utfordringer knyttet til palliativ omsorg i et flerkulturelt
samfunn, og hvordan disse best kan løses. Arbeidspakkeleder er Ellen Kristvik.
Tverrgående analyser og aktiv forskningsformidling
De fire arbeidspakkene vil fremskaffe data om overordnede temaer som vil analyseres i det
siste året av prosjektet. Disse er: livskvalitet, ulikhet i helse, kostnader, og perspektivene til
pårørende og tjenesteutøvere på samhandlingen i tjenester for eldre pasienter. Vi vil bruke
internasjonal forskning om Knowledge Mobilisation som en tilnærming til strukturerte
workshops hvor forskerne sammen med representanter for tjenesteutøvere på forskjellige
nivå, brukerrepresentanter, politikkutformere og andre aktører identifiserer relevansen av
forskningsfunnene og hvordan disse kan og bør implementeres i praksis. En tilsvarende
prosess, med representanter fra Ahus, UiO og HiOA, vil identifisere hvordan funnene kan
bringes inn i utdanningen av neste generasjon tjenesteutøvere.
Måling og forbedring av pasientsikkerhetskultur
I 2006-07 testet vi ut den norske oversettelsen av spørreskjemaet Safety Attitudes
Questionnaire (SAQ) Short Form 2006 på Ahus. Dette har dannet grunnlag for flere senere
prosjekter som omhandler validering av SAQ verktøyets pålitelighet og gyldighet til bruk i
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Ellen Tveter
Deilkås er prosjektleder.
Pasientskadeundersøkelser
Parallelt med validering av spørreskjemaet SAQ ble en metode for å måle pasientskade,
Global Trigger Tool (GTT), innført på fem avdelinger på Ahus. Korrelasjon mellom
målingene av SAQ og GTT er dokumentert. Som del av en bistilling i Helsedirektoratet har
Ellen Tveter Deilkås designet, koordinert, og lært opp team i alle helseforetak til å undersøke
pasientjournaler systematisk, i tråd med GTT metoden. I samarbeid med forskere i Sverige
har prosjektet publisert en artikkel i 2017 som sammenligner pasientskader mellom Norge og
Sverige.
Kort intervensjon for medikamentoverforbrukshodepine (KIMOH)
Vi testet en kort-intervensjon for medikamentoverforbrukshodepine i en dobbelt-blindet,
pragmatisk klynge-randomisert kontrollert studie i norsk allmennpraksis. Intervensjonen førte
til signifikant reduksjon i prevalens over 3 måneder som vedvarte og ble ytterligere bedre ved
12 måneder med en lav tilbakefallsrate. Det siste året er 2 artikler publisert og ytterligere en
innsendt (totalt i prosjektet 11 artikler). Christofer Lundqvist er prosjektleder.
Kartlegging av alkoholbruk og relaterte helseproblem i et somatisk akuttmottak
Hensikten er å avdekke sammenhenger mellom alkoholinntak og skader/risiko ved somatiske
sykdommer. Det er gjennomført et pilotprosjekt med datainnsamling over 2 uker. Søknad til
REK for utvidelse med innsamling av mer detaljerte data etter samtykke er godkjent. Det er et
spesielt fokus på pasienter med mulig interaksjon mellom alkohol og legemidler, pasienter
med klinisk mistanke om alkoholrelatert problematikk og eldre pasienter. På grunn av
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logistikkutfordringer i akuttmottaket har datainnsamlingen
gjennomføres. Christofer Lundqvist er prosjektleder.

