
 M
ED

LE
M

SB
LA

D
 1

 /
 2

0
2

1

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGERFORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Sørlandet sykehus satser på 

forskning, utdannelse og utvikling



2

STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2019–2021

Leder
Marius Widerøe
Førsteamanuensis II i medisin ved NTNU
Daglig leder MR Kjernefasiliteten
Gruppeleder for «Laboratory for  
in vivo experimental MR»
Mobil: 402 31 923
E-post: marius.wideroe@ntnu.no

Nestleder
Mette Kalager
Professor ved Klinisk effektforskningsgruppe 
Institutt for helse og samfunn
Universitet i Oslo (UiO) og forsker ved
Oslo Universitets sykehus (OUS)
Mobil: 924 27 884 
E-post: mette.kalager@medisin.uio.no

Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved  
Nevrologisk avdeling, 
Haukeland universitets sykehus
Telefon arbeid: 55 97 50 00
Mobil: 92 84 61 81
E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Medlem
Erik Sveberg Dietrichs
Overlege ved Senter for Psykofarmakologi, 
Diakonhjemmet sykehus
Førsteamanuensis ved UiT, 
Norges arktiske universitet
Mobil: 414 02 062
E-post: erik.dietrichs@gmail.com

Varamedlem
Espen Haavardsholm 
Overlege Diakonhjemmet Sykehus
Professor II ved Universitetet i Oslo
Mobil: 997 98 329
E-post: espen@haavardsholm.no

Medlem
Erle Refsum
Post doc i gruppe for Klinisk Effekt-
forskning ved OUS, 
Førsteamanuensis II ved UiO
Mobil: 22 84 52 54
E-post: erle.refsum@medisin.uio.no

Varamedlem 

Kari Risnes
Professor i pediatri, overlege
Leder for Klinisk Forskningsenhet Midt 
Norge, NTNU og St Olavs Hospital
Mobil: 951 70 397
E-post: kari.risnes@ntnu.no

Rådgiver,  
sekretariatsleder
Bente A. Kvamme 
Den norske legeforening, 
avdeling for Jus og arbeidsliv
Telefon arbeid: 23 10 91 62
Mobil: 92 25 12 99
E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no

Redaktør og varamedlem
Bendik Brinchmann
Forsker ved Avdeling for luft forurensing 
og støy, Folkehelseinstituttet
LIS Lege ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI)
Mobil: 46 74 36 32
E-post: bendikbrinchmann@gmail.com

Sekretær
Kristin Wiik
Den norske legeforening, 
avdeling for Jus og arbeidsliv
Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no 

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs

LVS’ KONTOR

Forsidebilde: Utsikt fra Sørlandet sykehus Flekkefjord.



3

I denne utgaven av LVS info blir 
vi kjent med Sørlandet Sykehus 
og får høre hvordan de  tenker 
rundt forskning og under
visning av medisinstudenter, det 
nye Campus Sørlandet. Avde
lingssjef ved kirurgisk avdeling 
Sørlandet sykehus Arendal, 
Jeanne Mette Goderstad sier 

at sykehuset i 20 år har hatt medisinerstudenter fra 
 Universitetet i Oslo for tjeneste i medisin og kirurgi 
og i faget KLoK (Kunnskapshåndtering, Ledelse og 
Kvalitetsforbedring). Hun sier «at dette tilbudet ut
vides er vi veldig fornøyde med. Det å ha studenter 
holder oss skjerpet og gjør oss bedre i vårt møte med 
pasienter og pårørende». 

Det er flott at det er fokus på forskning og under
visning også i sykehus utenfor universitetssykehusene. 
Særdeles flott er det også at Sørlandet Sykehus invest
erer i egenfinansierte PhD stillinger, i alt fem stillinger 
i 2019. Vi vil følge utviklingen på Sørlandet Sykehus 
tett og ser frem mot evalueringen av pilotprosjektet 
Campus Sørlandet som omtales som omtales i dette 
nummeret.

