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Sol og regn og latter og sang
Sol og regn og latter
Ha-ha-ha 
latter, sol og sang

Mange kjenner kanskje denne 
sommersangen. Det er godt 
med sommer, særlig nå. Vi 

 hadde vårt første LVS styremøte med fysisk oppmøte 
siste uke, etter over 1 år med digitale møter. Dette var 
det siste møte for det nåværende styret. Fokus og pri
oriteringer til det nye styret vil bli diskutert til høsten. 
Det som er sikkert er at LVS fortsatt vil prioritere å 
fremme forskning og undervisning, samt bedre vilkår 
for forskerleger.

Flere medlemmer
LVS har registrert 716 medlemmer og 128 assosierte 
medlemmer. Medlemstallet har bare hatt en svak 
vekst fra 1994 (515 medlemmer) til i dag, til tross for 
at det er flere leger som tar doktorgrad nå enn tid
ligere. Overlegeforeningen (OF) har 10 650 og Yngre 
legers forening (YLF) har 10 730 medlemmer.

I medlemsundersøkelsen til Legeforeningen, der 16 
358 sykehusleger ble invitert til å delta, svarte 6 695 
(41%). Noe lavere svarprosent for medlemmer av LVS 
(30%). I undersøkelsen kom det frem at 30% av syke
huslegene jobber med forskning og nær halvparten 
jobber med undervisning. Det er flere av legene som 
arbeider med forskning som er medlem i OF (46%) 
enn i YLF (21%). En spørreundersøkelse YLF og LVS 
har gjort i samarbeid, viser at noe flere leger jobber 
med forskning, (49% av 1 248 leger) enn i DNLF 
 undersøkelsen. Halvparten av disse var doktorgrads
stipendiater. 

Det kan se ut som om et flertall av leger som jobber 
med forskning ikke er medlemmer av LVS.

Et realistisk anslag er at 40% av legene som er medlem 

i OF og YLF jobber med forskning, det vil si 8 550 
leger. Det er 10 ganger så mange som antallet med
lemmer i LVS. En av oppgavene til det neste LVS  styret 
er å arbeide med å øke antallet medlemmer.

Dobbeltkompetanse
Legeforeningen har hatt lite fokus på forskning og har 
i liten grad utnyttet den dobbeltkompetansen forsk
ningslegene har. Vi er i en unik posisjon til å fremme 
relevant forskning i helsetjenesten. Med fremvekst av 
«big data» og modeller som brukes i beslutninger i 
helsetjenesten er det stadig viktigere å ha forskere som 
kan faget. Det finnes ikke noen magisk kule som kan 
brukes til å dra konklusjoner fra «big data», det finnes 
ingen kunstig intelligens (AI) som bare kan anvendes, 
alle modeller bygger på antagelser. Vitenskap bygger 
ikke på verktøyene vi kan bruke, men på spørsmålene 
vi stiller. Det krever kunnskap om fag. Vårt fag, me
disin. Det er her legeforskerne kan gjøre en forskjell.

Tapt mulighet
Det er viktig at Legeforeningen forstår og utnytter 
den dobbeltkompetansen legeforskerne har. Så langt 
synes jeg ikke Legeforeningen har utnyttet denne 
muligheten godt nok. Mitt inntrykk er at det er fint 
å ha forskerleger som man kan smykke seg med og 
dele ut priser til. Forskning egner seg godt i festtaler 
og spesialnummer av ulike tidsskrift. Men forskning 
og undervisning må også integreres i Legeforeningens 
daglige arbeid.

Arbeidsprogram legeforeningen
Forskning er én av de fire hovedoppgavene til syke
hus, på lik linje med pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.
Riksrevisjonen har undersøkt hvordan helseforetak
ene ivaretar dette ansvaret. Riksrevisjonen mener det 
er store mangler. Vi er enige i rapportens virkelighets
beskrivelse og konklusjoner.

God forskning er en forutsetning for utvikling av 
helsetjenesten og bør være en integrert del av klinisk 

KJÆRE LVS-MEDLEM

Sommer kommer, sommer kommer
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Forsiden av årets sommernummer av LVSinfo prydes av Gaustad sykehus. På 
vei til det første fysiske styremøte i LVS på lang tid, slo det meg igjen hvor flott 
dette sykehuset er, og at estetikken holder seg gjennom århundrer. Dette er særlig 
 aktualisert i dagens debatt om sykehusbygg, som var det dominerende temaet 
på årets landsrådsmøte i Legeforeningen. Man kan spørre seg om en fremtidig 
 redaktør av LVSinfo, om 50 år, vil gjøre seg de samme tankene om skjønnhet på 
vei til det kommende kjempesykehuset som er planlagt på Gaustad.

I dette nummeret av LVSinfo kan dere lese om CANCELL og deres spennende 
forskning for å øke kunnskapen om kreftcellene og med bakgrunn i denne 
kunnskapen bekjempe kreft. Mette Kalager, Paulina Wieszczy, Magnus Løberg 
og Michael Bretthauer har skrevet om massetesting og forekomst av Covid19 i 
vintermånedene 2021 og avslutningsvis hedrer vi Siri Forsmo som mottok årets 
Orkidepris.

