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1 Generell bakgrunn om hjernehelse 

 

 
Figur 1.  Sitat fra nasjonal strategi for hjernehelse (Helse - og omsorgsdepartementet)  

 

Hjernehelse har steget opp som et stort globalt fokus, og er en direkte følge av økende 

antall eldre med økende antall hjernelidelser.  Én av tre av innbyggere i Norge vil 

gjennom livsløpet erfare at de rammes av sykdommer o g tilstander som enten midlertidig 

eller kronisk påvirker hjernehelsa. Etter det internasjonale hjerneåret i 2015 er begrepet 

«hjernehelse» etablert i Norge (og internasjonalt).  

 

Hjernehelse kan defineres som et uttrykk for helsetilstanden knyttet til 
funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av 
nervesystemet (Helsedirektoratet, 2017).  
 

Det er hundrevis av hjernesykdommer og tilstander, men noen eksempler er migrene, 

hjerneslag, demens, Alzheimer, depresjon, angst, Parkinsons sykdom, ALS (amyotrofisk 

Lateral Sklerose), MS (Multippel Sklerose), epilepsi, rusmisbruk, hodeskader og 

hjernesvulster. Enten man blir berørt av hjernesykdom/tilstander som pasient eller 

pårørende, er konsekvensene av sykdommen(e) ofte store. Rammede personer kan ha 

behov for øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller 

krav til tverrfaglige og koordinerte tjenester i et livsløpsperspektiv, både i 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

 

Helsedirektoratet fikk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en 

statusrapport om hjernehelse i Norge (Helsedirektoratet, 2017). Rapporten adresserte 

utredning, diagnostikk, behandling, habilitering, rehabilitering, forebygging og forskning. 

Mange aktører, både fagpersoner (inkludert fra SUS) og brukerorganisasjoner bidro til 

rapporten. 

 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1280/Statusrapport%20hjernehelse%20endelig.pdf
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Rapporten trekker frem at: 

 

 På flere områder mangler det kunnskap om forekomst, årsaker til 

hjernesykdommene, og om effektiv behandling som kan bremse eller kurere 

sykdommen 

 Det er variasjon i kunnskap om effekt av tiltak på behandling og organisering av 

tjenesten  

 Det er heller ikke gode nok mekanismer som kan sørge for at forskningsresultater 

eller nye innovasjoner blir spredt eller implementert som ny kunnskap i tjenesten. 

 

Dette er ikke sær-norske problemstillinger, men gjelder globalt. 
 

Målet med statusrapporten var at det skulle resultere i en hjerneplan med konkrete tiltak 

for å bedre forebygging og behandling ved hjernesykdommer. Regjeringen tok 

utfordringen, og den 12. desember i 2017 lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Norges første nasjonale hjernehelsestrategi (for 2018-2024). Strategien skal sikre mer 

forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av 

pasienter og pårørende. 

 

Definerte mål og delmål i strategien er: 

1. God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet 

2. Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende 

3. Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering 

4. God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon 

 

1.1 Bakgrunn for igangsetting av prosjektet ved SUS 

 

SUS har gjennom flere år bygget opp gode forskere og forskningsmiljøer. Mange av disse 

forskerne/gruppene er på nasjonalt og til dels internasjonalt toppnivå. I tillegg er mange 

av dem relevante og kvalifiserte til å adressere problemstillinger innen hjernehelse. Med 

regjeringens (og verdens) økte fokus på hjernehelse, er timingen perfekt for å samle de 

allerede gode miljøene ved SUS til å jobbe sammen mot utfordringer innen hjernehelse. 

 

I interessentmøter avholdt 16/6 - og 25/8 2017, deltok forskere fra SESAM (Regionalt 

kompetansesenter for eldremedisin og samhandling), TIPS (Forskningsgruppe for Tidlig 

oppdagelse og behandling av Psykoser), KORFOR (Regionalt kompetansesenter for 

Rusmiddelforskning), NKB (Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser), 

psykiatriske klinikker, radiologi, nevrologi og klinisk immunologi. En er i sum enig om 

at det er en god idé å satse på et «Senter for Hjernehelse» som skal løfte områder av 

forskningen til nye nivå, til det beste for pasientene og utvikling av universitetssykehuset. 