LVS har nylig levert en høringsuttalelse til Kunnskaps
departementets strategi for rekruttering og karriere
vei i høyere utdanning og forskning. Noen av ut
fordringene som det pekes på er usikkerhet med 
tanke på forskning og/eller undervisningskarriere. I 
hovedtrekk dras veiledning frem som en avgjørende 
faktor for å bøte på disse utfordringene. Det påfal
lende i utkastet til strategien, er mangel på insentiver 
for å rekruttere til forskning og undervisning. LVS har 
i sitt høringssvar fokusert på tre områder for å bedre 
rekrutteringen:

1. Midlertidighet

Strategien beskriver midlertidighet og bruk av 
åremålsstillinger. Det er imidlertid en utfordring at de 

fleste eksterne midler har en ramme på 35 år. Dette 
fører til at forskningen blir fragmentert, at enklere 
forskningsprosjekter prioriteres fremfor lengre, mer 
avanserte prosjekt, og ikke minst at det vil være van
skeligere for forskere tidlig i karrieren å kvalifisere seg 
og eventuelt etablere egne prosjekt eller underprosjekt 
som kan gi uvurderlig forskningskompetanse. 

Vi anbefaler:
• at eksternt finansierte PhDkandidater og post

doktorer bør få midler til undervisning, en form 
for «intern» finansiering ved UH institusjonene. 
Vårt forslag er at det for hvert 3.4. år med eksterne 
midler bør foreligge mulighet for 1 år med interne 
midler ved en UH institusjon.  

• Å øke lengde på eksterne midler.

2. Sikre rekruttering

Studier fra forskerlinjer ved medisinutdanningen i 
Norge, viser tydelig at forskerlinjestudenter fortsetter 
å forske og et stort antall avlegger PhDgraden, særlig 
blant kvinnene. Forskerlinjen er med på å skape flere 
akademisk kvalifiserte medisinere og forlenge forsk
ningskarrierer i medisin, samt bidra til nettverksbyg
ging mellom studenter, forskningsmiljøer og helse
foretak. 

Vi anbefaler:
• Forskerlinjer bør etableres og eksisterende forsker

linjer bør forbedres med tettere samarbeid mellom 
forskerlinjestudentene og forskergruppene også 
 etter endt PhD.

3. Lønns og arbeidsvilkår

Det er åpenbart at konkurransedyktige lønnsvilkår 
er avgjørende for å rekruttere og beholde talenter i 
forskning og undervisning. Lønnsnivået som PhD 
kandidat, postdoktor og forsker er viktig for rekrut
tering. Legestipendiater har ofte mer enn 100 000 kro

KJÆRE LVS-MEDLEM

No livnar det i lundar, no lauast det i li
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Vi har nå i over ett år stått med pandemien som den mest bestemmende faktor for 
hvordan vi lever livene våre. Dette er krevende for oss alle, og jeg håper at smitte
tallene faller utover våren, så vi igjen kan gjøre friere valg og prioritere det som er 
viktigst for oss.

I dette nummeret av LVSinfo presenterer Sørlandet sykehus helseforetak sin 
satsning på forskning og utdanning, det er oppløftende og spennende lesning. 
Nina Mevold gir sine overordnede betraktninger om kunnskapsbasert utvikling 
av helsetjenestene, Frode Gallefoss skriver om deres nye plan for forskning og 
 forskningsdrevet innovasjon samt at langvarig satsing på forskning gir gode 
resultater ved Sørlandet sykehus, Signy Svendsen skriver om den betydningen 
deres forskningen har for hjemmeoppfølging av pasienter og Susanne Hernes 
og Øyvind Holme skriver om Campus sør, som har som mål at flere medisin
studenter skal få utdannelse ved Sørlandet sykehus.

Jeg vil ønske dere alle en god påske og vår, forhåpentligvis med fallende smittetall.