foreløpig

ikke

kunnet

Avhengighet av medisiner – nevrofysiologi, adferd og behandling
Prosjektet inkluderer pasienter rekruttert fra studier om medikamentoverforbrukshodepine, og
integrerer atferd og nevrobiologi ved bruk av etablerte avhengighetsrelaterte
spørreskjemainstrumenter kombinert med funksjonell MR. 12 pasienter med
medikamentoverforbrukshodepine og 12 kontrollpersoner er undersøkt med funksjonell MR i
Milano. Nevropsykologiske undersøkelser som fokuserer på impulsivitet (Barratts Impulsivity
Scale), belønning og valg er også gjennomført. Sluttanalysene er nært forestående. Christofer
Lundqvist er prosjektleder.
Tvang i psykiatriske helsetjenester (OCTET): Mønster og prevalens av tvang i
psykiatriske helsetjenester i England og en RCT av effekten av tvunget psykisk
helsevern uten døgnopphold
Dette omfattende sjuårige forskningsprosjektet om formell og uformell tvang i psykiatriske
helsetjenester utenfor institusjon, ble finansiert av National Institute of Health Research
(NIHR). Det består av 14 delprosjekter og ledes fra Oxford (Prosjektleder Tom Burns,
University of Oxford). Prosjektet er nå ferdigstilt. Av 35 artikler publisert med utgangspunkt i
prosjektet, kom fem ut i 2017. Ytterligere publikasjoner er under planlegging. Jorun
Rugkåsa deltar fra HØKH.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold: Multisenterstudie
Det finnes ingen robuste tall for bruken av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
(TUD) i Norge. Denne multisenterstudien er en registerstudie med to formål (i) Å fremskaffe
pålitelige tall for antall nye vedtak om TUD (insidens) og antall personer som til enhver tid er
underlagt TUD (prevalens) i fem opptaksområder i perioden 2008-2012 (ii) Å fremskaffe
detaljert kunnskap om pasienter som settes på TUD for første gang ved å undersøke deres
demografiske og sosiale forhold, diagnoser, innhold i behandlingen, varighet av TUD, og
bruk av helsetjenester 3 år før og 3 år etter vedtaket. Studien ledes av Georg Høyer,
Universitetet i Tromsø. Data samles inn ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN),
Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Helse Bergen, og i Ahus og Oslo området, hvor
Jorun Rugkåsa er senterleder. Finansieringen er fra Helsedirektoratet.
Samhandlingsprosjekt om Shared Care: Klynge-RCT
Prosjektet bygger på en modell for å inkludere psykiatriske helsetjenester i
primærhelsetjenesten. Modellen er utviklet og brukt i Ontario-regionen i Canada gjennom 20
år. Modellen prøves ut gjennom en klynge-RCT ved legesentre i Groruddalen. Praksis og
pasientforløp sammenlignes mellom tre intervensjonssentre og tre kontroll-legesentre. To
PhD-kandidater analyserer baselinedata for alle seks legesentrene som ble innhentet før start
av intervensjonen og som skal gjentas etter 18 måneder for å teste for eventuelle forskjeller.
Jorun Rugkåsa deltar fra HØKH og leder en kvalitativ delstudie som undersøker pasienters,
helsepersonells og samarbeidspartneres erfaring med modellen.
Å ta farvel med eit dødfødd barn
Dei siste åra har førekomsten av dødfødslar stadig gått ned. Dødfødslar har gått frå å vere eit
ikkje-tema, til ei legitim årsak til sorgreaksjonar, men held fram med å vere ei stor utfordring
for dei som skal handtere ein slik situasjon. Det aukande innslaget av fødande frå religiøse og
etniske minoritetsgrupper, der dødfødslar framleis kan vere eit tabuisert tema, gjer situasjonen
ytterlegare kompleks. Dette prosjektet vil gi ny innsikt i utfordringar knytta til dødfødslar, og
