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Denne statusrapporten beskriver mandatet og deltakere tilknyttet Nettverk for Medisinske vitenskaper. 

Videre inneholder rapporten en oversikt over pågående og gjennomførte aktiviteter i Nettverket fra januar 

2012 til oktober 2017. Rapporten inneholder ingen analyse eller drøfting av mandatet /målet for Nettverket 

eller av de aktuelle aktivitetene.  

 

Mandatet og målet til Nettverk for Medisinske vitenskaper 

Nettverk for Medisinske vitenskaper (NMV) ble opprettet med virkning fra 1.9.2011 med egen 

styringsgruppe og mandat (FS SV 05/11 Organisering av Medisinske vitenskaper ved SV fakultetet). 

Vedtaket ble gjort av Fakultetsstyret 2.09.2011 ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV/ Fak), 

Universitet i Stavanger (UiS).  

NMV er et nettverk for utvikling av forskning, og utdanning innenfor helse og medisin organisert ved det 

Helsevitenskapelige fakultet (HV), UiS.  

Målet med nettverket er å styrke helseforskning i Stavangerregionen, og utvikle Phd-spesialiseringen i helse 

og medisin og utvikle utdanningstilbud innenfor fagfeltet pre- og in-hospital avansert akuttmedisin, 

medisin, psykologi, kiropraktikk og sykepleie. 

Nettverk for medisinske vitenskaper er et samarbeid mellom UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), Lærings- og forskningssenteret SAFER og Norsk kiropraktorforening. 

I følge vedtaket i Fakultetsstyre (FS – SV 5/11) er mandatet:  

• Bidra til PhD-utvalgets forvaltning av PhD-programmet innenfor helse og medisin, herunder utpeke 

representant til PhD-utvalget. 

• Initiere, utvikle og skaffe finansiering til doktorgradsprosjekter innenfor spesialiseringen i PhD 

programmet. 

• Initiere, utvikle og finansiere forskningsprosjekter, samt følge disse opp etter etablering.  

• Utvikle et aktivt fagmiljø og skape faglige møteplasser innenfor sine områder og legge til rette for 

faglig oppfølging i tråd med kravene til fagmiljøene omkring PhD-programmet. 

• Utvikle strategi og handlingsplan for nettverket når det gjelder kiropraktikk og akuttmedisin, og gi 

innspill til fakultetets handlingsplan.  

• Arbeide systematisk for å etablere utdanninger på alle nivåer innenfor de angitte områdene for 

nettverket, herunder å initiere, utvikle og vedlikeholde utdanningstilbud på både bachelor- og 

masternivå innenfor nettverkets fagområder i samarbeid med institutt for helsefag eller UiS Pluss. 

• Styringsgruppen for Nettverket vil i samarbeid med instituttleder ved institutt for helsefag 

disponere tilgjengelige faglige ressurser til undervisning, veiledning og forskning. 

Som følge av etableringen av Nettverket ble professor og førsteamanuensis stillinger innen medisin, pre- og 

in- hospital akuttmedisin, sykepleie, psykiatri, psykologi, psykiatrisk sykepleie og kiropraktikk opprettet. 

Noen av stillingene er eksternt finansiert med midler fra SNLA og SUS. 

 I 2017 er følgende stillinger tilknyttet Nettverket:  

• Professor - Jan Olav Johannessen, psykiatri faglig leder (20%) 

• Professor - Jan Petter Larsen, nevrologi, (20%) 

• Professor – Kolbjørn Brønnick, psykologi (20%) 
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• Professor – Hans Morten Lossius, prehospital akuttmedisin (20%) 

• Professor - Jo Røislien, prehospital akuttmedisin, statistiker (50%) 

• 1.amanuensis – Inge Joa, psykiatrisk sykepleie (20%) 

• 1.amanuensis – Hege Ersdal, akuttmedisin (20%) 

• 1.amanuensis- Stephen Sollid, prehospital akuttmedisin (20%)  

• 1. amanuensis –Marius Rehn, prehospital akutt medisin (20%) 

• 1. amanuensis – Per Kristian Hyldmo, prehospital akuttmedisin (20%)  

• 1. amanuensis – Olav Thorsen, allmenn medisin (20%) 

• 1. amanuensis- Svein Kjosavik, Samhandlingslege / postdoktor (20%) 

• 1. amanuensis – Morten Munkvik, allmenn medisin (20%)  

• 1. amanuensis - Torgeir Gilje Lid, postdoktor, allmennmedisin (20%) 

 

 

Fra februar 2016 er Julian Thompson ansatt i en 20 % førsteamanuensis stilling. Fra juni 2016 er Elisabeth 

Jeppesen først ansatt i 50% førsteamanuensis stilling, men fra høsten 2017 i en 20% stilling ved HV, de er 

begge tilknyttet masterprogrammet Pre hospital Critical Care (PHCC).  