KJÆRE LESER

praksis slik at pasientene får best mulig behandling. 
Likeledes bør forskning og undervisning være inte
grert i legeforeningens daglige arbeid. 

I arbeidsprogrammet for Legeforeningen 20212023 
foreslo LVS flere endringer, og vi fikk gjennomslag for 
alle. I korthet dreide dette seg om å integrere forsk
ning i alt vi gjør og det gjenspeiles nå i arbeidspro
grammet. LVS vil følge opp punktene i den neste 
toårsperioden. 

Sentralstyret
Det er 20 år siden LVS hadde en representant i 
 Sentralstyret (Helge BjørnstadPettersen). Ved årets 
valg fremmet LVS meg som medlem i Sentralstyret 
og valgkomiteen innstilte meg. Dessverre ble jeg ikke 
valgt inn. 

Det er viktig at medlemmer i Sentralstyret har forsk
ningskompetanse og fokus på forskning og under
visning. Ett skritt i denne retning er å fremme kandi
dater med slik bakgrunn og fokus. LVS vil jobbe 
videre for å få representasjon i neste Sentralstyre.

Vårt mål er å integrere forskning og undervisning 
som ett av flere kjerneområder i legeforeningen. Vi 
vil  jobbe tett med de andre yrkesforeningene, fag
medisinske foreningene og lokalforeningene for å 
 oppnå dette. Vi er også avhengig av deg og at du frem
mer våre saker i de fora du er. 

God sommer!

Litteratur:
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesfore-

ninger/

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/

undersokelse-av-kliniske-behandlingsstudier-i-helseforetakene/

https://www.legeforeningen.no/contentassets/a390cd-

617c464a5d9f711b040bffa5c6/legeforeningens-arbeidspro-

gram-2021-2023.pdf

Mette Kalager

Bendik Chr. 
Brinchmann, 
Redaktør LVS-info

Jeg vil ønske dere 
alle en strålende 
sommer og håper 
dere kan nyte gjen-
vunnet frihet etter 
lang tid med strenge 
coronatiltak.



 
CanCell - senter for 
kreftcellereprogrammering 

 

 «Vår visjon er å finne sårbarheter i kreftcellene som gjør at vi kan reprogrammere de til ufarlige 
celler».  

 

CanCell er et senter for fremragende forskning og ble opprettet i 2017 av Forskningsrådet. Det består 
av 128 ansatte og studenter fordelt på 6 forskjellige forskningsgrupper med lokaler både på Institutt 
for kreftforskning (IKF) ved OUS-Radiumhospitalet og Institutt for basalmedisinske fag (IMB) ved UiO. 

   

Bildetekst: De tre hovedelementene i senterets framgangsmåte.  

1) Kartlegging av kreftcellens programmer 

Vi bruker avanserte genetiske og farmakologiske screening-plattformer for å kartlegge kreftcellens 
«programmer» som omformer normale cellulære prosesser til å bli prosesser som dekker kreftcellens 
spesielle behov. 

2) På jakt etter kreftens «Akilleshæler» 

I skjæringspunktet mellom kreftcellens programmer regner vi med å finne prosesser som kreftcellen 
er spesielt avhengig av. På denne måten håper vi å avsløre kreftens sårbare punkter («Akilleshæl»). 

3) Omprogrammering av kreftceller 

Når vi har avslørt kreftcellens sårbarhet, har vi et godt utgangspunkt for å omprogrammere 
kreftcellen til å bli ufarlig. Dette vil vi gjøre ved å bruke genetiske og farmakologiske metoder til å 
angripe «Akilleshælene» slik at kreftcellen enten dør eller konverterer til en «normal» celle. 

 

Selv om hver enkelt gruppe arbeider med unike prosjekter har alle gruppene det overordnede målet 
om å finne sårbarheter i kreftcellene og reprogrammere disse til benigne celler. Derfor forekommer 
det ofte samarbeid på tvers av fagfeltene og forskningsgruppene i senteret. Vi er også del av et større 
internasjonalt forskningsmiljø som fremmer forskning og læring på tvers av landegrenser og deltar i 
Forskningsrådets INTPART avtale (International Partnerships for Excellent Education, Research and 
Innovation).  

«Vår visjon er å finne sårbarheter i kreftcellene
som gjør at vi kan reprogrammere de til ufarlige celler».

De tre hovedelementene i senterets framgangsmåte. 
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CanCell er et senter for fremragende forskning og 
ble opprettet i 2017 av Forskningsrådet. Det består 
av 128 ansatte og studenter fordelt på 6 forskjellige 
forskningsgrupper med lokaler både på Institutt for 
kreftforskning (IKF) ved OUS-Radiumhospitalet og 
Institutt for basalmedisinske fag (IMB) ved UiO.
     