det som verkar inn på ein sorgbearbeidingsprosess. Betydninga av eit markert farvel, i form
av ein valgt seremoni, gravferd eller minnestund, vil bli spesielt undersøkt. Rekruttering av
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informantar er i gang gjennom prestar og sosionomar på Ahus og Ullevål. Prosjektleder er
Ellen Kristvik.
Menstruasjonsrelatert migrene
Menstruasjonsrelatert migrene (MRM) er en lite forstått sykdom, der kvinners
menstruasjonssyklus tilsynelatende utløser og forverrer en underliggende migrenetilstand.
Dette prosjektet søker å finne bedre statistiske metoder for å identifisere pasienter med denne
tilstanden. I forbindelse med dette arbeidet utvikles også matematiske modeller for å studere
migrene og assosiasjon med andre utløsende faktorer («triggere»). Et mål med prosjektet er å
utvikle mer stringente diagnosekriterier for MRM, som kan komplementere, eller erstatte,
gjeldene diagnosekriterier i ICHD-3. Mathias Barra deltar fra HØKH.
Måling av helse og sykdom
Måling av helse, sykdom og overlevelse etter nytteteoretiske prinsipper er et relativt ungt
fagfelt. Slike målinger benyttes av ulike aktører. Både globale institusjoner som WHO og
Verdensbanken, nasjonale helsemyndigheter og legemiddelindustrien kjemper om
definisjonsmakt. Sentrale spørsmål når man søker å tallfeste helsegevinster med en universell
målenhet er hvem som skal telle med, hvordan de skal telles, og hvordan slike mål kan
benyttes i strategisk helsetjenesteplanlegging. I arbeidet med slike spørsmål, er verdispørsmål
sentrale: hvem definerer hva en helsegevinst er? Og, gitt at dette kan gis et tilfredsstillende
svar, fanger de metodene som benyttes opp det man har bestemt seg for å måle. Innen dette
feltet arbeides det med spørsmål i grensesnittet mellom matematikk, økonomi, etikk og
filosofi. Metodevalg og det teoretiske grunnlaget for sentrale mål på helserelatert nytte og
livskvalitet, som QALY og DALY, utgjør hovedfokus. Mathias Barra deltar fra HØKH.
Nevrologisk del av Norwegian Cardiorespiratory Arrest Study (Nevro-NORCAST)
NORCAST-prosjektet som utgår fra OUS Ullevål under ledelse av Espen Nakstad, Kjetil
Sunde og Geir Andersen har rekruttert over 250 pasienter som har hatt dokumentert
hjertestans utenfor sykehus og er resuscitert og behandlet med nedkjøling og sedasjon samt
kardiologisk intensivbehandling. Den nevrologiske delen som ledes av Christofer Lundqvist
fokuserer på klinisk prognostisering, og nevrologisk og nevropsykologisk oppfølging av
langtidsoverlevere etter 6 måneder og 3-5 år. Overlevelse er så langt 50 %, og flesteparten av
pasientene oppnår god funksjon ved oppfølging.
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Barra M, Vetvik KG, Dahl FA, MacGregor A. A statistical criterion for menstrually related
migraine without an independence-of-attacks assumption, IHC2017, Vancouver, Canada, Sep
7—10.
Inviterte foredrag
Beret Bråten
 «Nyankomne barn har nyankomne foreldre». Innlegg på parallell sesjon under Nordisk
ministerråd sin konferanse om barnehage og skole som sentrum for inkludering og
medborgerskap. Oslo, 3. mai.
 «Omsorg i livets siste fase – i et flerkulturelt samfunn.». Innlegg på NAKMI,
NONEMI-nettverket sitt møte, Aker sykehus, 8. september.
Ellen Tveter Deilkås
 Kultur for pasientsikkerhet – hvordan måle og forbedre. Senter for verdibasert ledelse,
VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, 1. februar.
 Hva er «pasientsikkerhetskultur»? Hvordan kan det måles? Overlegeforeningens
vårkurs 2017, Sandefjord, Norge. 26.-28. april.