En foreslår derfor opprettelsen av et prosjekt med en prosjektgruppe som utreder 

mulighetene for dette og hvordan det kan gjennomføres. 

Utredningen passer godt med ny forskningsstrategi som bl.a. fokuserer på å utvikle 

flere fremragende forskningsmiljø. 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8eba3248e9e843f6b09e97a84a97a153/hjernehelsestrategi_2018-24_121217.pdf
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Figur 2.  Et lite knippe av de mange kvalifiserte og dedikerte forskerne/lederne ved SUS 
som kan bidra til å løse utfordringer innen hjernehelse.  

 

2 Prosjekt mandat 

Det er satt ned en prosjektgruppe som skal:  

 

 Beskrive hovedinnholdet i et fremtidig senter for hjernehelse med fokus på 

nødvendige kjernefasiliteter knyttet til områder som laboratorium, klinisk 

forskningsstruktur, billeddiagnostikk, epidemiologi/folkehelse/livsløp, 

informasjonsteknologi, samhandling med brukerorganisasjoner og 

brukerinvolvering, og evt. andre 

 Beskrive hvilke miljø som skal være aktive deltakere, og beskrive spesifikke 

faglige satsingsområder innenfor feltet 

 Beskrive nødvendige og ønskede samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt  

 Beskrive mulige organisasjonsformer og infrastruktur opp mot hva som er mulig å 

søke av finansieringsordninger, for eksempel Senter for fremragende forskning 

 Beskrive nødvendige investeringer og satsinger som SUS bør prioritere og andre 

som kan finansieres eksternt eller løses gjennom samarbeid med andre sentra.  

 Foreslå en prioritert liste over satsinger med tilhørende tidsplaner 

 

Mål/motto «mer, større, og bedre» illustrer at etablering av Senter for Hjernehelse skal 

kunne bidra med samlet, tverrfaglig fokus på hjernesykdommer for å få til mer sammen 

(ny kunnskap, tidlig oppdagelse av sykdom, behandling, teknologi utvikling, ekstern 

forskningsfinansiering etc.) enn faggruppene enkeltvis kan få til uten et slikt senter.  

 

Prosjektet avgrenses ved at det i første omgang ikke skal diskuteres organisatorisk 

tilknytning. En skal ikke legge til grunn lokalisering på Våland/Ullandhaug i denne fasen.  
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Leveranse: Prosjektgruppen oppsummerer vurderinger og anbefalinger i rapportform, og 

Forskningsavdelingen ved direktør tar saken videre i egnet format med tanke på 

forankring i sykehusets ledelse. 
 

3 Rapport 

3.1 Prosjektgruppen 

Prosjektgruppen har vært ledet av Dag Årsland og har bestått av følgende deltakere: 

 Dag Årsland, SESAM (leder) 

 Guido Alves, NKB (vara) 

 Roald Omdal, Klinisk immunologi, laboratorier 

 Ketil Oppedal, Billeddiagnostikk 

 Kolbjørn Brønnick, TIPS, billeddiagnostikk 

 Elisabeth Farbu, Nevrologi 

 Anne Hjelle, Forskningsavdelingen 

 Martin Kurz, Nevrologi, hjerneslag 
 

3.2 Generell oppsummering 

Prosjektgruppen har hatt månedlige møter på SESAM, og diskutert hjerneforskning på 

SUS, punktene i prosjektmandatet, inkludert status mht. styrker og svakheter, ressurser, 

muligheter og målsettinger, og hva som trengs for å oppnå målsettingene. Vi foreslår 

satsing innenfor tre områder, som har til felles at de vil kunne bidra til styrking av alle 

aktuelle hjerneforskningsområder:  

 Laboratorier 

 Billeddiagnostikk,  

 Administrative og merkantile støttefunksjoner 

Vi har lagt til grunn tre ulike ambisjonsnivå: minste satsing/kort sikt, middels 

ambisiøs/lang sikt. 

