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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 3/2016 pkt. 2 
 
Tidligere fikk styret til hvert styremøte orientering i Forskernytt om 
forskningsaktiviteten ved Stavanger universitetssjukehus. Omdisponering av ressurser 
(for å ivareta prosjektet Alle møter) gjorde at Forskernytt midlertidig ble stanset. I 
tillegg til dette er formen og rapporteringen i direktørens orientering lagt om. 
 
Fortsatt er det behov for at styret blir orientert om forskningsaktiviteten ved sykehuset 
og i denne saken tar en for seg tre forskningsprosjekter. Ett hvor en nylig har 
gjennomført doktordisputas, ett hvor artiklene er publisert og vil føre fram til en 
doktorgrad og ett som er i tidlig fase. 
 
Emnene er spredte:  

- Vitamin D og hjertesykdom 
- Hodepine 
- Selvmordsproblematikk 

 
Årlig utarbeider NIFU på vegne av Helse og omsorgsdepartementet statistikk om 
forskningsaktivitet ved norske sykehus. Denne foreligger i løpet av sommeren og styret 
vil bli orientert om resultatene for 2015 når denne foreligger. Generelt sett har 
Stavanger universitetssjukehus hatt en andel av medisinsk forskningen i Norge på 5 %. 
Innen Helse Vest har vår andel vært økende, er nå på 24 %. Vi har til enhver tid over 200 
pågående forskningsprosjekter og har per i dag over 160 medarbeidere med 
doktorgrad, med ca. 15 nye disputaser årlig. 
 
Patrycja Næsgaard – Disputas 15. mars 2016: Vitamin D som prognosemarkør ved 
akutt hjertesykdom 
 
Hjerte- og karsykdommer er hovedårsaken til dødelighet både hos kvinner og menn 
over hele verden. Tidligere forskning har vist en sammenheng mellom lave vitamin D og 
omega-3 nivåer i blodet og hjerte-kar sykdommer. Vitamin D kan enten inntas via mat 
(f.eks. fra fet fisk) eller dannes i huden av UVB-stråler fra sollyset. Omega-3 finnes først 



2 
 

og fremst i fet fisk. Vitamin D-mangel øker både hos kvinner og menn. Dette kan skyldes 
enten at man ikke får i seg tilstrekkelige mengder av vitamin D via vanlig kosthold, eller 
at man ikke oppholder seg lenge nok i solen for at huden kan lage den. 
 
Doktorgradens tittel er: "Prognostic impact of vitamin D in coronary chest pain 
populations with high and low dietary intake of omega-3; comparison of a subtropical 
and a Nordic population" og arbeidet er blitt utført ved Stavanger universitetssjukehus i 
samarbeid med Universitetet i Bergen og Det katolske universitet i Salta, Argentina. 
Arbeidet er basert på kliniske data og biologisk materiale fra 2 forskningsprosjekter i 
henholdsvis Salta og Stavanger, begge initiert og ledet fra Stavanger 
universitetssjukehus. 
 
Hensikten med avhandlingen har vært å undersøke om vitamin D og omega-3 nivåer kan  
forutsi risikoen for fremtidige dødsfall hos 982 pasienter med mistenkt kransåresykdom 
i den subtropiske, nord-argentinske provinsen Salta, hvor det er mye sol og lite inntak av 
fiskeprodukter, og en tilsvarende pasientkategori som omfatter 871 individer fra 
Rogaland, hvor det er mindre sol, men mye fet fisk i kostholdet.  
 
Pasientbefolkningene ble inndelt i fire like store grupper (kvartiler) i henhold til nivået 
av vitamin D, med de høyeste verdier i øvre kvartil (fjerdedel) og de laveste verdier i 
nedre kvartil. Deretter ble antall dødsfall i øvre kvartil sammenlignet med antall dødsfall 
i nedre kvartil.   
 
Man har også undersøkt om det er sammenheng mellom vitamin D nivåer og omega-3 i 
blodet og studert om inntak av store doser av renset omega-3 kapsler påvirker 
konsentrasjoner av vitamin D hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt. 
 