 Medical record review by GTT in Norway. Møte med OECD og Socialstyrelsen i
Rålambsvägen 3, Stockholm. 25. september.
 Global Trigger Tool – pasientskader nasjonalt og ved Ahus. KPU, Ahus, Lørenskog,
17. oktober.
 Hva er «pasientsikkerhetskultur»? Hvordan kan det måles? 20ende årlige nasjonale
møte for avdelingsoverleger innen ØreNeseHals faget. Losby Gods, Lørenskog, 25.
oktober.
 Global Trigger Tool – potensiale for å avdekke legemiddelrelatert risiko.
Nettverksmøte for Sykehusapotekene i Helse Sør Øst. Oslo, 28. november.
Christofer Lundqvist
 Hvor sikre kan vi være? Nevrologisk vurdering av prognose etter hjertestans.
Minisymposium om dødsdiagnostikk, OUS Ullevål, 3. mai.
 Medikamentoverforbrukshodepine. «Nevronytt» - fagmøte innenfor nevrologi, Park
Inn, Gardermoen. 16. nov.
 Hvordan fange opp og håndtere risikopasienter med Parkinson i klinikken? «Duodopaakademiet», fagmøte innenfor nevrologi, Scandic Flesland Airport, Bergen, 22. nov.
Kristin Häikiö
 Pathways WP 3: Helsetjenester til eldre med demens – et pårørendeperspektiv.
Prosjektet er presentert på Nettverksmøte med demenskoordinatorer i Oslo, Senter for
fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten, Oslo kommune og nettverksmøte med
demenskoordinatorene i Akershus. Det er også presentert på ZEVS-samling for
fagutviklingssykepleiere i sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og for
Nasjonalforeningen. Videre er det presentert på Finstad Dagsenter, Samenes Hus i
Oslo og på pårørendekurs i Rælingen kommune.
Pål Gulbrandsen
 Når pasienten og legen er uenig? Hvordan kommunisere uenighet. UiOs januarseminar
for lektorer i allmennmedisin. Oslo (Soria Moria), Jan 16.
 Klinisk kommunikasjon i livsvitenskap – er det “innafor”? Fakultetsdivisjonens
seminar om livsvitenskap, Ahus, Jan 25.
 Å være usikker, å føle seg utrygg: relasjonens betydning ved vanskelige beslutninger.
Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet, seminar om
Usikkerhed i medicin. København, Feb 2.
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A trial to improve neurologists’ information giving to multiple sclerosis patients:
methodological challenges. Center for Health Services and Outcomes Research, Johns
Hopkins University, Feb 14.
Bilateral vulnerability: a hidden door to better doctoring? Bloomberg School of Public
Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Feb 14.
What has clinical communication to do with epidemiology? My personal journey
between these fields. Welch Center for Prevention, Epidemiology and Clinical
Research, Johns Hopkins University, Baltimore, Feb 15.
Lege-pasientsamtalen. Seminar for tolkestudenter. Oslo, Mar 10.
Pasientmedvirkning ved beslutninger om behandling: viktig prinsipp, vanskelig
prosess? Nevrodagene. Oslo, Mar 13.
Pasientmedvirkning: ideal, utopi, eller ryggen fri? NTNUs seminar i anledning 1.
nasjonale konferanse om helsetjenesteforskning. Trondheim, Mar 14.
Hvorfor er det viktig å jobbe med kommunikasjon? Forbrukerrådet, Mar 23.
Kommunikasjon. LIS psykiatri. Ahus, Apr 20.
Pasientmedvirkning. Avd. for smittevern, Ahus, Apr 26.
Kommunikasjon og ledelse. Overlægedagen. Kolding, Mai 1.
Må vi tåle mer urettferdighet? Helse Nords internseminar, Bodø, Mai 3.
Diakonhjemmets dialogkonferanse om kommunikasjon. Oslo, Mai 5.
Kan «hva er viktig for deg» overhode realiseres i moderne sykehus? Oslo,
Kunnskapssenteret, Jun 6.
Psykologer i legens bed; gartnere eller ugress? Seminar i anledning Arnstein Finsets
70-årsfeiring. Oslo, Jun 20.