 

Status 

Prosjektgruppen representerer de fleste aktive hjerneforskningsmiljøer ved SUS, som 

SESAM, TIPS og psykiatri, NKB og nevrologi, klinisk immunologi, og 

billeddiagnostikk. Flere av disse miljøene er på nasjonalt og til dels internasjonalt 

toppnivå. I tillegg til å utarbeide en rapport som angitt i oppdraget, har gruppen etablert 

en vellykket «Møteplass» med foredrag, der 4 månedlige møter ble arrangert med lokale 

og nasjonale foredragsholdere som var godt besøkt. Vi leverte i tillegg inn en søknad til 

NFR om EU-støtte midler (1 million NOK/år i to år) som ble akseptert.  

 

Forslag 

Vi foreslår at det opprettes et Senter for hjernehelseforskning ved SUS. 

Vi er enige om at bedre koordinering av aktiviteter vil kunne gi en betydelig gevinst i 

forhold til «mer og bedre» hjerneforskning. Dette vil gi ny og viktig kunnskap med 

relevans for pasienter, pårørende og samfunnet generelt, og i tillegg ha positiv effekt på 
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den kliniske aktiviteten, og bidra til å styrke SUS i konkurransen om eksterne 

forskningsmidler (nasjonalt og internasjonalt). 

 
 

3.3 Organisering av senter for hjernehelse (SFH) 

Prosjektgruppen anbefaler at SFH ved SUS driftes ved at det utpekes en senterleder og en 

varaleder, samt ressurser til administrativ støtte. I tillegg bør det oppnevnes et fagråd 

(«Scientific Advisory Board») som kan bestå av (4-6) kvalifiserte eksterne (fag) 

eksperter/samarbeidspartnere, til å bistå SFH på faglig- og strategisk nivå. 

 

3.3.1 Aktiviteter 

I tillegg til relevant prosjektaktivitet som til enhver tid pågår i fagmiljøene, anbefales 

følgende: 

 Det bør gjennomføres regelmessig (kvartalsvis, bi månedlig, eller oftere hvis 

nødvendig) møteaktivitet i SFH som er åpent for representanter for aktuelle 

faggrupper/avdelinger. Møtene skal benyttes til å koordinere relevant aktivitet, 

gjennomgå finansieringsmuligheter, prosjektmuligheter, faglig strategi, 

informasjonsdeling, behov for ressurser, infrastruktur etc. 

 Fagrådet bør kalles inn til møter minst 2 ganger per år for innspill og anbefalinger 

 SFH bør opprettholde «Møteplassen», som ble etablert under prosjektperioden, 

med åpne «hjernehelseforedrag» av interne og eksterne foredragsholdere 

 SFH bør ha stort fokus på å kvalifisere seg for nasjonal og internasjonal 

forskningsfinansiering 

 

 

3.3.2 Deltakere 

Det har vært en målsetning fra starten at alle relevante og kvalifiserte forskere/grupper 

ved SUS kan være med i SFH. De fagmiljøene som har vært involvert så langt er 

SESAM, TIPS og psykiatri, NKB og nevrologi, klinisk immunologi, og 

billeddiagnostikk, men det utelukker ikke at nye personer/grupper involveres fremover. 

For eksempel samarbeider SESAM med kardiologiske forskere, blant annet om hjernens 

perfusjon. Pasienter med komplekse sykdommer vil nyte godt av tverrfaglige 

tilnærminger og samarbeid. I tillegg vil både nasjonale og internasjonale 

virkemiddelapparat gi plusspoeng for (nasjonalt/internasjonalt) samarbeid og 

tverrfaglighet. 
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Figur 3.  Oversikt over fagmiljøene ved SUS som så langt har vist  interesse for SFH  
 

Noen av fagmiljøene er kort beskrevet  under. 
 