1) Kartlegging av kreftcellens programmer

Vi bruker avanserte genetiske og farmakologiske 
screeningplattformer for å kartlegge kreftcellens 
«programmer» som omformer normale cellulære 
prosesser til å bli prosesser som dekker kreftcellens 
spesielle behov.

2) På jakt etter kreftens «Akilleshæler»

I skjæringspunktet mellom kreftcellens programmer 
regner vi med å finne prosesser som kreftcellen er spe
sielt avhengig av. På denne måten håper vi å avsløre 
kreftens sårbare punkter («Akilleshæl»).

3) Omprogrammering av kreftceller

Når vi har avslørt kreftcellens sårbarhet, har vi et godt 
utgangspunkt for å omprogrammere kreftcellen til å 
bli ufarlig. Dette vil vi gjøre ved å bruke genetiske og 
farmakologiske metoder til å angripe «Akilleshælene» 
slik at kreftcellen enten dør eller konverterer til en 
«normal» celle.

Selv om hver enkelt gruppe arbeider med unike pro
sjekter har alle gruppene det overordnede målet om å 
finne sårbarheter i kreftcellene og reprogrammere  disse 
til benigne celler. Derfor forekommer det ofte sam
arbeid på tvers av fagfeltene og  forskningsgruppene 
i senteret. Vi er også del av et større internasjonalt 
forskningsmiljø som fremmer forskning og læring 
på tvers av landegrenser og deltar i Forskningsrådets 
INTPART avtale (International Partnerships for Ex
cellent Education, Research and Innovation). 

«Vi fokuserer på utvikling av nye behandlings-
metoder og diagnostiske metoder for krefttyper det 
i dag finnes få behandlingsalternativer for». 

CanCell
– senter for kreftcellereprogrammering

 
CanCell - senter for 
kreftcellereprogrammering 

 

 «Vår visjon er å finne sårbarheter i kreftcellene som gjør at vi kan reprogrammere de til ufarlige 
celler».  

 

CanCell er et senter for fremragende forskning og ble opprettet i 2017 av Forskningsrådet. Det består 
av 128 ansatte og studenter fordelt på 6 forskjellige forskningsgrupper med lokaler både på Institutt 
for kreftforskning (IKF) ved OUS-Radiumhospitalet og Institutt for basalmedisinske fag (IMB) ved UiO. 

   

Bildetekst: De tre hovedelementene i senterets framgangsmåte.  

1) Kartlegging av kreftcellens programmer 

Vi bruker avanserte genetiske og farmakologiske screening-plattformer for å kartlegge kreftcellens 
«programmer» som omformer normale cellulære prosesser til å bli prosesser som dekker kreftcellens 
spesielle behov. 

2) På jakt etter kreftens «Akilleshæler» 

I skjæringspunktet mellom kreftcellens programmer regner vi med å finne prosesser som kreftcellen 
er spesielt avhengig av. På denne måten håper vi å avsløre kreftens sårbare punkter («Akilleshæl»). 

3) Omprogrammering av kreftceller 

Når vi har avslørt kreftcellens sårbarhet, har vi et godt utgangspunkt for å omprogrammere 
kreftcellen til å bli ufarlig. Dette vil vi gjøre ved å bruke genetiske og farmakologiske metoder til å 
angripe «Akilleshælene» slik at kreftcellen enten dør eller konverterer til en «normal» celle. 

 

Selv om hver enkelt gruppe arbeider med unike prosjekter har alle gruppene det overordnede målet 
om å finne sårbarheter i kreftcellene og reprogrammere disse til benigne celler. Derfor forekommer 
det ofte samarbeid på tvers av fagfeltene og forskningsgruppene i senteret. Vi er også del av et større 
internasjonalt forskningsmiljø som fremmer forskning og læring på tvers av landegrenser og deltar i 
Forskningsrådets INTPART avtale (International Partnerships for Excellent Education, Research and 
Innovation).  
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dende forskere. Nominasjonen er basert på Simons
ens vitenskapelige prestasjoner. Nedenfor kan du lese 
mer om hva hver enkelt forskningsgruppe arbeider 
med.

Cellular Membrane Dynamics 
(Intracellulær kommunikasjon)
Dynamikken mellom cellemembraner og organelle
membraner kontrollerer de mest essensielle funks
jonene i en celle slik som celledeling og intracellulær 
transport av næringsstoffer og makromolekyler.  
Gruppen vår holder til på Oslo Universitetssyke
hus og ledes av senterleder og en traver innenfor 
basalforsk ningen på kreft Harald Stenmark. Vi på 
basalforskning studerer sammenhengene mellom 
membran dynamikk og kreftutvikling. Vi ser både på 
mekanismer som undertrykker kreftutvikling og me
kanismer som promoterer kreftutvikling. Gruppen 