Informasjonsplikt, pasientmedvirkning og usikkerhet: hva kan egentlig gå galt? PSLs
årsmøte, Sep 1.
Informasjon og samvalg: lettere sagt enn gjort? KEK-seminar, Haukeland og
Haraldsplass, Bergen, Sep 5.
Informasjonsplikt: hva kan egentlig gå galt? Avdelingsseminar, ØNH-avdelingen,
Ahus. Rømskog, Sep 7.
Ahus’ strategiske satsning på medisinsk kommunikasjon: hvorfor og hvordan?
Lederseminar, medisinsk divisjon, Ahus, Triaden, Sep 7.
Klinisk etikkomité: Ærlighet og håp i dødens forgård. Sep 19.
Vulnerability – the most important word in medicine. Keynote. ICCH, Baltimore, Oct
8.
Enhancing shared decision-making between patients and health care providers.
University of Illinois, Chicago, Dept. of Medical Education, Oct 12.
A new way to think about why we do shared decision-making. University of Illinois,
Chicago, Division of Academic Internal Medicine and Geriatrics, Oct 13.
Utfordringer med informasjon og pasientinvolvering. KEK-seminar, OUS,
Rikshospitalet, Nov 3.
Hvilke kommunikasjonsferdigheter trenger leger? Hvordan kan vi sikre at de lærer
dette gjennom LIS-løpet. OUS- arbeidsseminar om felles kompetansemoduler, Nov 7
og 10.
Involvering og partnerskab gennem patientcentreret kommunikation. København,
Region Hovedstaden konferanse, Nov 15.
Informasjon og pasientmedvirkning. Lier, Vestre Viken HF, psykiatrisk avd., Des 13.
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Kim Rand
 DCE-valuation of the EQ-5D – lessons learned: Nonlinear time models in DCE.
EuroQol Academy meeting 2017, Noordwijk an Zee, Nederland, Mar 7-8.
Malin Eberhard-Gran
 Psykiske vansker og lidelser i perinatalperioden. Helse- og omsorgsdepartementet,
desember.
 Spørreskjema som metode. Kvinneklinikken OUS, Rikshospitalet, desember.
 Psykiske lidelser i forbindelse med fødsel: et epidemiologisk perspektiv.
Legeforeningen, Rikshospitalet, oktober.
 Screeningprogrammer- et effektivt folkehelsetiltak? Fokus på Edinburgh-metoden.
Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. Obligatorisk kurs
i samfunnsmedisin, Legeforeningen, Sem Gjestegård Asker, juni.
 Angst og depresjon i forbindelse med fødsel: et epidemiologisk perspektiv.
Jubileumsseminar for faggruppen i kvinnehelse innen fysioterapi, Holmen fjordhotell,
Asker, mars.
 Förlossningsrädsla: resultat från ”Favn om fødselen”-studien vid Akershus
universitetssjukhus. Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitetet, januar.
Jorun Rugkåsa
 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Internasjonal evidens og erfaringer.
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Oslo, 18. november.
Joe Viana
 Guest lecture at the Health Informatics course at UiO on 17. oktober.
Anne Werner
 «Unevnelig smerte? Tausheten rundt alkoholproblemer» Forskergruppen på
«Psykososialt arbeid» ved Høgskolen i Østfold, 30. oktober.
 «Unevnelig smerte? Tausheten rundt alkoholproblemer» Forskernettverket «Barns
Beste», 15. november.
Hilde Lurås
 Why health services research? MUSS-konferansen, 11.-12. september.
Organisering av konferansesymposia
Malin Eberhard-Gran
 Medarrangør av konferansen «Mental helse i svangerskapet», Rikshospitalet 19
oktober (40 deltakere).
 Medarrangør av Nordisk Marcé Conference, Stockholm, Ersta sjukhus 17-18 oktober.
 Medarrangør av kurs i samfunnsmedisin «Forebyggende medisin, helsefremmende
arbeid og folkehelsearbeid»; Sem gjestegård i Asker 7-9 juni.
Kim Rand
 EuroQol Academy Meeting 2017, Noordwijk an Zee, Nederland, 7-8 mars. Ca 100
deltakere fra hele verden.
Deltakelse i etermedier, omtale i pressen
Helena Kjeldgaard
 Omtale av

