
Univ Navn Tittel Veileder 

    

UiO 
Katarina 

Skjælaaen 

Forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner etter 

seksuelt overgrep: en kohortstudie ved 

Overgrepsmottaket i Oslo.  

Prosjektet støttes med to måneder 

Odd Martin Vallersnes 

UiO 

Tonje 

Rambøll 

Johannessen 

Anvendelse av 1-times algoritme for høysensitiv 

hjertespesifikk troponin-T for avklaring av akutt 

NSTEMI på Observasjonsposten ved Legevakten i 

Oslo  

Prosjektet støttes med en måned 

Odd Martin Vallersnes 

UiO 
Morten Dag 

Nilsen 

Behandling av pasienter med overvekt i 

allmennpraksis. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Erik L. Werner 

UiO 
Vivian 

Dalaker 

GHB-forgiftninger; klinisk forløp, behandling og 

laboratorieanalyser av agens ved mistanke om GHB 

forgiftning eller påført rus. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Odd Martin Vallersnes 

UiO Torben Buch 

Data mining, machine learning og beslutningsstøtte i 

allmennpraksis; muligheter for oppfølging og 

behandling av kroniske sykdommer demonstrert via 

en “proof of concept” studie av hypertensjon. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Svein Gjelstad 

UiO Narve Bråten 

Samhandling og trygge tjenester for den multisyke i 

kommunen. 

Prosjektet støttes med en måned 

Dag Bruusgaard 

UiO Linda Rui 

Pasientløp ved bruk vs ikke bruk av metenamin som 

forebyggende behandling. 

Prosjektet støttes med fire måneder 

Svein Gjelstad 

UiO 
Øystein Bøhn 

Egge 

Opprettholdes en gunstig antibiotikaforskrivning fire 

år etter KTV-intervensjonen? 

Prosjektet støttes med to måneder 

Svein Gjelstad 

    

UiB 
Hogne 

Buchvold 

Nattarbeid blant sykepleiere; effekt på 

livsstilsparametere. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Bjørn Bjorvatn 

UiB 
Thomas 

Omdal 

Prevensjonsbruk hos kvinner i siste del av den fertile 

perioden. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Steinar Hunskår 

UiB 
Jasmin Haj-

Younes 

Barriers to healthcare for female refugees seeking 

asylum in Norway, a cross-sectional study 

Prosjektet støttes med tre måneder. 

Esperaanza Diaz 

UiB 

Elisabeth 

Marie 

Strømme 

Burden of disease among Syrian refugees and 

asylum seekers;somatic and mental health problems 

in a Norwegian context. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Esperanza Diaz 



    

NTNU Anne Fasting 

Palliasjon i primærhelsetjenesten, fastlegens rolle i et 

samhandlingsperspektiv. 

Prosjektet støttes med to måneder 

Bente Prytz Mjølstad 

    

UiT 
Lisa 

Bøckmann 

Samtaler om døden – til nytte eller besvær? 

Prosjektet støttes med tre måneder. 
May-Lill Johansen 

    

 

 

 