Fordi mye av den internasjonale forskningen og for
skningskommunikasjonen foregår på engelsk har vi 
også engelsk som et offisielt språk på våre labber. Dette 
muliggjør at vi kan utveksle forskningspersonell, sti
pendiater og studenter med flere store internasjonale 
forskningsinstitusjoner som fokuserer på kreftforsk
ning. Senteret ledes av Harald Stenmark med Anne 
Simonsen som codirektør. Stenmark er en markant 
figur i det norske og internasjonale kreftforsknings
miljøet og han står for en forskning som er både inno
vativ og fremoverrettet. Han har selv vært medlem i 
toppforskningsprogrammet, mottatt Advanced Grant 
fra EUs forskningsråd og flere  priser gjennom tidene. 
Nylig mottok Harald Stenmark Fridtjof Nansen pris
en for sin forskning og han er en stor inspirasjon for 
alle ved senteret. Anne Simonsen er en pådriver in
nenfor kreftforskningen og ble i 2020 innvalgt som 
EMBO medlem som Norges tiende medlem. EMBO 
er et  forum bestående av 1800 av Europas mest le

«Vi fokuserer på utvikling av nye behandlingsmetoder og diagnostiske metoder for krefttyper det i 
dag finnes få behandlingsalternativer for».  

 

Fordi mye av den internasjonale forskningen og forskningskommunikasjonen foregår på engelsk har 
vi også engelsk som et offisielt språk på våre labber. Dette muliggjør at vi kan utveksle 
forskningspersonell, stipendiater og studenter med flere store internasjonale forskningsinstitusjoner 
som fokuserer på kreftforskning. Senteret ledes av Harald Stenmark med Anne Simonsen som co-
direktør. Stenmark er en markant figur i det norske og internasjonale kreftforskningsmiljøet og han 
står for en forskning som er både innovativ og fremoverrettet. Han har selv vært medlem i 
toppforskningsprogrammet, mottatt Advanced Grant fra EUs forskningsråd og flere priser gjennom 
tidene. Nylig mottok Harald Stenmark Fridtjof Nansen prisen for sin forskning og han er en stor 
inspirasjon for alle ved senteret. Anne Simonsen er en pådriver innenfor kreftforskningen og ble i 
2020 innvalgt som EMBO medlem som Norges tiende medlem. EMBO er et forum bestående av 1800 
av Europas mest ledende forskere. Nominasjonen er basert på Simonsens vitenskapelige 
prestasjoner. Nedenfor kan du lese mer om hva hver enkelt forskningsgruppe arbeider med. 

 

Cellular Membrane Dynamics (Intracellulær kommunikasjon) 

 

Dynamikken mellom cellemembraner og organellemembraner kontrollerer de mest essensielle 
funksjonene i en celle slik som celledeling og intracellulær transport av næringsstoffer og 
makromolekyler.  Gruppen vår holder til på Oslo Universitetssykehus og ledes av senterleder og en 
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vår innehar en av kjernefasilitetene ved Oslo universi
tetssykehus og benytter svært avanserte mikroskopi
metoder for å studere kreftceller. Dette har gjort lab
ben anerkjent i det internasjonale forskningsmiljøet. 

Autophagy (Autofagi)
Vi holder til på institutt for medisinske basalfag på 
Domus Medica. Gruppen vår består av 17 medlem
mer fra 12 forskjellige nasjoner og ledes av Anne 
 Simonsen. Her jobber vi med å karakterisere de cel
lulære mekanismene som bidrar til gjenkjennelse 
og fjerning av avfallsstoffer i cellene, kalt autofagi. 
Autofagi er en prosess cellen benytter for å fjerne 
avfallsstoffer og ødelagte celleorganeller. Mangler i 
denne prosessen er linket til både kreft og nevrode
generative sykdommer. I tillegg til dette fokuserer vi 
på utvikling av nye kreftmedisiner og teknikker for 
tidlig kreftdiagnostisering. I vårt arbeid bruker vi 

modellorganismer og en kombinasjon av metoder fra 
cellebiologi og molekylærbiologi for å se på hvilke ef
fekter mangler i denne prosessen har på hele organis
men og på cellenivå. 

Cancer molecular medicine 
(Molekylær kreftmedisin)
Jorrit Enserink er leder forskningsgruppen vår som 
består av personer fra 11 forskjellige land og holder 
til på Oslo Universitetssykehus. Her fokuserer vi på 
utvikling av nye kreftmedisiner og å finne nye bruks
områder for allerede eksisterende kreftmedisiner. 
Dette for å finne behandlingsmetoder for krefttyper 
det i dag finnes få behandlingsalternativer for. I tillegg 
til dette arbeider vi med et prosjekt der vi utvikler 
nye behandlinger for antibiotika resistente soppinfek
sjoner.  

traver innenfor basalforskningen på kreft Harald Stenmark. Vi på basalforskning studerer 
sammenhengene mellom membrandynamikk og kreftutvikling. Vi ser både på mekanismer som 
undertrykker kreftutvikling og mekanismer som promoterer kreftutvikling. Gruppen vår innehar en 
av kjernefasilitetene ved Oslo universitetssykehus og benytter svært avanserte mikroskopimetoder 
for å studere kreftceller. Dette har gjort labben anerkjent i det internasjonale forskningsmiljøet.  