artikkel

om

ekstrem

svangerskapskvalme

i

Daily

http://www.dailymail.co.uk/health/article-4950146/Duchess-Cambridge-effect-severemorning-sickness.html
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Meetali Kakad
 Norsk helsetjeneste inspirerer amerikanerne. Dagens Medisin. 09. oktober.
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/09/norsk-helsetjeneste-inspirereramerikanerne/

Pål Gulbrandsen
 Fortsatt liten grad av pasientmedvirkning. Omtale i Dagens Medisin 14. mars
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/03/14/fortsatt-liten-grad-av-pasientmedvirkningi-beslutninger/



Ikke alltid bra at pasienten er med på å bestemme. Omtale i forskning.no 8. september
https://forskning.no/helsetjeneste-helseadministrasjon-samfunnsmedisinsprak/2014/02/hvordan-snakker-legen-og-pasienten

Malin Eberhard-Gran
 Fødselsdepresjon. Fy skam til Regjeringen. Kronikk i Aftenposten 18. februar.
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7a07o/Fodselsdepresjon-Fy-skam-tilRegjeringen--Arne-Holte-og-Malin-Eberhard-Gran

 Ekstrem kvalme i svangerskapet tærer på psyken. Forskning.no 11. desember.
https://forskning.no/2017/11/ekstrem-kvalme-i-svangerskapet-taerer-pa-psyken




Intervjuet i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt10628b.html
Boka «Spørreskjema som metode» er anmeldt i Bioingeniøren
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-bokomtale/lettlest-bok-for-deg-som-skal-brukesporreskjema-som-metode/ og Utposten
http://utposten.no/Portals/14/2017Utposten/05_17/13_Bokanmeldelse__Sp%C3%B8rreskjema_som_metode_for_helsefagene._Anmeldt_av_Eli_Berg.pdf

Anne Werner
 Intervjuet i et av de største ukebladene for kvinner i Canada om kvinners ubestemte
smerter
og
redselen
for
å
bli
oppfattet
som
hysterisk.
http://www.chatelaine.com/health/women-pain-hysteria/

