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Deres ref.:  Vår ref.: 13/5610 Dato: 18. juni 18 

 

Referat fra møte i forskningsutvalget 13.6.2018 
UiT, Tromsø 

Tid: 10:00-16.30,  

 

Tilstede: Asbjørn Årøen, Helen Brandstorp, Kirsti Ytrehus, Eyvind Paulssen, Kjetil Retterstøl, Kari 

Schrøder Hansen, Ragnar Nesvåg, Eva Gerdts, Hedda Maurud (referent) 

Meldt forfall: Helene Kolstad Skovdahl, Aurora Selvik, Berit Schei 

 

Gjester:  

Sak 9/18: Hasse Melby, Allmennmedisinsk forskningsenhet og allmennmedisins fagenhet ved Institutt 

for samfunnsmedisin, UiT 

Sak 11/18: Peder Halvorsen, UiT 

Sak 10/18: Birgit Abelsen (på Skype), Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

Sak 12/18: Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning 

Sak 13/18: Nina Emaus, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT 

Sak 14/18: Rune Sundset, PET-senteret, UNN 

 
Sak 7/18 Velkommen 

Det medisinske/helsevitenskapelige forskningsmiljøet rundt UiT/UNN    

Leder Kirsti Ytrehus og utvalgsmedlem Eyvind Paulssen orienterte om hvordan medisinske og 

helsevitenskapelige institutt er organisert på campus Tromsø og i Alta.  

- Fagområde medisin har flere profesjoner organisert under seg. 4000 studenter – 650 av disse 

er medisinstudenter.  

- Medisinsk institutt er konstruert ulikt fra de andre medisinske fakultetene i landet – dette byr 

på fordeler og ulemper. En åpenbar utfordring er at medisinerutdanningen er primus motor 

når det kommer til inntjening, men inntjeningen fordeles på alle fagfelt.  

- En annen utfordring er legenes posisjon, fakultetet ble opprinnelig ledet av leger, i dag er det 

ikke tilfellet.  

- Mange "hoder", men få årsverk innen medisin. Mangel på fulle stillinger.  

- Ph.d.-studentene bruker dobbelt så lang tid som normert, dette bør tas større hensyn til.  

 

Sak 8/18  Referat og dagsorden     

Referat godkjennes på mail og publiseres på nettsiden.   

 

Sak 9/18 Allmennmedisinsk forskning 

Professor Hasse Mellbye orienterte om allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og allmennmedisin 

som forskningsfag ved universitetene. 

- Det har blitt en betydelig økning i antall allmennmedisinske ph.d. etter AFE. De er nå i 

konkurranse med andre om stipendiatstillinger.  

- De opplever at tilknytning til forskningsmiljø i Tromsø har stor betydning for  

gjennomføringsevne for ph.d.-studentene.  

- Lønnsforhold er en utfordring her som innen medisinsk forskning generelt. Det er ikke de 

samme lønnsbetingelsene som innen spesialisthelsetjenesten i Helse-Nord der grunnlønn 

beholdes ved overgang fra vanlig legestilling til stipendiatstilling.  

- Rekruttering til førsteamanuensis og professor er utfordrende.  

- Også dette med å opprettholde spesialiseringen for allmennleger som forsker er et stort 

problem.  
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Sak 10/18 Distriktsmedisin 
Forskningsleder og førsteamanuensis Birgit Abelsen og Helen Brandstorp, leder for Nasjonalt senter 

for distriktsmedisin.  

 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin ble etablert i 2007, anser seg selv om en servicetjeneste til de 

som arbeider i distriktene. De produserer en del rapporter og har eksternt finansierte oppdrag.  

 

Allmennmedisin er en distrikstspesialisering, men det er viktig å være i et miljø.  

 

Om forholdet til Forskningsrådet (NFR) og distriktsmedisinen og forestående evaluering: Usikkert om 

NFR skal se om senteret er produktive eller om det handler om å lage et eget program. Hdir er største 

bevilgende part, men de vil nok ikke gi fra seg dette til NFR (som ikke er rigget til å ta for seg disse 

mindre enhetene).  