 

Autophagy (Autofagi) 

 

(Illustrasjon: Ellen Tenstad) 

Vi holder til på institutt for medisinske basalfag på Domus Medica. Gruppen vår består av 17 
medlemmer fra 12 forskjellige nasjoner og ledes av Anne Simonsen. Her jobber vi med å 
karakterisere de cellulære mekanismene som bidrar til gjenkjennelse og fjerning av avfallsstoffer i 
cellene, kalt autofagi. Autofagi er en prosess cellen benytter for å fjerne avfallsstoffer og ødelagte 
celleorganeller. Mangler i denne prosessen er linket til både kreft og nevrodegenerative sykdommer. 
I tillegg til dette fokuserer vi på utvikling av nye kreftmedisiner og teknikker for tidlig 
kreftdiagnostisering. I vårt arbeid bruker vi modellorganismer og en kombinasjon av metoder fra 
cellebiologi og molekylærbiologi for å se på hvilke effekter mangler i denne prosessen har på hele 
organismen og på cellenivå.  
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Tumor-host biology 
(Tumor-vertsbiologi) 
Vi holder til på Radiumhospitalet og ledes av Tor 
Erik Rusten. Vårt arbeid fokuserer på hvordan 
 krefttumorer og vertsceller kommuniserer og mulig
gjør kreftutvikling. Ved å forstå hvordan disse meka
nismene virker både lokalt og systemisk, håper vi å 
finne nye metoder for å stoppe kreftutviklingen og 
dens systemiske effekter. Vi har per i dag utviklet nye 
genetiske verktøy som gjør det mulig for oss å forstå 
disse prosessene og effektene i fruktfluer. 

Chromatin Biology 
(Kromatinbiologi) 
Vi holder til på Universitetet i Oslo og ledes av første
amanuensis ved institutt for medisinske basalfag ved 
medisinsk fakultet, Ragnhild Eskeland. Det å forstå 
hvordan genene våre reguleres både i kreft og normale 
celler er helt sentralt for vår visjon om å kunne repro
grammere kreftceller. I forskningsgruppen vår jobber 
vi med å forstå hvordan endringer i kromatinet bidrar 
til endringer i genuttrykkelse. Hovedsakelig arbeider 
vi med å avdekke molekylære mekanismer som kan 
danne grunnlaget for nye biomarkører og kreftmedi
siner. I tillegg utvikler vi nye molekylære teknikker og 
verktøy.

 

 

• Cancer molecular medicine (Molekylær kreftmedisin) 

 

Jorrit Enserink er leder forskningsgruppen vår som består av personer fra 11 forskjellige land og 
holder til på Oslo Universitetssykehus. Her fokuserer vi på utvikling av nye kreftmedisiner og å finne 
nye bruksområder for allerede eksisterende kreftmedisiner. Dette for å finne behandlingsmetoder 
for krefttyper det i dag finnes få behandlingsalternativer for. I tillegg til dette arbeider vi med et 
prosjekt der vi utvikler nye behandlinger for antibiotika resistente soppinfeksjoner.   
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• Chromatin Biology (Kromatinbiologi)  

 

Vi holder til på Universitetet i Oslo og ledes av førsteamanuensis ved institutt for medisinske basalfag 
ved medisinsk fakultet, Ragnhild Eskeland. Det å forstå hvordan genene våre reguleres både i kreft og 
normale celler er helt sentralt for vår visjon om å kunne reprogrammere kreftceller. I 
forskningsgruppen vår jobber vi med å forstå hvordan endringer i kromatinet bidrar til endringer i 
genuttrykkelse. Hovedsakelig arbeider vi med å avdekke molekylære mekanismer som kan danne 
grunnlaget for nye biomarkører og kreftmedisiner. I tillegg utvikler vi nye molekylære teknikker og 
verktøy. 

 

 

 

 

 

 

 

• Tumor-host biology (Tumor-vertsbiologi)  

 

Vi holder til på Radiumhospitalet og ledes av Tor Erik Rusten. Vårt arbeid fokuserer på hvordan 
krefttumorer og vertsceller kommuniserer og muliggjør kreftutvikling. Ved å forstå hvordan disse 
mekanismene virker både lokalt og systemisk, håper vi å finne nye metoder for å stoppe 
kreftutviklingen og dens systemiske effekter. Vi har per i dag utviklet nye genetiske verktøy som gjør 
det mulig for oss å forstå disse prosessene og effektene i fruktfluer.  
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• Molecular Biology of Sarcomas (Molekylærbiologisk sarkomgruppe) 

 

Vi holder til på Radiumhospitalet og ledes av Jørgen Wesche. Her forsker vi på sarkomer som er en 
sjelden krefttype med få behandlingsalternativer. Målet vårt er å karakterisere alle mutasjonene som 
ofte sees i sarkomer og barnekreftsarkomer for å utvikle nye presisjonsmedisiner og diagnostiske 
verktøy. Som en del av dette ser vi på sammenhengen mellom defekter i cellesignalering og 
kreftutvikling. Vi er også en del av NorSarc samarbeidet, en biobank med karakterisering av 
sarkomer. Gruppen vår jobber parallelt med disse prosjektene med et prosjekt der vi utvikler non-
invasive metoder slik at sarkomer kan overvåkes. 