Jenny Nordfalk
 «MS rapporten 2017: Krevende, men avgjørende at pasienter tar valg om behandling»
Intervju om samvalg av Gudrun Østhassel.
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Veiledning, undervisning, bedømmelsesarbeid og annen bistand
Veiledning og undervisning
Anne-Kari Johannessen er hovedveileder for masterstudent Marit Larald Brenna, Institutt
for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Videre underviser hun master- og
bachelorstudenter ved HiOA om kommunale helsetjenester.
Beret Bråten har vært veileder for masterstudent Tonje-Kristin Rustad Bones ved Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo i prosjektet «Irregulære migranters tilgang til
helsetjenester. Perspektiver og spenninger mellom myndighetene, helsepersonell og
sivilsamfunnet.» Hun har også undervist i vitenskapelige metoder for bachelorstudenter i
økonomi, statsvitenskap og visuell kommunikasjon, Høyskolen i Sør Øst Norge.
Ellen Tveter Deilkås har vært biveileder for PhD stipendiat Kjersti Mevik,
Nordlandssykehuset. Hun har gitt veiledning i Diakonhjemmets prosjekt for måling av
sikkerhetskultur i barnevernet. Videre har hun undervist på dagskurs i journalgranskning med
Global Trigger Tool i Helsedirektoratet.
Beáta Éva Petrovski er biveileder for Eszes Dóra Júlia på avhandlingen «Socio-economic
inequalities and health-related behavior-experiences from the screening of diabetic
retinopathy in Hungary».
Christofer Lundqvist er hovedveileder for PhD studentene Socheat Cheng og Tahreem
Siddigui, HØKH og Julia Henriksen, OUS. Videre har han undervist medisinstudenter i
Klinisk kommunikasjon (smågruppeundervisning) og Nevrologi (klinikkundervisning).
Jurate Saltyte Benth er biveileder for PhD studentene Helena Kjeldgaard, HØKH og Arnt
Egil Ydstebø, Stavanger.
Pål Gulbrandsen er hovedveileder for PhD studentene Erik Skjeggestad og Jenny Nordfalk,
HØKH. Han er biveileder for PhD studentene Øystein Eiring, Mads Helgeland, Else
Dalsgaard Iversen. Videre har han undervis i Communication in oncology på European
Cancer Congress 2017, Jan 27. Holdt kurs for kursledere i Fire gode vaner, Ahus (5 dager
okt-nov) og kurs i kommunikasjon, veiledning og supervisjon, HSØ (4 dager sep-nov).
Kim Rand er hovedveileder for PhD Yvonne Anne Michel, HELED, UiO. Han er biveileder
for PhD Hanne Helene Brorson, Psykologisk Institutt, UiO.
Malin Eberhard-Gran er veileder for PhD student Helena Kjeldgaard, HØKH, Caroline
Junge, Universität Dresden, Rannveig Storaune Osnes, NTNU og Ranjeeta Shijagurumayum,
UiO. Videre har hun undervist i klinisk kommunikasjon (smågruppeundervisning) samt
forelest ved 9. termin på medisinstudiet.
Jorun Rugkåsa er hovedveileder for PhD kandidatene Henriette Høyer Beddari og Kristin
Häikiö, HØKH. Hun er biveileder for PhD kandidat Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset
Innlandet/Universitetet i Tromsø, og biveileder for Olav Nyttingnes, Psykisk helse FoU,
Ahus/Uio, og Meetali Kakad, HØKH. Videre underviser hun førsteårs sykepleiestudenter i
samfunnsvitenskap på Høyskolen i Sør Øst Norge (HSN), Campus Porsgrunn.
Mathias Barra er hovedveileder for PhD kandidat Angela S Labberton, HØKH.
Anne Werner har vært hovedveileder for Gunvor Aasbø, HØKH, som disputerte 26. mai
2017. I samarbeid med Ellen Kristvik, Sidsel Tveiten og Ingrid Ruud Knutsen ved HiOA har
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hun arrangert to workshoper for helsefaglige ansatte ved Ahus. Workshopene har tittelen
«Steg på veien fra praksis til forskning».
Henriette Høyer Beddari har vært veileder ved Bacheloreutdanningen i Sosialfag ved VID.
Fredrik A Dahl er hovedveileder for PhD-studentene Jonas Lindstrøm og Meetali Kakad,
HØKH.
Bedømmelsearbeid
Beret Bråten har vært sensor for masteroppgaven til Johanna Maria Hjertquist, Institutt for
statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har også vært sensor ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning ved UiO. Videre har hun sittet i fagpanelet i BALANSE-programmet i
Forskningsrådet.
Ellen Tveter Deilkås har vurdert artikler for BMJ Open og Journal of Healthcare
Engineering.
Christofer Lundqvist har vært 1. opponent i doktorgradskomiteen til Anne Marthe Boldingh,
NTNU og 3. opponent for BE Neerland, Oslo universitetssykehus. Videre har han vurdert
artikler for PLOS 1, Scand J Public Health, Headache, Eur J Neurology, British J Gen Pract,
J Headache Pain.
Pål Gulbrandsen har vært medlem av doktorgradskomité for Frøydis Gullbrå, UiB og Sigrun
Losada Eskeland, UiO. Videre har han vært vurderer for tidsskriftene Tidsskr Nor Legeforen,
Patient Educ Couns, Fam Pract. Han har også vært ekstern sensor, master i optometri,
Høyskolen i Sørøst-Norge og for hovedoppgaver i medisin, UiT.
Kim Rand har vurdert artikler for tidsskriftene Medical Decision Making, Quality of Life
Research, Pharmacoeconomics og Helath Economics.
Malin Eberhard-Gran har vurdert artikler for Archives of Women’s Mental Health,
American Journal of Psychiatry, BMC Pregnancy and Childbirth, Tidsskrift for den Norske
Legeforening og Journal of Affective Disorders.
Jorun Rugkåsa har vært Associated Editor, BMC Psyhiatry siden 2013. Videre har hun
vurderet artikler for tidsskriftene Plos One, Irish Journal of Psychological Medicine, Mental
Health and Prevention, Psychiatry Research, The Lancet Psychiatry, Neuropsychiatric
Disease and Treatment, International Journal of Law and Psychiatry, BMC Psychiatry,
Archives of Psychiatric Nursing og British Journal of Psychiatry.
Joe Viana har vurdert artikler for Journal of Simulation, European Journal of Operational
Research, Journal of the Operational Research Society, Healthcare Management Science,
Flexible Services and Manufacturing Journal og The Winter Simulation Conference.
Mathis Barra er sensor i Matematisk logikk, UiO og har vurdert artikler for ViH, NJHE og
PLOS.
Hilde Lurås har vurdert artikler for Nordic Journal of Health Economics, BMJ Open,
Scandinavian Journal of Public Health, BMC Health Services Research og Social Science and
Medicine, og vært ekstern fagfelle på en systematisk kunnskapsoversikt fra
Folkehelseinstituttet. Hun har vært 3. opponent i doktorgradskomiteen til Volker Moritz,
Medisinsk fakultet, UiO som disputerte 6. oktober, og disputasleder i Kathrine P. Skyruds
disputas 13. september. Hun er 3. opponent for to avhandlinger som utgår fra i UiO.
Henriette Høyer Beddari har hatt sensoroppdrag ved Bachelorautdanningen i sosialfag ved
VID.
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Verv og annen virksomhet
Beret Bråten