Professor Geir Sverre Braut som har en stilling ved det Tekniske Naturvitenskapelige fakultetet på UiS er 

også tilknyttet NMV.  

Professor David Lockey, London og Professor Wolfgang Voelckel, Salzburg er tilsatt som gjesteprofessorer 

og underviser blant annet på masterprogrammet PHCC. 

NMV hadde i 2012 en daglig leder i 50% som leder og koordinerer, det er dosent Ingrid Tjoflåt fra HV.  Fra 

januar 2013 har daglig leder hatt en 30% stilling tilknyttet Nettverket.  I tillegg er Professor Jan Olav 

Johannessen, faglig leder i 20%.    

Ved opprettelse av NMV ble det opprettet en egen styringsgruppe som er ledet av dekan ved det 

samfunnsvitenskapelige fakultet. Styret består ellers av Dekan/ HV, Forskningsdirektør ved SUS, 1 

representant fra fagmiljøet ved SUS, 1 representant fra SNLA, 1 representant fra Norsk Kiropraktorforening, 

1 representant fra Lærdal Medical/SAFER, 1 representant fra fagmiljøet ved HV, 1 representant fra 

studentene (PhD-student), det siste styringsgruppe møte var 27.05.2014.  

Deltakerne i NMV har i perioden 2012 til medio 2017 hatt 37 møter.  

Fra januar 2016 har NMV oppnevnt et arbeidsutvalg som leder og koordinerer arbeidet i NMV. 

Arbeidsutvalget består per i dag av: Jan Olav Johannessen Jan Petter Larsen, Stephen Sollid, Olav Thorsen 

og Ingrid Tjoflåt. Arbeidsutvalget har møte en gang i måned. Videre har det vært arrangert et fagforum en 

gang i halvåret hvor deltakere fra NMV og aktuelle forskere fra HV, andre fakultetet på UiS og SUS er blitt 

invitert. 

Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Stavanger ved den gang 

Institutt for Helsefag ble undertegnet 05.07.2012 og blir fornyet i 2017.  
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Oversikt over aktiviteter og resultater   

Fra januar 2012 til oktober 2017 har Nettverk for Medisinske Vitenskaper arbeidet med følgende:  

Mål: Fremme helseforskning 

Aktiviteter  Resultat 

Valgt en representant og en vararepresentant 

til doktorgradsutvalget ved SV – Fakultetet. 

Jan Petter Larsen representant i doktorgradsutvalget 

til mars 2016. Fra April 2016 er Kolbjørn Brønnick 

representant i doktorgradsutvalget.  Vara 

representant : Jan Olav Johannessen. 

Utviklet reglement for opplæringsdelen for PhD 

graden i Samfunnsvitenskap med spesialisering i 

Helse og Medisin for studenter tatt opp 

gjennom Nettverk for Medisinske Vitenskaper. 

Reglement vedtatt i doktorgradsutvalget i september 

2012 (DUSV 90/12). http://www.uis.no/forskning-og-

ph-d-studier/ph-d-utdanning/vaare-ph-d-

studier/helse-og-medisin/opplaeringsdel/ 

  

Utviklet PhD emne, DSV 510 “Philosophy of 

Science and Health Care Ethics , 5 studiepoeng. 

Startet opp i januar 2013.  Fra 2016 er PhD kurset 

gjort om til et lese-kurs som avholdes i vårsemesteret. 

Sebastian Rehman og Ståle Gundersen er emne 

ansvarlige.  

Utviklet PhD emne , DSV 520 “Design and 

Metodological Approaches in Health Sciences” , 

5 studiepoeng. 