 

(Alle illustrasjoner: Ellen Tenstad) (Alle foto: Terje Heiestad) 

 

 

 

 

 

Molecular Biology of Sarcomas 
(Molekylærbiologisk sarkomgruppe)
Vi holder til på Radiumhospitalet og ledes av Jørgen 
Wesche. Her forsker vi på sarkomer som er en sjelden 
krefttype med få behandlingsalternativer. Målet vårt 
er å karakterisere alle mutasjonene som ofte sees i 
sarkomer og barnekreftsarkomer for å utvikle nye 
presisjonsmedisiner og diagnostiske verktøy. Som en 
del av dette ser vi på sammenhengen mellom defek

ter i cellesignalering og kreftutvikling. Vi er også en 
del av NorSarc samarbeidet, en biobank med karak
terisering av sarkomer. Gruppen vår jobber parallelt 
med disse prosjektene med et prosjekt der vi utvikler 
noninvasive metoder slik at sarkomer kan overvåkes.

(Alle illustrasjoner: Ellen Tenstad) (Alle foto: Terje Heiestad)



11

Prisen ble delt ut på LVS’ årsmøte etter innstilling fra 
styret og et eksternt LVS medlem.

Årets prisvinner ble uteksaminert cand.med fra 
Trondheim i 1985. Hun har klinisk erfaring fra 
kommunehelsetjenesten og fra sykehus. Hun har 
bred forskningsbakgrunn og har blant annet forsket 
på kreft og screening og på osteoporose. Nylig uttalte 
hun «Akkurat nå er det en samfunnsmedisinsk 
glansperiode. Koronaviruset gjør at alle nå skjønner 
hvorfor vi trenger samfunnsmedisinere». Ikke over
raskende er hun professor i samfunnsmedisin.  

I tillegg til å være LVSer som er opptatt av samfunnsmedisin og lege og forsker, er 
hun relativ nyvalgt dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. 

Vi i LVS har i tillegg til å legge vekt på klinisk kompetanse, forskningskompetanse 
også lagt vekt på hennes fokus på ledelse. Det er viktig at leger med dobbeltkompe
tanse innen klinikk, forskning og utdanning, tar på seg lederverv. Denne dobbelt
kompetansen er en forutsetning for å lede på en kunnskapsbasert måte. Noe vi i 
LVS ser som en forutsetning for en god leder.

Prisvinneren har uttalt at fakultetet «har mange muligheter til å tenke nytt både 
på utdannings og forskningssiden, og slik bidra til en enda bedre helsetjeneste». 
 Videre er hun også opptatt av primærhelsetjenesten og helseforskning. Vi ser frem 
til å følge prisvinneren i sitt arbeid for å belyse og fremme forskning og under
visning i alle ledd av helsetjenesten.

Vi håper dagens prisvinner, Siri Forsmo, vil ta i mot Orkideprisen og la  litografiet 
av Harald Kryvi få en fremtredende plass på kontoret. Prisen består i tillegg til 
 litografiet, av en sum på 10,000 kr.

Gratulerer!

Orkidéprisen for 2021 går til
Siri Forsmo

Orkideprisen gis som en påskjønnelse for fremragende innsats i arbeidet 
med å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger.



12

Sammendrag 
Etter innføring av massetesting økte Covid19 smitte i 
Oslo i mars 2021. Det ble innført strenge smitteverns
tiltak. Vi undersøkte Covid19 testing og sykdom i 
ulike aldersgrupper i Oslo fra januar til mars 2021. Vi 
innhentet offentlig informasjon for Covid19 testing i 

Oslo fra uke 1 til uke 10, 2021 og sammenlignet an
deler av befolkningen som ble testet, andelen positive 
tester, og forekomst av nye tilfeller av Covid19 per 
100.000 innbyggere for aldersgruppene 6 til 19 år, 20 
til 49 år, 50 til 69 år og 69 til 89 år i studieperioden.

Vi fant at andelen som ble testet for SARSCoV2 økte 
blant 619 åringer (2,8% i uke 6, 13,4% i uke 10) og 
blant 20 til 49 åringer (fra 3% til 8,1%), men ikke for 
personer i gruppene 50 år eller eldre. Parallelt med 
økt testing økte forekomsten av Covid19 i alders
gruppen 6 til 19 år og 20 til 49 år fra henholdsvis 100 
til 500 og fra 100 til 300 per 100.000 innbyggere, men 
det var ingen økning blant eldre personer. Andelen 
positive tester for SARSCoV2 økte ikke i noen av 
aldersgruppene. 

