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Aktuelt fra Forskning- og innovasjonsdirektør
Jeg vil starte med å takke alle foredragsholdere og publikum for fredagsmøtet 17.01.2020 der vi lyktes å
vise frem bredden i forskning ved Ahus. Forskningsmiljø på Ahus og Campus Ahus har hentet
rekordstore forskningstildelinger for 2020 og dette vil gi mange og viktige forskningsprosjekter de neste
årene.

Totalt har Ahus hentet nærmere 115 millioner i ekstern forskningsfinansiering for 2020, mot 57 millioner
tildelt for 2019. I tillegg fikk Campus Ahus finansiering fra Forskningsrådet på i overkant 11 millioner.
Det er blant annet gitt store tildelinger til forskning på mekanismer og behandling av tilstander som
blodkreft, ME, prioritering i helsevesenet, fedme og demens. Tidligere i år har forskere på Ahus også
fått store bevilgninger til studier på brystkreftpasienter, pasienter med korsbåndskade og en sjelden
tilstand knyttet til arvelig DNA-skade. Gratulerer til alle miljøene!
Se hvilke prosjekter som er tildelt støtte på ahus.no
Bredden i tildelinger for 2020 gjør at mange forskningsmiljøer nå kan øke sin aktivitet fremover, noe
som er avgjørende for at Ahus skal lykkes som universitetssykehus. Forsknings- og
innovasjonsdivisjonen (FID) er derfor vært glade for å se at hard og målrettet innsats over tid gir
søknader av god kvalitet, og suksess med ekstern finansering av forskning inspirerer alle som jobber på
Ahus.
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Det er samtidig svært tøff konkurranse om forskningsmidlene og vi har mange gode forskningssøknader
som ikke nådde opp i 2019. Forskning- og innovasjonsdivisjonen vil via Grants-teamet fortsette sitt
arbeid med å støtte søknader om eksterne forskningsmidler og det er viktig for oss å vise at vi kan
gjenta suksessen med forskningstildeling også i 2020. Søknadsstøttetilbudet grants@ahus.no tilbyr
hjelp til utforming og forbedring av søknader om ekstern forskningsfinansiering, og kan bidra til
ytterligere et lite løft til søknadene som sendes inn til neste søknadsfrist.
I høst/vinter har det vært gjennomført evaluering av forsking på Ahus på overordnet nivå (nivå 1) og for
forskningsgruppene (nivå 2). Jeg vil også her få takke alle forskere og forskningsgrupper for innsatsen.
Resultatene for nivå 1 og 2 er distribuert til de aktuelle mottagere og FID har allerede startet arbeidet
med å følge opp viktige punkter fra den overordnede evalueringen. Det er videre plan at divisjonene
selv, sammen med Campus Ahus og FID, skal arbeide med evalueringene på nivå 2. Prosessen her blir
nærmere avklart i Felles Forskningsutvalg og miljøene vil få beskjed om plan frem mot våren. Jeg kan
likevel anbefale dere allerede nå å se nøye på tilbakemeldingene da det er klar forventning at man
presenterer tiltak for å beholde styrker og svare ut svakheter. Det blir en ny evaluering om 5 år og
forskningsgruppene bør således ha rikelig tid med å heve seg frem til neste evaluering.
Forskning på Ahus og FID har videre ansvar for en del viktige høringer siste tid. Vi leverte et grundig
svar til Riksrevisjonen som spurte oss om status og planer for kliniske behandlingsstudier på Ahus. Med
den dedikerte satsningen på kliniske prosjektkoordinatorer og kliniske behandlingsstudier de siste 5 år
via deltagelse i NorCRIN, så kunne vi svare ut dette på en fin måte. Gratulerer til Seksjon for
forskningsveiledning og innovasjon, FID med flott jobb. Som angitt i figur senere i Nyhetsbrevet, så har
vi også hatt en stor økning i antall pågående kliniske studier. Dog nådde vi ikke målet fra HSØ om 5%
økning i antall kliniske behandlingsstudier fra 2017 til 2019, men det vil vi lykkes med i 2020 når vi har
fått startet vår satsning på pragmatiske kliniske studier. I den sammenheng vil jeg anbefale deltagelse
på vårt felles forskningsseminar med Campus Ahus torsdag 6. februar der temaet er pragmatiske
kliniske studier.
Videre har vi svart ut høring om Veikart for forskningsinfrastruktur fra NFR og jobber med høringssvar til
Grimstadutvalgets rapport om fremtidig medisinutdanning. Med tanke på det siste så er Ahus det
universitetssykehus i Norge som klart har størst potensiale for ekspansjon av medisinutdanning. Dette
ønsker vi å få frem i høringssvaret og så får vi se hva Regjeringen og Stortinget tenker videre rundt
medisinutdanning. Trolig blir det vekst i Norge og Ahus står da klar til å ta en stor del av denne veksten,
selvsagt under forutsetning at det følger adekvat med ressurser med slik at Ahus sin rolle som
universitetssykehus styrkes.
Med vennlig hilsen
Helge
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Søknadsfrister
Interne strategiske forskningsmidler
Hvert år lyser Ahus ut Interne strategiske forskningsmidler. Søknadsfrist for å søke om midler for
budsjettåret 2021 er 10. mars 2020. Søknadsskjema, rutiner og vurderingskriterier er tilgjengelige på
Ahus.no.