Forskningsresultatene har vist en klar sammenheng mellom lave vitamin D nivåer, målt 
umiddelbart etter sykehusinnleggelsen, og risikoen for fremtidige hjerterelaterte 
hendelser.  Sammenhengen var statistisk klart signifikant i den nord-argentinske 
befolkningen, spesielt hos kvinner. Trender ble vist i den norske befolkningen.  I den 
norske og i den samlede pasientpopulasjonen har man i tillegg knyttet risiko for 
hjerterelaterte hendelser til bestemte vitamin D nivåer. Avhandlingen viser også en 
sammenheng mellom inntak av fiskeprodukter og vitamin D nivået, men vitamin D 
nivået ble svekket ved inntak av høyrenset omega-3 kapsler. 
 
Patrycja Anna Næsgaard er spesialist i indremedisin og kst overlege ved Kardiologisk 
seksjon, Stavanger universitetssjukehus. Veileder har vært professor dr. med. Dennis 
WT Nilsen. Studien er finansier med interne midler. 
 
Anne Bolette Tjensvoll - PhD-prosjekt hvor artikler er publisert: Hodepine ved 
Systemisk Lupus Erythematosus og primært Sjøgrens syndrom. 
 
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk inflammatorisk, autoimmun 
(«revmatisk sykdom») som kan ramme nesten alle organer i kroppen inkludert hjernen. 
Hodepine ved SLE, spesielt migrene, har blitt ansett å være svært hyppig 
forekommende, svært kraftig og er tillagt stor vekt ved bedømmelse av 
sykdomsaktiviteten. Likevel er det uklart om disse forholdene egentlig representerer en 
myte. Hvis hodepine hos SLE-pasienter virkelig er både hyppigere og mer alvorlig 
sammenlignet med hodepine i den generelle befolkning, er det viktig å avklare om dette 
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skyldes at sykdommen påvirker hjernen og dermed vil ha konsekvenser for diagnostikk 
og behandling.  
 
Primært Sjøgrens syndrom er en annen autoimmun sykdom som har mange 
likhetspunkter med SLE. Hjernen angripes omtrent på samme måte som ved SLE, men 
det foreligger ingen systematiske studier av hodepine ved primært Sjøgrens syndrom. 
Generelt vet vi lite om hodepine ved autoimmune sykdommer, og det foreligger ingen 
forskning på dette feltet i skandinaviske pasientgrupper.  
 
Arbeidet er utført ved Stavanger universitetssjukehus, og pasienter og friske 
kontrollpersoner kommer fra vårt sykehusområde. Vi undersøkte forekomst av 
hodepine og hodepinetyper, samt hvor kraftig hodepine artet seg hos SLE-pasientene 
sammenlignet med primært Sjøgrens syndrom, og også i forhold til friske personer av 
samme kjønn og alder. Videre undersøkte vi om det var sammenheng mellom hodepine 
hos pasientene og forandringer i blodprøver, MR-bilder av hjernen, eller forandringer i 
ryggmargsvæsken.  
 
Vi fant at SLE-pasientene hadde klart mer migrene enn friske kontrollpersoner. Migrene 
var assosiert med depresjon, men ikke med sykdomsvarighet, sykdomsaktivitet, 
medisinbruk eller sykdomsrelatert organskade. Det var heller ingen sammenheng 
mellom hodepine og biokjemiske eller immunologiske prøver. Pasienter med primært 
Sjøgrens syndrom hadde mer kronisk spenningshodepine enn friske kontrollpersoner, 
men ikke mer migrene. Hodepine ga større funksjonsnedsettelse hos SLE-pasienter enn 
hos friske. Det samme gjaldt for pasienter med primært Sjøgrens syndrom. Mer 
depresjon i pasientgruppene forklarte denne forskjellen.  
 
Vår hypotese er at sykdomsprosesser ved SLE kan senke terskelen for å utløse migrene. 
Vi fant at SLE pasienter med hodepine, og spesielt med migrene, hadde mindre grå 
substans i hjernen enn SLE pasienter uten hodepine. Dette fant vi ikke hos friske 
kontrollpersoner. Det var ingen sammenheng mellom hodepine og antistoffer i 
ryggmargsvæsken hos pasientene. Dette er ny kunnskap og indikerer at ukjente 
sykdomsprosesser ved SLE, som resulterer i redusert grå substans i hjernen, kan øke 
risiko for migrene.  
 
Hodepine er et stort, ofte invalidiserende, men likevel underkjent problem i behandling 
av pasienter med autoimmun sykdom. Prosjektet bidrar til ny kunnskap, og gir økt 
forståelse for plager som følger med disse sykdommene, både hos pasientene og deres 
pårørende. 
  