Styreleder, KILDEN kjønnsforskning.no

Ellen Tveter Deilkås
 Rådgiver for Den Norske Riksrevisjonen ved planlegging av revisjon av
pasientsikkerhet i helseforetakene
 Rådgiver for Socialstyrelsen knyttet til Sveriges nasjonale strategiske arbeid med
pasientsikkerhet og kompetanse
 Medlem i Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet
 Medlem i styret i Legeforeningens nettverk for leger med interesser for
kvalitetsforbedring
 Kommunestyrerepresentant i Lørenskog kommune
 Observatør i Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet på Ahus
 Medlem i Fagforum for forskning og innovasjon på Romerike
Pål Gulbrandsen
 Leder av Campus Ahus/nestleder for Institutt for klinisk medisin (siden 1.8)
 Adjungert professor ved Syddansk Universitet
 Visiting professor til Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, USA
 Medlem av r-EACH, EACHs arbeidsgruppe for forskning på kommunikasjon
Kim Rand
 Vice Chairman, Scientific Executive Committee, EuroQol Group Foundation
 Editorial board member, Medical Decision Making
Tone Breines Simonsen
 Styremedlem i lokallagsstyret Forskerforbundet, AHUS
Malin Eberhard-Gran
 Styremedlem i Landsforeningen 1001 dager- mental helse under graviditet og etter
fødsel (www.landsforeningen1001dager.no)
 Styremedlem i det Nordiske Marce Society (www.marcesociety.com )
 Styremedlem i Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB)
 Innvalgt medlem i det Svenska Serotonin Sällskapet
Jorun Rugkåsa
 Medlem av World Association for Social Psychiatry (WASP) International Working
Group on Coercion in Psychiatry
 Medlem av Norges Forskningsråds Referansegruppe for Helse i EU
Hilde Lurås
 Medlem av Doktorgradsutvalget på Fakultet for helsefag, HiOA
 Medlem av HelseOmsorg21 rådet
 Medlem av Fagrådet for den nasjonale satsingen på helsetjenesteforskning
 Leder av Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Campus Ahus, og medlem av
Forskningslederforum, Institutt for klinisk medisin, UiO
 Medlem av Vitenskapsrådet i Kreftforeningen
 Varamedlem til styret i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
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Fredrik A Dahl
 Medlem i REK Sør-Øst C
 Medlem i medlemmer i styringsgruppen for CRIStin 2.0
 Oppnevnt til felles redelighetsutvalg for Institutt for klinisk medisin, OUS og Ahus
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Telefon 6796 8720
e-post: reidun.skarerhogda@ahus.no