Startet opp våren 2014. I 2015 og 2016 ble emne 

gjennomført om høsten. Høsten 2017 har det vært 

arrangert et nytt kurs, Jo Røislien er emne ansvarlig.  

Øke antall PhD kandidater tatt opp på PhD 

spesialiseringen Helse og Medisin via NMV.  

Per 31.06.2017 er det 28 PhD kandidater, se vedlegg 

1: Oversikt over PhD kandidater. To tidligere PhD 

kandidater tatt opp via Nettverket disputerte 

henholdsvis i 2016 og 2017 

Publisering i Cristin 2016  53 vitenskapelige publikasjoner registret på IH 2016 ( 

53/ 30%  av 176 publikasjoner totalt på IH) 

 

Informasjon om Nettverket  Informasjon om Nettverk på SUS sin hjemmeside og 

informasjon i forskernytt 2.2012 og februar 2013. 

UIS 

http://www.uis.no/category.php?categoryID=11090 

http://www.uis.no/faculties-departments-centres-

and-museum/faculty-of-health-sciences/network-for-

medical-sciences/ 

 

I 2016 -Nyhetsbrev fra Nettverket (januar/ februar og 
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mars) sendt til SUS, SAFER, SNLA og IH. 

Fremme samarbeid mellom ulike 

vitenskapstradisjoner innen helseforskning 

Seminarer: 

• 2012:" Mix Methods", 30 deltakere. 

• 2013: «Complex interventions», 15 deltakere.  

• 2014: Helse i et samfunnssikkerhets- og 

pasientsikkerhetsperspektiv- Felles muligheter 

og utfordringer for UiS og SUS, til sammen 78 

deltakere. 

• 2015: Helsefremming ved kroniske lidelser og 

pårørendeforskning -hvordan samarbeide mer 

og bedre om forskning ved SUS og UiS, 

tilsammen 56 deltakere. 

• 2017:  

Seminar om «Fremtidig helsevitenskapelig 

fakultet», 17.2.17, 80 deltakere.    

Seminar om «Status klinisk medisin ved UIS « 

16.10 17, 20 deltakere.  

Fagforum for medisinske vitenskaper har hatt 35 

møter inkludert arbeidsutvalget. I tillegg til de ansatte 

i NMV har det på flere av møtene vært med forskere 

fra IH, TN og eksterne. 

2012: 1.11: «1st International Symposium on 

Prehospital Trombolysis in Stroke», SNLA i samarbeid 

med Nettverket   

Partner i nasjonal forskerskole i epidemiologi 

med fokus på befolkningsundersøkelser, miljø 

og helse, i samarbeid med UiO, UiB, NTNU og 

UiT. 

Regulert gjennom avtalen « Collaboration Agreement 

for the National research school” (NRF project 222706 

– F40 ) Kolbjørn Brønnick faglig representant i 

styringsgruppen, Jo Røislien vararepresentant i 

EPINOR og Ingrid Tjoflåt administrativ kontaktperson 

for EPINOR ved UIS. http://www.epinor.no 

 

 

 

 

 

 

 

Mål : Utvikle utdanningstilbud innenfor sykepleie, prehospital avansert akutt medisin ( PHCC), psykologi , 

kiropraktikk og medisin.  
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Aktiviteter  Resultat 

Utredning av masterprogram i Pre Hospital 

Critical Care og godkjenning av programmet i 

juni 2014.  

Høsten 2014 startet det fireårige tverrfaglige 

masterprogrammet «Pre Hospital Critical Care (PHCC) 

ved Etter – og Videreutdanningen ved UIS. Det er 20 

masterstudenter fra ulike steder i Norge, hovedsakelig 

sykepleiere / spesialsykepleiere som arbeider 

prehospitalt pluss to leger som er tilknyttet 

programmet. UIS har fått nye studieplasser fra 

Kunnskapsdepartementet og fra høsten 2016 er PHCC 

masterprogrammet en del av det ordinære 

studentopptaket ved IH. Det er et internasjonalt opptak 

av studenter til studiet.   Høsten 2016 startet 30 

studenter på studiet.  