Vi konkluderer med at etter innføring av massetest
ing for Covid19 bør smittetall brukes med varsomhet 
ved vurdering av smittevernstiltak. 

Innledning
TISK prinsippet (testing, isolering, smittesporing 

Massetesting og Forekomst av 
Covid-19 i Oslo Januar til Mars 2021

Mette Kalager1 Paulina Wieszczy1 Magnus Løberg1 Michael Bretthauer1,2

1 Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
2 Norges Arktiske Universitet Tromsø

«HOVEDFUNN» 

1. Oslo hadde en økning i antall smittede 
personer med Covid-19 i mars 2021, særlig 
blant barn og ungdom. Prosentandelen 
 positive tester økte ikke.

2. Økningen kan skyldes økt massetesting 
blant barn og ungdom og ikke økning i 
smitte

3. Sykehusinnleggelser for Covid-19 økte i 
samme tidsperiode 

4. Med innføring av massetesting for 
 Covid-19 bør smittetall brukes med 
 varsomhet og bare sammen med syke-
husinnleggelser og klinisk sykdom. 
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og karantene) har siden mars 2020 vært Regjerin
gens hovedstrategi for å kontrollere smittespred
ning under Covid19 pandemien i Norge (1). I mars 
2021 var Norge og Europa inne i sin tredje Covid19 
smittebølge. Det ble rapportert om økende smitte 
og økning i innleggelser grunnet Covid19 på syke
husene. Oslo kommune var hardest rammet i Norge 
med nesten halvparten av alle Covid19 smittede og 
innleggelser i Norge (2). 

Media og myndigheter har høy oppmerksomhet på 
smittetall av Covid19 som brukes som styringsverk
tøy for å beskytte innbyggerne. Økende forekomst av 
nye virusvarianter som B.1.1.17, den såkalte  engelske 
virusvarianten, med antatt høyere smittsomhet og 
sykelighet har uroet myndigheter og befolkning. Pga. 
økende smittetall innførte Oslo kommune i januar 
2021 strenge tiltak som rødt nivå på videregående 
skoler og stengte butikker og alkoholservering, men 
til tross for tiltakene økte smitte og sykehusinnleg
gelser i februar og mars 2021. Massetesting av asymp
tomatiske barn og unge voksne for Covid19 har nylig 
blitt innført ved Oslos skoler og ved Universitetets 
campus (3, 4). 

Innføring av massetesting av personer uten symp
tomer er ressurskrevende og kan føre til utfordringer 
ved fortolkning av styringsverktøy under Covid19 
pandemien (5). Vi har undersøkt utviklingen av test
ing, testpositivitetsraten og sykehusinnleggelser for 
Covid19 i ulike aldersgrupper i Oslo kommune i jan
uar til mars 2021. 

Metode
Vi innhentet informasjon om antall tester og antall 
positive tester for ulike aldergrupper per dag fra i Oslo 
Kommune for tidsrommet uke 1 til uke 10, 2021 (1. 
januar til og med 21. mars 2021). Vi innhentet infor
masjon for daglig antall innlagte pasienter fra VG sin 
database over innleggelser for Oslo kommune (2). VG 
baserer sine tall på sykehusenes egne opptellinger av 
Coivd19 pasienter som daglig rapporteres til Helse
direktoratet.

For hver uke i studieperioden sammenlignet vi an
del av befolkningen som ble testet for SARSCoV2, 
andelen positive tester, og forekomst av nye tilfeller 
(såkalt insidens, i media ofte kalt smitte) av Covid19 
per 100 000 innbyggere (definert som personer som 
testet positivt for SARSCoV2) for aldersgruppene 6 
til 19 år, 20 til 49 år, 50 til 69 år, og 69 til 89 år. 

Vi presenterer det maksimale antallet innleggelser av 
Covid19 per 100 000 innbyggere i Oslo kommune for 
hver uke i studieperioden fra og med uke 1 til og med 
uke 10, 2021. Siden data for daglig antall nye innleg
gelser ikke er tilgjengelig og vi ikke har data på lengde 
på sykehusopphold for Covid19 pasienter, presenter
er vi det maksimale antallet for å unngå underestim
ering av innlagte per uke.

Resultater
Det var en rask økning i antall tester for SARSCoV2 
blant yngre personer i Oslo fra midten av februar 
2021. Andelen av alle skoleelever i Oslo i aldersgrup
pen 6 til 19 år som var blitt testet for SARSCoV2 
økte fra 2,8% i uke 6 til 13,4% i uke 10 (figur 1). Blant 
personer i aldersgruppen 20 til 49 år økte andelen fra 
3% til 8,1%, mens det ikke var noen økning i antall 
tester blant personer i gruppen 50 år eller eldre. 