Anne Bolette Tjensvoll er spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, 
SUS. Arbeidet er del av forskningsprogrammet «Revmatisk sykdom og nervesystemet» 
ved Klinisk immunologisk forskningsgruppe. Gruppen ledes av professor Roald Omdal. 
Arbeidet er utført i overlegepermisjoner, samt med støtte fra interne forskningsmidler 
og fra Norsk Revmatikerforbund. 
 
Siv Hilde Berg PhD-prosjekt i tidlig fase: Sikkerhet for inneliggende pasienter i 
suicidal krise 
 
Pasienter med selvmordsproblematikk utgjør en stor og viktig gruppe i psykisk 
helsevern og inngår som et nasjonalt satsningsområde for pasientsikkerhet. 



4 
 

Internasjonalt er pasientsikkerhet i mental helse er et ungt forskningsfelt hvor begreper 
og systemer har blitt hentet fra andre praksisfelt, herav også begreper og sikkerhets-
systemer benyttet i pasientsikkerhetskampanjen for forebygging av selvmord i psykisk 
helsevern. Inneliggende pasienter i suicidal krise introduserer imidlertid nye 
sikkerhetsutfordringer, som er komplekse å håndtere på grunn av manglende kunnskap 
om effekt av ulike tiltak på området. Det er et behov for en forståelse av hva sikkerhet 
for selvmords truede pasient er, for å bedre design og implementering av sikker klinisk 
praksis for selvmords truede pasienter. Kunnskap om selvmordstuede pasienters 
erfaring med sikkerhet, er også nødvendig for å kunne utvikle spørreskjema som videre 
kan benyttes i måling av pasientsikkerhetstiltak i psykiatri.  
 
Denne studien etablerer ny kunnskap om sikker klinisk praksis for den suicidale pasient 
ved å innhente data om hvordan sikker praksis beskrives av pasienten selv og av 
involvert helsepersonell. Studien innhenter kunnskap om pasienter og helsepersonells 
forståelse av begrepet sikkerhet, og beskrivelse ulike forhold ved sikker og usikker 
praksis, samt erfaringer med pasientsikkerhetstiltak for selvmords truede pasienter. 
Forskningsdesignet er en deskriptiv kvalitativ case studie hvor data innhentes ved fire 
sengeposter i psykisk helsevern med bruk av fokusgruppeintervju og kvalitative 
dybdeintervju.  
 
Artikkel 1: «Suicidal patients’ experiences of safety in psychiatric in-patient care: a 
systematic review” er sendt til vurdering i BMC Health Services Research. Litteratur-
studien analyserer 19 kvalitative studier av selvmordstruede pasienters erfaringer med 
å være innlagt, og dets betydninger for pasientens sikkerhet. Den systematiske 
litteraturstudien fant ingen studier som har undersøkt suicidale pasienters erfaringer 
med en rekke sikkerhetstiltak som inngår i daglig praksis for selvmordstrudede 
pasienter. Således er den planlagte studien første studien som benytter 
pasienterfaringer til å innhente informasjon om sikkerhet. Studien blitt mottatt som 
nyttig klinisk kunnskap om hvordan møte og forstå den selvmordstruede pasient. 
 
Artikkel 2: «Methodological strategies in resilient health care studies: a integrative 
review” er sendt til Reliability Engineering and System Safety. Som en del av 
planleggingen og design av det sikkerhetsteoretiske rammeverket for studien (Resilient 
Health Care), ble en litteraturstudie av 22 empiriske studier systematisk innsamlet og 
analysert med hensikt i å beskrive og diskutere metodologiske strategier i resiliens 
forskning i ulike helse settinger.  
 
Det planlegges 1-2 publikasjoner fra de empiriske data som innsamles, hvor publisering 
er tenkt i internasjonale tidsskrift.  
 
Siv Hilde Berg er stipendiat i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS. Hun er 
psykolog ved Sandnes DPS, SUS og har også bakgrunn fra masterstudiet i 
samfunnssikkerhet. Doktorgradsprosjektet lener seg på denne bakgrunnen og benytter 
både system teori og klinisk psykologi som teoretisk rammeverk. Hovedveileder er 
Karina Aase, professor i sikkerhet, leder for programområdet kvalitet og sikkerhet i 
helsesystemer, UiS. Studien er finansiert av Helse Vest med midler til 
doktorgradsstipendiat. 