Utvikling av et 3 årig deltidstilbud; 

Erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling 

Siden høsten 2015 har Universitetet i Stavanger (UiS) i 

samarbeid med Psykiatrisk divisjon ved SUS, startet et 3 

årlig deltidstilbud « Erfaringsbasert Master i 

Relasjonsbehandling». Det er tatt opp 25 studenter, de 

fleste ansatt ved SUS, men også med studenter fra ulike 

kommuner. Studiet avvikles gjennom UIS, ved etter- og 

videreutdanningsenheten ved UiS. Det er et langsiktig 

mål om å få etablert utdanningen gjennom det 

ordinære studieopptaket ved fakultetet. Nytt opptak til 

nytt kull blir høsten 2018. 

Utredning av bachelor program i Paramedic ved 

IH. En arbeidsgruppe med representanter fra IH 

/UiS, SNLA og SUS jobber med en utvikling av 

programmet. Samme gruppe har tatt initiativ til 

en nasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide 

en nasjonal programplan for bachelor i 

prehospitalt arbeide i Norge. 

 

Master i medisin i Stavanger-regionen, en 

mulighetsutredning utarbeidet i 2015.  

Utredningstillatelse for master i Helse og Medisin gitt av 

SV /Fak i 2016. Fakultetsstyret ved SV/ Fak ved UIS, 

vedtok i møte 1.3. 2016, 20-30 nye studieplasser til 

etablering av nytt masterstudium i helse og medisin 

(kategori A). Dette forutsetter etableringstillatelse for 

studiet. 

«Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger «styresak 

(US 66/17- saksnummer 17/06040-1) på styremøte ved 

UIS, 5.10.2017. Se linker for styresaken og møtebok fra 

saken.  

http://ansatt.uis.no/getfile.php/13373577/Postjournal
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er/US%2066-

17%20Klinisk%20masterstudium%20i%20medisin%20i%20S

tavanger.pdf 

http://ansatt.uis.no/getfile.php/13375675/Postjournale

r/M%C3%B8tebok%20styrem%C3%B8tet%20051017.pd

f 

 

Utredning av master program i Helse og 

Medisin startet i 2016. Arbeidsgruppe nedsatt 

med representanter fra NMV og HV/ UIS og 

flere emner i programmet er utarbeidet. Flere 

møter med sentrale og regionale myndigheter i 

forhold til det planlagte master programmet i 

2016/2017.  

 

En arbeidsgruppe er nedsatt for å vurdere 

mulighetene for et profesjons studie i Psykologi.  

 

Søknad om kiropraktikk utdanning ved UIS i 

samarbeid med UIB. Utviklingen om et 

studietilbud innenfor kiropraktikk har i en 

årrekke vært fremmet som et strategisk ønske 

fra UiS overfor departementet. Stortinget har 

gjort vedtak om at et studietilbud skal 

opprettes. Både UiS (i samarbeid med UiB) og 

UiO har vist interesse for å kunne tilby dette 

studiet. Det er imidlertid ikke kommet noe 

konkret forslag om etablering til Stortinget 

ennå, og saken synes å være vanskelig å få 

avklart. 

3 PhD stipendiater ved UiS/ SUS. Det er per i dag ikke 

bevilget midler til opprettelse av kiropraktor utdanning i 

Norge. Fakultetsstyret ved SV/Fak vedtok i møte 

1.3.2016 at studium i kiropraktikk ikke lenger fremmes 

spesielt som innspill til satsinger utenfor rammen, men 

dersom det blir aktuelt for departementet å gå videre 

med spørsmålet, bør UiS kunne ta opp denne tråden 

igjen. 

 

Videreutdanning i " Kollegabasert veiledning i 

luftambulansetjenesten" 10 stp. 

Oppstart høsten 2012- avsluttet våren 2013, 13 

studenter gjennomførte videreutdanningen. 

 

Vedlegg 1: Oversikt over PhD kandidater tatt opp via Nettverk for medisinske vitenskaper  

 

Stavanger 23.10. 2017 

Ingrid Tjoflåt  

Dosent / Daglig leder Nettverk for medisinske vitenskaper 

Vedlegg 1:    

PhD kandidater tatt opp på PhD programmet i Helse og Medisin via Nettverk for Medisinske vitenskaper  
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Disputaser:  

 

2016  Ylva Hivand 

Hiorth  

PhD Thesis : Falls in Parkinson's disease 

ISBN978-82-7644-690-6 

 

2017  Per Kristian 

Hyldmo 

 

PhD Thesis :Basic airway management in unconscious trauma patients : current 

evidence for benefit and harm with a special focus on the lateral trauma position  

ISBN978-82-7644-705-7 

 

 

 

 PhD kandidater:  Tittel på PhD prosjektet  Opptatt  

 2012   

1 Rafal Yeisen 

 

Adherence to psychopharmacological treatment in first-

episode psychosis 

2012 

2 Geir Arne Sunde 

 

       Improved knowledge through better dat, implementing 

and evaluating a novel consensus-based template for 

uniform reporting of data from pre-hospital airway 

management – a perspective multicentre observational 

study. 