KJÆRE LESER

ner lavere grunnlønn enn sine LISkollegaer. Videre 
gjenspeiles ikke økt forskerkompetanse økt lønn. 

Ved enkelte UH eller helseforetak, vil svangerskap s 
permisjon eller sykemeldinger ikke dekkes av «in
terne» midler, men tas fra de bevilgede eksterne 
midler. Dette vil kunne føre skjev rekruttering. Vi
dere, teller ikke forskningskompetanse i spesialist
utdanningen lenger og vi frykter dette vil føre til re
dusert rekrutteringen av leger til forskning.

Vi anbefaler:
• Lønnsvilkår i forskning på linje med annen sam

menliknbar lønn
• Forskningskompetanse bør gjenspeiles i lønn
• At ikke eksterne forskningsmidler brukes til å dekke 

kostnader i forbindelse med svangerskap og syke
fravær

• Forskning teller i spesialistutdanningen for leger

Spesialisthelsetjenesteloven regulerer utdanning og 
forsking på lik linje med pasientbehandling og opp

læring av pasienter som oppgaver sykehusene særlig 
skal ivareta. Helseforetakslovens formål er blant  annet 
å legge til rette for forskning. Likevel er det manglede 
fokus på forskning og rekruttering av leger inn i 
forsk ningen. I årets medlemsundersøkelse blant leger 
i sykehus, har vi satt fokus blant annet på forskning. 
Jeg oppmuntrer herved de som får undersøkelsen til 
å svare på denne. Den blir distribuert 18. mars med 
mulighet for å avgi svar til medio april. Jeg håper dette 
vil øke bevisstheten rundt verdien av forskerlegene.

Jeg minner dere på at LVS årsmøte avholdes 15. april 
fra kl 1618. Vi vil også i år arrangere møte digitalt ved 
bruk av Zoom. Det hadde vært godt å kunne møtes 
fysisk, men fordelen ved å møtes digitalt, er at kanskje 
flere har mulighet til å delta.

Nyt den kjærkomne spire av vår som langsomt  siger 
inn over oss. Vi gleder oss til å se deg på vårens 
vakreste møte! 

Mette Kalager

Bendik Chr. 
Brinchmann, 
Redaktør LVS-info
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Sørlandet sykehus HF har tre somatiske klinikker og 
en klinikk for psykisk helse. Vi har en egendeknings
grad på hele 92 prosent i somatikken og noe over 7000 
medarbeidere. Det er flere grunner til at Sørlandet 
sykehus HF nå legger inn en ekstra satsing på for
skning, forskningsdrevet innovasjon og utdanning. 
Jeg vil legge vekt på to viktige årsaker – vi tror det vil 
styrke både kvaliteten på behandling og vår evne til å 
tiltrekke oss dyktige medarbeidere – som igjen styrker 
kvaliteten. 

Sørlandet sykehus HF jobber systematisk og grundig 
med videreutvikling av kvalitet og pasientsikkerhet. 
Det siste året har foretaket dessverre fått en tilsyns
rapport og en revisjon med alvorlige funn. Disse har 
fått stor oppmerksomhet. Samtidig publiserte Senter 
for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) på 
nyåret sitt nasjonale Helseatlas for kvalitet, som  viser 
at Sørlandet sykehus er blant foretakene som ligger i 
toppen nasjonalt på mange kvalitetsparametere. Alle 
fagområder har forbedringsmuligheter, og alle syke
hus jobber med kontinuerlig forbedring. Når vi jobber 
med forbedring benytter vi forskningsbasert beslut
ningsgrunnlag. Å jobbe kunnskapsbasert innebærer å 
ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet 
publisert kunnskap. For at foretakets kultur skal være 
preget av å jobbe kunnskapsbasert, er det nødvendig 
at en stor nok andel av våre medarbeidere har forsk
ningskompetanse. Derfor investerer vi i egenfinan
sierte ph.dstillinger over en periode.