Departementet må sette seg mer inn i hva de bevilger penger til. Det mangler et regionalt 

helseforetaksnivå i distrikts-medisinen, på godt og vondt.  

 

Sak 11/18 Forskningsnettverk i allmennmedisin  

Professor og allmennlege Peder Halvorsen (UiT og Alta) orienterte om Praksisbasert 

forskningsnettverk – som skal innføres i Norge.  

 

I dag er det utfordringer knyttet til infrastruktur – noe som gjør forskning krevende. Det de ønsker er 

mer klinisk forskning på dataen som allerede finnes i primærhelsetjenesten.  

 

Når man sammenligner Norge med land som f.eks. Skottland er det dyster lesning når det kommer til 

kliniske studier innen primærhelsetjenesten.  

I samme tidsperiode som 5 kliniske studier ble gjennomført i Norge, ble 60 gjennomført i Skottland. 

 

Hva er det forskningsnettverk?  

Nettverket består av forskningsaktive allmennpraksiser/fastlegekontorer i Norge. Hovedsaken er ikke 

at allmennpraktikere skal begynne å forske, selv om dette selvfølgelig kan være en god bivirkning.  

 

Digital lokale infrastrukturboksen heter Snow. Den kan bidra til å hente helsedata og er fin til å 

planlegge studier. Målet er at dataen skal kunne sendes til en sikker server - hvor man kan hente 

anonymisertedata til klinisk forskning.  

 

I starten vil allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert. Men det vil vel neppe bli noen 

utfordring å få andre interessenter på banen. Rekrutteringen starter nå. I starten vil det ikke koste noe 

men målet er at dette skal være selvfinansierende ved å koste litt penger. Knyttes opp mot Medrave. 

Dataen som er aggregerte krever ikke samtykke. Identifiserbare data krever selvfølgelig samtykke.  

 

Har fastleger tid til dette?  

I Skottland, hvor det er minst like travle fastleger som i Norge, rapporteres det om at dette fungerer, 

spesielt med prosjekter som fastleger opplever som relevante. I Skottland har de fått til gode studier 

som er publisert i velrenommerte tidsskrifter.  

 

Dette er et samarbeid med de fire universitetene og senter for e-helseforskning, samt Uni research.  

De skal nå begynne å rekruttere praksiser.  

Kan pasientene reservere seg? 

Dette er en vanskelig sak, for nye datalagringsreglene ber dem redegjøre for hva dataene har blitt 

brukt til. Det blir fort at man må sende ut samtykkeskjema til alle som er i fastlege registeret. 

Personvern er en utfordring, men de håper på en levelig løsning.  

 

Hva er nedsiden, eventuell ulempe? Hvilke grunner det til at fastleger ikke vil være med på dette?  
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To ting:  

1. redsel for at det fører til merarbeid dvs må selge inn at dette ikke er tilfelle 

2. bekymring for hva "mine" data blir brukt til. Man ønsker ingen skandaler.  

 

Sak 12/18 E-helse og samhandling  
Stein Olav Skrøvseth, leder nasjonalt senter for e-helseforskning    

Bakgrunnen for senteret: Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin ble splittet i to - en del ble 

forskningsbasert og senter for e-helseforskning ble etablert i 2016.  

Mottar støtte gjennom statsbudsjettet. Dette er nasjonalt, ikke nord-norgebasert.  

Grunnlaget er blant annet "en innbygger – en journal". Samordning og god dataflyt er målsetningen 

med "en innbygger – en journal".  

 

Innen 2025 håper de å ha høy grad av samordning. Det skjer mye på feltet og Direktoratet for e-helse 

ble opprettet samtidig med dem - og de har mye kontakt.  

 

Hovedutfordringen ligger i laget mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Helse-midt har egen 

journalleverandør, mens nord, vest og sør-øst har dips. Midt har til gjengjeld samme journalsystem 

som skal dekke både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (dvs, de er i gang med å 

anskaffe et system, og nå har de en leverandør – Epic).  

 

Et stort forskningssenter, 63 ansatte. Plassert på UNN. Skrøvseth er ikke med i ledergruppa på UNN, 

de står altså ganske fritt. Også fristilt fra UNNs økonomi. Det er viktig å være tverrfaglige – ehelse er 

et komplisert felt, ikke bare teknisk.  