Utlysning
HSØ Tjenesteinnovasjonsmidler
DAM Foundation- Grants 2020
Epilepsiforbundets forskningsfond
Throne-Holst grants - human nutrition and related sciences
EEA - Czech Republic research programme – call open
UNIFOR FRIMED - funding for basic medical research – call expected
Novo Nordisk Foundation Funding Opportunities
ERA-Net call on Multinational Research Projects on “Sensory Disorders”
Multinational Research Projects on Ethical, Legal, and Social Aspects of Neur
Forprosjekt til før-kommersielle anskaffelser
The Kavli Trust - Mental Health
Marie S.-Curie - Research and Innovation Staff Exchange
Pre-announcement: Aquatic pollutants, human health and the
environment
Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of
Cardiovascular Diseases
Human Frontier Science Program
StimuLab

Søknadsfrist
20 February 2020
17 February 2020
20 February 2020
1 March 2020
27 February 2020
15 February 2020
multiple
10 March 2020
28 April 2020
12 February 2020
28 February 2020
28 April 2020
16 April 2020
2 April 2020
19 March 2020
28 February 2020

For oversikt over andre utlysninger:
https://www.uio.no/english/for-employees/support/research/funding/units/med/

eSkjema – nyhet!
Ny funksjon for bestilling av prosjektområde
I eSkjema er det etablert en funksjon for å bestille prosjektområde
på forskningsserverne, Forskning Einstein (N) og Forskning
Sensitive Data Curie (V).
For å bestille prosjektområde på forskningsserverne må prosjektet
være tilrådt av PVO. Bestilling av prosjektområde gjøres under «Mine prosjekter», klikk deg inn på
prosjektet, og benytt knappen for «Prosjektområde». Bestillingsskjema vil sendes til
analyseavdelingen, som oppretter og gir tilgang til prosjektområdet.

Kurs/arrangement
Pakkeforløp for forskning på Ahus
Er du avdelingsleder, prosjektleder, forskningskoordinator eller forskningsmedarbeider og har
spørsmål til hva du bør vite om forskning på Ahus? Da tilbyr vi deg et kurs hvor fokuset er på praktisk
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informasjon om forskning på Ahus, fra prosjektidé til prosjektavslutning. Kurset holdes tirsdag
31. mars kl. 12.00 – 15.30 i auditoriet i NN5. Påmelding via Læringsportalen.
Kurs i Good Clinical Practice
Avdeling for forskningsstøtte ved Ahus skal i samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS
arrangere GCP kurs torsdag 23. april 2020 kl. 09:00-15:00. GCP-kurset er delt i to deler:
-

Del 1 kl 09:00-11:30 – Denne delen vil dekke krav knyttet til pasientivaretagelse samt generering
av data til en studie for hovedutprøvere/prosjektmedarbeidere/studiesykepleiere
Del 2 kl 12:00-15:00 – Denne delen vil dekke krav knyttet til ansvaret for initiering, gjennomføring
og avslutning av studier for sponsoransvar/forskningsansvarlig.

Det er mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kun delta på et 2,5-timers kurs, mens
forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og hovedutprøvere gjennom et
6-timers kurs.
Dersom du kun ønsker å delta på del 1 av kurset; trykk her for bindende påmelding.
Dersom du skal delta på både del 1 og del 2 av kurset; trykk her for bindende påmelding.

Nytt fra administrasjon/forskningsstøtte
Nye avtalemaler
Jurist har gjennomgått og justert vår avtalemal for samarbeidsprosjekter. Det ble også utarbeidet
maler for konsortieavtaler. Alle dokumenter er tilgjengelige på Ahus.no

Nytt fra forskningsveilederne
eBiobank
Velkommen til Subaitha Navaruban som skal vikariere for Zarina Aslam, som systemadministrator i
sporingsløsningen for forskningsprøver (eBiobank). Subaitha kjenner systemet godt allerede da hun har
benyttet eBiobank i ulike forskningsprosjekter. Tenker du at du skal samle inn prøver i et
forskningsprosjekt og vil ha hjelp til å gjøre dette på en praktisk og systematisk måte – send epost til
ebiobank@ahus.no