Innen noen fag har vi rekrutteringsutfordringer. 
 Campus sørsatsingen med opprettelsen av en desen
tral medisinutdanning i samarbeid med Det medi
sinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), har som 
en av målsetningene å bidra til styrket rekruttering. 

På Sørlandet tror vi på samarbeid og samskaping. Vi 
etablerer Campus sør i samarbeid med kommunene 
og Universitetet i Agder (UiA). Studentene skal ha 
praksis både på sykehus og i primærhelsetjenestene, 
og de skal møte andre helsestudenter i tverrprofes
jonell praksis. Vi drar nytte av UiAs øvrige studie
portefølje, og deres gode miljøer innen blant annet 
ehelse og kunstig intelligens. I første omgang er 
avtalen med UiO å ta imot et avgrenset antall stu
denter, men partnerne står klar til å samarbeide om 
en betydelig større andel studenter ved en eventuell 
iverksetting av forslaget fra Grimstadutvalget. 

Som helseforetak er vi også opptatt av at primær
helsetjenestene har behov for et forskningsbasert 
beslutningsgrunnlag. Bedre kvalitet i kommunehelse
tjenesten gir bedre samhandling og bedre helse
tjenester for pasientene. Vi jobber tett med 

Sammen om kunnskapsbasert
utvikling av helsetjenestene

Nina Mevold

Administrerende direktør Sørlandet sykehus HF
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De siste tre årene har Sørlandet sykehus HF (SSHF) 
mottatt 52 millioner kroner i forskningsmidler. Sør
landet sykehus er det eneste helseforetaket utenom 
universitetssykehusene som driver TSBforskning 
(tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) i 
regi av en klinisk avdeling. Klinikknærhet er en suk
sessfaktor.

Våre forskningsmiljøer har gode internasjonale rela
sjoner som vi nyter godt av i en rekke forsknings
prosjekter. For eksempel har flåttforskningsprosjektet 
NorthTick partnere fra sju land. Prosjektet fikk 55 
millioner kroner av EU i 2019. Her er Sørlandet syke
hus HF og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne 
sykdommer sentrale partnere i prosjektet.

kommunene og UiA i Overordnet strategisk sam
arbeidsorgan (OSO), der vi nylig vedtok vår felles 
strategi for samarbeid om forskning, innovasjon og 
utdanning i Agder. Vi skal sammen utvikle et godt 
og resultatorientert samarbeid, for å styrke og utvikle 
kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet.

Internt i foretaket har vi etablert egne ordninger for å 
styrke forskningsaktiviteten. I 2019 ble det for første 
gang avsatt forskningsmidler og lyst ut fem intern
finansierte ph.dstillinger. Interessen var stor. Hele 18 
søknader kom inn. Av de fem som fikk finansiering, 
fikk tre av dem finansiering gjennom samarbeids
organet i Helse SørØst, slik at vi kunne sette i gang 
åtte rekrutteringsstillinger.

LVS kjemper for å styrke 
stillingen for leger som 
jobber med forskning og 
undervisning.

Vi mener at det er et kritisk behov for 
flere leger i basalfagene.
Det er viktig at leger med forsknings-
kompetanse i disse fagene deltar aktivt i 
undervisning av medisin studenter og ut-
formingen av  fremtidens legeutdannelse.
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Den såkalte Grimstadrapporten foreslår å øke antall 
legestudenter i Norge med 60 prosent innen 2027. For 
å få til det, er man nødt til å tenke nytt om medisin
studiet. I Agder planlegger vi nå den første desentrali
serte medisinutdanningen, Campus sør, i Helse Sør
Øst. Sammen med Universitetet i Oslo utreder vi nå 
hvilke deler av studiet vi kan tilby på Sørlandet.