 

3 Melissa Elin Weibell 

 

       Rustløst psykose sammenlignet med primær psykose med 

og uten rus. Forekomst, baseline karakteristika og forløp 

over 5 år. 

4 Kristin Tønsager 

 

 Defining core data for continuous benchmarking in pre-

hospital critical care. 

  

5 Knut Andersen 

 

F Forekomst, diagnostikk og behandling av nakke og 

ryggsmerter hos helikopterpiloter 

6 Anne Siri Johnsen 

 

He Helicopter emergency medical services in major incidents. 

7 Espen Fevang   Pre-hospital emergency endotracheal intubation in 

comatose patients – an evaluation of current evidence 

base, assessment and outcome.  
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8 Wenche Torunn Robertson 

Mathiesen 

 

 The impact of societal factors on outcome after 

cardiopulmonary resuscitation by lay people 

  

9 Kira de Klerk 

 

    

 2013     

10 Kristen Rasmussen,   Comparing risk management in different medical crew 

composition in Helicopter Emergency Service  

 August 

2013 

11 Jørgen Linde 

 

 The cardio respiratory transition at birth August 

2013 

12 

 

 

 

Estomih Mduma  

  

 

 Optimizing Fetal Heart Rate assessment and Helping Babies 

Breathe implementation in a resource limited setting to 

improve perinatal outcome  

September 

2013 

 2014    

13 Kristin Jørstad Fredriksen 

 

Psychotic depression and relationship with risk of suicide  

  

Januar  

2014 

14 Paschal Francis Mdoe  

 

Improving fetal heart rate monitoring in low resourced 

settings 

September 

2014 

15 Robert Moshiro  

 

The use of bag mask ventilation and neonatal outcome at 7 

days  

September 

2014 

16 Arnt Egil Ydstebø  Dementia in Norway: The impact of individual and 

organizational factors on costs and the use of primary 

health care. 

 Oktober 

2014  

 2015      

17 Anne Marie Gausel  

 

 Bekkensmerter i og etter svangerskapet i en norsk 

populasjon 

 Januar 

2015 

18 Jone Bjørnestad   What makes a “good outcome” from first-episode 

psychosis? A recovery perspective - seen from service 

users' and therapists' views 

 Februar 

2015  

19 Bergerød, Inger Johanne   Improving the quality of cancer care in hospitals: 

 The study of next-of-kin involvement 

 Februar 

2015  
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 2016     

20  Ingvild Aase ,  

 

 Brain lateralization and attention in ultra risk for psychosis. 

Phenomenology and predicative  value for psychosis 

development of using FMRI 

 Januar 

2016  

21 Alexander Erga   Impulse control disorders in Parkinson’s disease  Mai 2016 

22 Kari Holte    Improved Neonatal Resuscitation Through Technology and 

Training 

 Juni 2016  

23 Benjamin Anathory Kamala  

 

 Evaluation of an innovative fetal heart rate monitoring 

device to improve perinatal outcome: Experiences from 

Dar Es Salaam, Tanzania  

 August 

2016  

24 Kjetil Hustoft,   Predictors of involuntary hospitalizations to acute 

psychiatry. 

 Desember 

2016 

25 Per Bredmose ,  

 

 

 National implementation of whole crew on-call in situ 

simulation in Norwegian HEMS; feasibility, challenges and 

benefits. 

 Desember  

2016 

26 Alex Kottmann,   Identification , validation& benchmarking of quality 

indicators on prehospital advanced airway management 

 Desember 

2016  

 2017     

27 Tholfsen, Lena Kristin   Progression of sleep problems in patients with early 

Parkinson’s disease 

 April 2017  

28 Ingunn Haug  Earlier and better ventilation  August 

2017 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