Nytt fra koordinatorene for kliniske behandlingsstudier
Inven2 – nye retningslinjer
I desember ble det vedtatt nye retningslinjer for regnskapsføring og bruk av helseforetakets inntekter
fra innovasjoner og kliniske oppdragsstudier i sykehusledelsen. EQS ID: 36374
.
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Retningslinjen har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019, og omfatter alle pågående kliniske
oppdragsstudier og nystartede kliniske oppdragsstudier med nye inntekter fra 1. januar 2019.
Oppsummert vil det belastes 75 % kostnader på inntektene i studien, og fremover når foretaket mottar
inntektene fra Inven2 to ganger per år. De resterende 25 % av inntektene fra Inven2 regnes som et
overskudd på studien. Avdelingen som eier studien kan benytte overskuddet fra studien til annen
forskningsaktivitet så lenge studien pågår. Sluttåret for å benytte overskuddet er satt til det året
studien meldes som avsluttet til REK.
Ny nasjonal veileder for utprøvende behandling
Helsedirektoratet publiserte 5. november 2019
Nasjonal veileder for utprøvende behandling –
nasjonale prinsipper. Veilederen gjelder både
utprøvende behandling til pasienter utenfor og i
kliniske behandlingsstudier.
Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre rammene
for utprøvende behandling, med vekt på når
utprøvende behandlingsmetoder tilbys enkeltpasienter. Veilederen skal bidra til å redusere variasjon i
hvordan utprøvende behandling til enkeltpasienter tilbys og følges opp. Veilederen er tilgjengelig fra
Helsedirektoratets nettsider.

Status og utvikling av kliniske behandlingsstudier ved Ahus
I løpet av høsten ble det sendt ut status for antall kliniske behandlingsstudier per 2. og 3. tertial til
divisjons- og klinikkdirektører, og forskningsansvarlige i divisjon/klinikk. Ved utgangen av 2019 var
status for nye innmeldte kliniske behandlingsstudier følgende:

Totalt sett nådde ikke Ahus målet om «Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019
sammenlignet med 2017».
I løpet av høsten 2019 er det gjennomført møter på divisjon-, klinikk- og avdelingsnivå, blant annet
dialogmøter hvor vi koordinatorer har deltatt. Under disse møtene, og gjennom andre tilbakemeldinger,
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har vi mottatt mange nyttige innspill om bl.a flaskehalser og utfordringer knyttet til deltakelse i kliniske
studier. En av disse er at kliniske behandlingsstudier binder ressurser over tid, som igjen kan gjøre det
vanskelig å starte opp nye studier. Grafen under viser utvikling i aktive kliniske behandlingsstudier ved
Ahus, og viser en stor økning i antall pågående kliniske behandlingsstudier de siste årene.

Status Klinisk Forskningspoliklinikk
Klinisk Forskningspoliklinikk forventes ferdigstilt våren 2020, hvor ombygging og montering av utstyr
ferdigstilles i løpet av mars.
Stine Lien Pedersen er ansatt som forskningssykepleier og startet i stillingen i januar.
Stine har jobbet på infeksjonsmedisinskavdeling på Ahus (S404) siden mars 2013, og
har på disse årene til tider fungert som driftskoordinator, «Barn som pårørende»ansvarlig og sittet som verneombud en periode.
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Poliklinikken vil bli utstyrt med følgende:
Studierom
Seng, Setapro80 (2 rom)
Ultralydbenk (1 rom)
Dynamap V100 med Exergen, for måling av blodtrykk, puls og temperatur
Seca digital målestasjon for høyde/vekt
EKG-instrument type Schiller AT-102 G2 (1 stk)
PC med arbeidsbenk
Diverse forbruksutstyr
Fellesareal
Promotal prøvetakingsstoler 2 stk
Prøvetakingstraller
Sittegruppe
Arbeidsplasser med PC
Kjøleskap og kaffemaskin
Låsbare skap
Laboratorium
Mars 1200 LAF-benk
Sentrifuger, fleksible med kjøling, 2 stk
Ventilasjonshette
Arbeidsplass med PC og utstyr til eBiobank
Utslagsvask
-80 -fryser
-20 -fryser
Kjøleskap

Det er foreløpig ikke åpnet for å booke plass til studier, men er der spørsmål angående planlagte
studier eller andre relevante henvendelser kan det sendes mail til forskningspoliklinikk@ahus.no.
Det vil bli etablert en styringsgruppe for poliklinikken som vil legge premisser for prioritering i henhold til
vedtak i Sykehusledelsen, og ellers vil følge opp aktiviteten som foregår.
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Avdeling forskningsstøtte Ahus
Besøk oss gjerne!
Du finner oss i Nye Nord, 4. og 5. etg.
Nettside: https://www.ahus.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon

www.ahus.no

Nyhetsbrev fra Akershus universitetssykehus HF
Se www.ahus.no
Redaktør: Avdeling for forskningsstøtte