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder har høye 
ambisjoner. Vi ønsker medisinstudentene hjertelig 
velkommen og ønsker å tilby god og pasientnær un
dervisning. Med få studenter og mange pasienter med 
vanlig sykdommer blir sykdomspanoramaet mer likt 
det man vil møte i klinisk praksis sammenlignet med 
det man møter på et universitetssykehus. Vi ønsker 
også at de kliniske lærerne skal følge studentene over 
tid og tror at en tett mentorstudent kontakt som 
strekker seg over en periode øker læringsutbyttet. 
I tillegg er vi overbevist om at veiledning og under
visning av medisinstudenter vil føre til et faglig løft for 
hele helseforetaket og for deltakende fastleger.

Pilotprosjektet starter med ti studenter høsten 2023, 
og det er den kliniske delen av studiet som er  aktuell. 
Etter hvert skal antall studenter øke til opptil 40 

 studenter i pilotprosjektet. Man skal følge samme 
studieplan som i Oslo og ha de samme eksamener. 
Studentene som får sin utdannelse på Campus sør 
skal altså flytte til Agder i en periode av studietiden. 
Utredningsarbeidet som starter vinteren 2021 må 
besvare mange spørsmål: Hvilke studieår er aktuelle? 
Hvilke moduler skal man starte med? Hvordan skal 
undervisningen foregå?

Desentralisert legeutdanning er ikke nytt i Norge. 
Universitet i Tromsø har i mange år hatt et utstrakt 
 samarbeid med Finnmarksykehuset og Nord
landsykehuset om klinisk undervisning i medisin
studiet. I HelseMidt har den såkalte LINKmodellen 
eksistert siden 2016, der Studenter fra  Universitetet i 
Trondheim har fått deler av sin undervisning ved syke
husene i Levanger og Namsos. Og i vest  planlegges 
«Vestlandslegen» i samarbeid mellom Universitetet i 
Bergen og Stavanger Universitetssykehus. I Campus 
sør vil vi høste gode og dårlige erfaringer fra disse 
prosjektene.

Vårt mål er at studentene i Campus sør skal få minst 
like god utdanning som det de ville fått dersom de 
hadde fortsatt studiet i Oslo. For å få til det, skal vi 

Henter medisinstudenter til Sørlandet

Av Susanne Hernes og Øyvind Holme

Halvparten av landets leger tar utdannelsen sin utenfor Norge.
Nå skal studentene hentes hjem.
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Agder (UiA) når det gjelder kunstig intelligens, simu
lering, eHelse og utvikling av pedagogiske metoder. 
Og både UiA, helseforetaket og fastlegene har kompe
tente forskere for den interesserte student! Også for 
studenter med akademiske ambisjoner skal Campus 
sør være et attraktivt studiested.

samarbeide tett med Det medisinske fakultet ved 
 Universitetet i Oslo. En del av undervisningen kan 
bli digital med forelesere både fra Agder og Oslo. 
Vi  ønsker også at studenter ved Campus sør skal få 
noe mer enn de får i Oslo. Vi samarbeider derfor tett 
med viktige og kompetente miljøer på Universitetet i 

Medisinstudenter fra UiO som var i praksis ved Sørlandet sykehus januar/februar 2021.
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Tor Arne Hagve er spesialist i medisinsk biokjemi, 
og har gjennom sin  karriere blant annet jobbet som 
overlege ved Laboratoriemedisinsk senter,  Akershus 
 Universitetssykehus og som professor II ved Klinikk 
for indremedisin og laboratorie fag ved Institutt for 
klinisk medisin. Han har et sterkt engasjement for 
faget, både hva gjelder forskning, undervisning og 
utvikling, hvilket speiler seg i over 80 publikasjoner, 
herunder fagbøker. Hans evne til å formidle og være 
 pedagogisk har kommet mange studenter til gode, 
dette har også studentene tydeliggjort  gjennom 
å nominere ham til PBLprisen (problembasert 
læring), som han vant både i 2008 og 2012.