 

Hva jobber de med nå?  

- Fremtidens journal 

- Helhetlig pasientforløp 

- Personlige systemer og velferdsteknologi 

- Tilgjengeliggjøring og analyse av data 

 

Nettside hvor rapporter publiseres: https://ehealthresearch.no/  

 

Nettleger:  

Dette er godt utbredt i Sverige (begynner i Norge også), i Sverige får denne aktiviteten også refundert 

midler fra staten – hvordan er dette i Norge?  

 

Han har ikke noen formening om kvantiteten, men det er en bekymring at det ikke reguleres. Det er 

flere som opplever at regjerningen hyller alt som er digitalt – men det er en kjempeutfordring at ikke 

alt er kvalitetssikret. Digitalt er ikke alltid bra.  

 

Health analytics ble publisert 12.6.18, handler om AI (kunstig intelligens) og helsetjenesten.  

 

Sak 13/18 Hvilken rolle kan Kommunenes Strategiske forskningsorgan (KSF) spille? 

Professor Nina Emaus sitter i utvalget Kommunenes strategiske forskningsorgan. 

HO21 har stått sentralt for å få dette i gang. Så dette utvalget skal gi råd til HO21-rådet.  

 

Hvorfor et kunnskapsløft for kommunen?  

Helsekronene er fordelt 50/50 mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, mens 

fordelingen på forskning er 10/90 til spesialisthelsetjenesten. Det er mangel på forskning over hele 

linjen. Mye praksis er bygget på myter og holdninger. Emaus er ikke bekymret for at gruppa ikke skal 

identifisere utfordringer.  

 

De har bare ett møte igjen før rapporten skal presenteres for HO21-rådet. Og de vil foreslå en regional 

struktur. 

 

https://ehealthresearch.no/
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Hvordan skal man klare å definere hva kvalitet er?  

Dette er spesielt krevende fordi fastlegepraksisene er selvstendige næringsdrivende og er mer 

ensomme i sitt arbeid og kan ha liten tilgang til veiledning sammenlignet med spesialisthelsetjenesten.  

En annen utfordring er tilgang til hjelp, til litteratur osv. Dette er ikke etablert og bør komme på plass.  

 

 

Nina Emaus utfordrer utvalget til å invitere Nina Mevold (kommunaldirektør i Bergen, leder for 

KSF).   

  

 

Sak 14/18 Persontilpasset medisin med molekylær avbildning og behandling. 

Overlege/førsteamanuensis Rune Sundset, Leder av PET-senteret, UNN 

 

HODs oppdragsdokument fra 2017 og persontilpasset medisin i helsetjenesten er bakgrunnen for noe 

av det han redegjorde for.  

Kompetansesenter for persontilpasset medisin er tiltaket. To nasjonale arbeidsgrupper er i ferd med å 

avslutte arbeidet med rapporten.  

 

Vedtaket om eventuell etablering vil komme, mest sannsynlig, høsten 2018.  

Primærhelsetjenesten kan definitivt også spille en rolle i dette arbeidet i framtiden.   

  

Teranostikk:  

Diagnostikk og terapi. Mer presisjonsbasert behandling.  

La frem eksempler på fremtiden til kreftbehandling på hans felt. Mer presisjon gir mer presis 

behandling med mindre bivirkninger. Dette er ikke på plass i Norge enda, men det testes ut i Tyskland 

og Danmark.  

 

Det nye PET – senteret er omtalt av statsministeren som "et smykke" og er blitt en stor oppgradering 

fra 2010 da PET-scanneren kom med trailer fra Estland hver andre uke. 

Spesialister henviser til PET-senteret og de behandler 80-90% kreft, men kan for eksempel også bistå 

i demensutredning.  

 

   

Sak 15/18 Hva kan spesialisthelsetjenesten, avansert forskningsinfrastruktur, registre og 

befolkningsstudier bidra med i allmennmedisinsk forskning?  

Det ble ikke tid til å diskutere denne saken.   

 

Neste møte: 11. september. Kl. 10 

 

 

 

 

 

 

  
 