Som rapportert i media og av myndighetene var det 
i samme tidsperiode en sterk økning i forekomst av 
Covid19 (såkalt smitte). Denne økningen skjedde 
kun blant personer under 50 år og forekom helt paral
lelt med økt testing. For barn og ungdom fra 6 til 19 
år var det en femdobling i forekomst fra 100 til 500 
per 100 000 innbyggere, og i aldersgruppen 20 til 49 
år var det en tredobling fra 100 til 300 per 100 000 
innbyggere, figur 1. 

Blant personer over 50 år, der det ikke var økt test
ing, ble det ikke observert noen økning i forekomst 
av Covid19. Andelen personer som testet positivt 
for SARSCoV2 blant de testede var stabil gjennom 
studieperioden i alle aldersgrupper. 

Figur 2 viser forekomst av SARSCoV2 sammenlig
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Figur 1. Andel testet av befolkningen (%), andel positive tester (%) og insidens (per 100, 000 innbyggere) 
av SARS-CoV-2 i ulike aldersgrupper per uke fra uke 1 tom uke 10 2021 for Oslo kommune
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net med ukentlig antall innleggelser for Covid19 per 
100 000 innbyggere i ulike aldersgrupper i Oslo fra 
uke 1 til uke 10. For å ta høyde for tiden fra smitte til 
symptomatisk sykdom er antallet sykehusinnleggelser 
grafisk forskjøvet til venstre med en uke (6). Det vil 
si at for uke 1 vises sykehusinnleggelser for uke 2, og 
for uke 10 vises innleggelser for uke 11. Fra uke 6 til 
uke 10 økte sykehusinnleggelser for Covid19 fra 4,7 
per 100 000 til 16,9 per 100 000 innbyggere. Antallet 
sykehusinnleggelser følger forekomst i aldersgruppen 
over 50 år, særlig i aldersgruppen 5069 år. 

Diskusjon
Økningen i forekomst av Covid19 i slutten av feb
ruar og første halvdel av mars 2021 skyldes i stor grad 
økt testing blant barn og ungdom i Oslo. Fordi ande
len positive tester er påfallende stabil gjennom peri
oden med økt smitte er det sannsynlig at  deler av den 
rapporterte «kraftige økningen» (6) som resulterte i 
sterkere tiltak for Oslo Kommune, ikke  representerer 

en reell økning av smitte i Oslo, men en reduksjon 
i uoppdaget smitte blant barn og ungdom (såkalte 
mørke tall) grunnet innføring av massetesing på 
 skoler og universiteter. 

I tråd med TISK strategien er massetesting et godt 
virkemiddel for å bekjempe pandemien i områder med 
høyt smittetrykk (5). Mandag 15. mars 2021 innførte 
Byrådet i Oslo de hittil strengeste tiltakene noensinne 
med stenging av skoler, universiteter og barnehager 
og begrunnet med «raskt økende smittetall» målt i an
tall positive tester. Våre sammenligninger viser at det 
er problematisk å styre etter smittetall ved innføring 
av nye smittevernstiltak når man endrer kriterier for 
testing. Med raskt økende testing av asymptomatiske 
personer, slik som i Oslo i februar/mars, øker antall 
personer som tester positivt uten at det nødvendigvis 
betyr at det er økende smittespredning i befolkningen. 
Det er derfor ikke tilrådelig i en slik situasjon å basere 
nye smittevernstiltak først og fremst på smittetall. 
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Figur 2 Insidens av SARS-CoV-2 og innleggelser av Covid per 100, 000 innbyggere i ulike aldersgrupper 
per uke fra uke 1 tom uke 10 2021 for Oslo kommune. Sykehusinnleggelser vises per uke, men med en ukes 

forskyvning. Det vil si at for uke 1 viser vi sykehsuinnleggelser for uke 2, og for uke 10 vises tallene for uke 11.
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Insidens og sykehusinnleggelser

6 - 19 år 20-49 år 50-69 år 70-89 år Sykehusinnleggelser + 1 uke

Insidens av symptomatisk Covid19 sykdom med be
hov for innleggelse i sykehus er sammen med behov 
for intensiv og respiratorbehandling et mer stabilt 
 styringsverktøy under pandemien. I studieperioden 
økte sykehusinnleggelser for Covid19 i Oslo og sam
tidig startet utstrakt tesing av unge.  For perioden vi 
har studert er det godt samsvar mellom smitte i de 
eldre aldersgrupper der en stabil andel av befolknin
gen er testet, og sykehusinnlagte. Derimot er det i ikke 
godt samsvar med forekomst hos de unge. 

Det er forventet at man oppdager flere tilfeller når 
man øker testingen. Det betyr ikke nødvendigvis 
at det er et økt smittetrykk i befolkningen, men at 
masse testingen fungerer som den skal ved å påvise 
sykdom uten symptomer (såkalte mørketall). Fokus 
på smittetall uten sammenhold med antall tester som 
utføres, kan føre til feil smittevernstiltak. I perioder 
med massetesting og endring av testaktivitet bør til
takene styres etter antallet symptomatiske test posi
tive sammen med sykehusinnleggelser og død. 
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