Tor Arne Hagve har sittet i LVSstyret i periodene 2013–17, hvorav de siste 2 
årene som nestleder. Tor Arne Hagve tildeles Orkidéprisen på bakgrunn av disse 
 aktivitetene og for å ha vært en aktiv pådriver for å fremme akademisk tankegang 
og engasjement blant studentene gjennom en årrekke. Prisen på NOK 10 000, et 
 bilde av kunstneren Harald Kryvi og diplom, vil bli tildelt så snart smittetallene 
tillater fysisk styremøte.

Orkidéprisen for 2020 går til
Tor Arne Hagve

Det er med stor glede LVS-styret kan annonsere at Orkidéprisen
for 2020 går til professor Tor Arne Hagve.
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Sørlandet sykehus (SSHF) er med i et nordisk forsk
ningsprosjekt som skal finne den beste modellen for 
å gjøre det mulig for pasienter med covid19 å få be
handling i eget hjem fremfor innleggelse på sykehus. 
Prosjektet har fått 8,3 millioner kroner fra det EU 
finansierte samarbeidsprogrammet Regionalfondet 
Interreg ØKS.

Koronapandemien har vist at helsevesenet verden 
over må tilpasses håndteringen av en ny infeksjons
sykdom, og at dette krever store ressurser. Derfor 
foregår nå et nordisk forskningsprosjekt, der Sør
landet sykehus er eneste norske deltaker. Prosjektet 
studerer hvordan pasienter med covid19 sikkert og 
trygt kan behandles i eget hjem, fremfor å bli innlagt 
på sykehus.

Avdelingssjef medisinsk avdeling ved sykehuset i 
Kristiansand, Ole Rysstad, er SSHFs person inn i 
dette prosjektet. Ifølge Rysstad vil denne forskningen 
være nyttig også for fremtidige pandemier, og ikke 
kun rettet mot covid19. Prosjektet baserer seg på den 
løsning for digital hjemmeoppfølging (DHO) som har 
vært under utvikling i Agder siden 2012 og som har 
fått støtte fra EU, NFR og Helsedirektoratet. Det unike 
er at pasienter fra alle Agders 25 kommuner kan  følges 
i videokonsultasjon med fastleger, telemedisinsk sen
tral og/eller spesialisthelsetjenesten etter registrering 
av symptomer, surstoffmetning, puls etc. Det er ut
viklet en egen algoritme for oppfølging av covid19 
pasienter diagnostisert i kommunehelsetjenesten og 
en annen algoritme som benyttes ved utskrivelse fra 
sykehus med samme diagnose.

Et annet digitalt hjemmeoppfølgingsprosjekt står 
seksjonsoverlege/professor Ingvild Vistad for. Hun 
har mottatt 8 millioner fra Kreftforeningen og 4 mil
lioner fra HSØ til sitt arbeid for bedre oppfølging 

Forskningsdrevet innovasjon gir flere 
muligheter for hjemmebehandling

Signy Svendsen

Kommunikasjonsdirektør

Sørlandet sykehus

Ny teknologi og nye utfordringer har skapt gode og viktige forskningsprosjekter der Sørlandet
sykehus HF har sett muligheter for bedre pasientbehandling og -oppfølging i hjemmet.

Overlege/professor Ingvild Vistad                                              Kreftbehandlingsappen
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Smart hjertesensor

 etter gynekologisk kreftbehandling gjennom bruk av 
en smarttelefonapp. Appen inneholder kreftspesifikk 
informasjon, gir mulighet for månedlig selvrappor
tering av symptomer for tidligere oppdagelse av til
bakefall/senskader, og nyttige tips til bedret livsstil. 
Hovedformålet er å styrke pasientens egenkontroll og 
livskvalitet. Andre mål er tidlig rehabilitering, redu
serte helseutgifter og økt samhandling mellom spesi
alist og primærhelsetjeneste.

Ingvild Vistad har vært bindeledd mellom Sørlandet 
sykehus og Radiumhospitalet og lagt til rette for gode 
behandlingslinjer for kvinner med gynekologisk kreft 
på Agder. Vi tror også at pasienter med andre kreft
diagnoser og hele forskningsmiljøet i Sørlandet syke
hus vil kunne dra nytte av denne forskningen. 
 
Overlege Jarle Jortveit ved Sørlandet sykehus  Arendal 
har sammen med teknologimiljøer på Sørlandet ut
viklet en smart sensor (ECG247) som kan avsløre 
hjerterytmeforstyrrelser bl.a. atrieflimmer før til
standen gir komplikasjoner. Sensoren som er koblet 
til en app som igjen sender informasjon opp til en Overlege Jarle Jortveit

datasky der legen kan lese av opptakene. Sensoren er 
medisinsk sertifisert og er i salg. Sensoren er  beregnet 
for selvtesting, men benyttes også av mange fastleger 
og private spesialister. ECG247 benyttes også i en 
større pågående atrieflimmerstudie – afstudien.no 
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Sørlandet sykehus har gjennom ti år har hatt en 
langsiktig satsing på oppbygning av forskningskom
petanse i sykehuset i samarbeid med landets universi
teter og lokale krefter.

Satsningen har gitt resultater. Fra 20192020 mottok 
forskere ved SSHF over 50 millioner kroner i tilde
ling av eksterne midler, inkludert to 20millionertil
delinger fra KLINBEFORSK. 

I 2019 mottok daværende overlege, nå fagdirektør i 
SSHF, Susanne Hernes en av disse 20millioner tilde
linger til sin forskning på hjernetrening ved mild kog
nitiv svikt. I forskningen brukes en form for dataspill 
til å trene hjernen, slik at man kan styrke sentrale del
er av hukommelsen. Mild kognitiv svikt (MCI) er en 
tilstand som ligger mellom vanlig hukommelse og de
mens hvor hukommelsen blir merkbart dårligere enn 
det den har vært tidligere i livet. Studien vil vise om 
hjernetrening kan brukes som utsettende/bed rende 
behandling ved mild kognitiv svikt, og hvor lenge ef
fekten av treningen varer. Forskningen vil også vise 
hvorvidt man kan bruke gener til å identifisere de 
som vil ha best effekt av denne treningen. Resultatene 
kommer i løpet av 56 år.

Det andre prosjektet som mottok 20 millioner  kroner, 
er en effektstudie knyttet til intensiv habilitering av 
førskolebarn med tidlig hjerneskade. Prosjektet fikk 
støtten i 2020, og prosjektleder er Jon Skranes, over
lege og leder av Habiliteringstjenesten for Barn og 
Unge (HABU), Barne og Ungdomsavdelingen ved 
Sørlandet sykehus i Arendal. Han vil foreta studien i 
samarbeid med fagmiljøet ved RIB, Regionalt senter 
for Intensiv Barnehabilitering, ved Sørlandet syke
hus Kristiansand. Dette fagmiljøet har i mange år 
 utmerket seg innen dette fagfeltet gjennom forskning 
og publisering av forskningsartikler i samarbeid med 
Skranes.

RIBenheten skal nå forsterkes ved å etablere to nye 
ph.dstudenter som skal forske på disse temaene i 
årene fremover. 

Sørlandet sykehus har drevet intensiv trening av barn 
og unge med alvorlig hjerneskade, i de fleste tilfeller 
små barn med Cerebral Parese, i nesten 20 år, men 
har ønsket større forskningsmessig evidens for at tre
ningen virker. Hypotesen er at deltakelse i et intensivt 
habiliteringsprogram vil styrke barnets funksjon og 
velvære, samt motoriske, kommunikasjons og sosiale 
ferdigheter. 

Helseforetaket har foretatt en lang reise fra etabler
ingen av forskningsenheten, til dagens struktur for 
over 50 pågående ph.dløp. SSHF har mange sterke 
miljøer som bidrar til høy forskningsproduksjon.  

Langvarig satsning gir resultater

Av Frode Gallefoss

forskningssjef

Når man ønsker å gi pasientene god behandling må forskning være en del av strategien. 
Særlig for Sørlandet sykehus HF (SSHF) med lang avstand til nærmeste universitetssykehus, 

har det vært viktig å på selvstendig grunnlag satse på forskning.
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Jon Skranes                               Susanne Hernes

Spesielt kan nevnes:
• Flåttmiljøet som vokste frem som et nasjonalt 

 kompetansesenter etter strategisk forskningsinn
sats. Det er i dag en nasjonal kompetansetjeneste 
for flåttbårne sykdommer.

• Et annet miljø å fremheve er hjertemiljøet i Arendal 
som har høy produksjon og som på imponerende 
vis klarer å kombinere forskning og innovasjon. 

• Reumatologisk forskningsmiljø tar del i flere store 
internasjonale prosjekter, og er en pådriver både 
nasjonalt og internasjonalt. 

• Gynekologisk kreft er en stor forskningsgruppe 
 innad i SSHF med høy produksjon, store tildelinger 
og innovativ tilnærming til helsetjenesteoppfølg
ning. 

• Senter for kreftbehandling, SFK, har for tiden 13 
pågående studier, hvorav kun to er legemiddel
studier. Senterets sterke forskningsmiljøer har også 
bidratt til betydelige innovasjoner, eksempelvis på 
effekten av EGFRhemmere på nervesmerte.

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Bli venn med oss på facebook!
Facebooksiden vil bli brukt til  kommunikasjon med 

medlemmer og samfunnet for øvrig. 

Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interessenter 

til å følge lenken og «like» siden.
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SSHF vil styrke klinisk behandlingsforskning gjennom å følge opp regjeringens 
nasjonale handlingsplan for kliniske studier, lansert 12. januar 2021. Klinisk forskning skal

være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling.1

Kliniske studier gir pasienter tilgang til nye behand
lingsmetoder, og skal være en viktig del av tilbudet til 
våre pasienter. Tematiske prioriteringer i foretakets 
forskningssatsing de neste fire årene omfatter også 
tverrfaglig helsetjenesteforskning,  forskningsdrevet 
innovasjon samt involvering av brukerne på alle sta
dier i kliniske forskningsprosjekt og helsetjeneste
forskning. Når ny kunnskap reflekterer pasienter og 
pårørende sine behov, så vil det øke sjansen for at 
kunnskapen blir tatt i bruk.

Ny ambisiøs plan for
forskning og forskningsdrevet innovasjon

ved Sørlandet Sykehus

 

1  Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 20212025

Av Frode Gallefoss

forskningssjef

Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon



15

spesialist og kommunehelsetjenesten, og har nå bl.a. 
bred erfaring i digital hjemmeoppfølging (DHO) av 
pasienter i alle Agders 25 kommuner, noe som er av 
stor betydning når vi sammen skal utvikle morgen
dagens helsetjeneste. Forskningsdrevet innovasjon er 
viktig for at vi skal få realisert nytteverdien av egne 
forskningsresultater og at resultater med positivt 
 effekt blir implementert som en del av tilbudet vi gir 
til pasientene.  

Foretaket sluttfører i disse dager ny strategi 2021 
– 2024 og en delplan for forskning og forsknings
drevet innovasjon. I tett samarbeid med kommunene 
i Agder, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, 
regionalt næringsliv og andre eksterne samarbeids
partnere vil vi bidra til å få ny kunnskap gjennom 
forskningen, som igjen skal gi bedre helsetjenester 
til innbyggerne i Agder. Helsefellesskapet i Agder har 
gjennom flere år gjennomført prosjekter på tvers av 

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene for å se de interne høringssvarene!
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