3.3.2.1 Nevrologi  

Nevrovitenskapelig forskningsgruppe har flere forskningsretninger: Innenfor MS: To 

PhD-stipendiater ser på langtidsprognose ved MS med vekt på atrofiutvikling på MR og 

biomarkører. Dette skjer i samarbeid med Buffalo Neuroimaging Centre, Universitetet i 

Oslo, og Sahlgrenska Universitet i Gøteborg. Innenfor amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 

er det startet samarbeid med St. Olavs hospital opp mot pilotering av ALS-register og 

samarbeid omkring validering av PROMS som ikke foreligger i norske versjoner. 

3.3.2.2 Hjerneslagforskning  

Slagforskning har flere prosjekter innenfor prehospital diagnostikk og akuttbehandling. 

Stroke finder (prehospital hjerneslagdiagnostikk) utprøves i et internasjonalt samarbeid 

med Sahlgrenska Universitet og i nasjonal samarbeid med Haukeland universitetssykehus 

(HUS) og Nordlandsykehuset. Det er prosjekter på gang innenfor 

trombektomibehandling, wake-up stroke (samarbeid med HUS) og i evaluering av 

hjerneslagkampanjer (nasjonalt samarbeid og regional evaluering). Et nytt fokusområde 

er simulering hvor vi for tiden har både simulering av intravenøs trombolysebehandling 

og av endovaskulær behandling. Simuleringsprosjektet gjennomføres i samarbeid med 

Universitetet i Stavanger, Lærdal og SAFER. Pågående doktorgradsprosjekter: 5. 
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3.3.2.3 NKB (Nasjonal kompetansetjenester for bevegelsesforstyrrelser) 

Fagmiljøet ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelssesforstyrrelser (NKB) preges 

av stor tverrfaglighet og har tradisjonelt hatt sin tyngde innenfor forskning ved 

Parkinsons sykdom. Forskningen omfatter pasientnære klinisk-epidemiologiske 

tilnærminger, i tillegg til translasjonell og basalforskning. Siden 2004 er det i regionalt 

samarbeid bygget opp en unik kohort av pasienter med Parkinsons sykdom og 

kontrollpersoner som har blitt fulgt klinisk og biologisk frem til dags dato (ParkVest-

studien). Som del av studien er det etablert en omfattende forskningsbiobank med blod og 

cerebrospinalvæske, samt hjernevev. NKB har utstrakt forskningssamarbeid 

internasjonalt. I 2016 fikk NKB ansvar for å etablere Norsk Parkinsonregister og biobank 

som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Registeret vil i fremtiden kunne gi mulighet for 

«storskala» klinisk og biomedisinsk forskning på personer med Parkinsons sykdom og 

atypisk parkinsonisme. NKB har for tiden 8 pågående doktorgradsprosjekter og 2 

postdoktorprosjekter. 
 

3.3.2.4 Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM),  

SESAM har et omfattende forskningsprogram på ulike eldremedisinske tema, med særlig 

fokus på demens. Forskningen dekker hele spekteret fra psykososiale forhold til 

molekylærbiologi, med et særlig fokus på biomarkører og intervensjonsstudier. 

Forskningsgruppen består av 3 professorer og 3 postdoc og 14 PhD studenter. 

Forskningen finansieres av regionale, nasjonale og internasjonale eksterne 

forskningsmidler. Senterets forskningsvirksomhet kjennetegnes av aktiv 

brukerinvolvering, samt et utstrakt regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

forskningssamarbeid, inkludert et formalisert samarbeid med King’s College London. 

Nasjonalforeningens første demensforskningspris gikk i 2016 til forskningsleder Dag 

Årsland ved SESAM, som regnes som et av de fremste demensforskningsmiljøene i 

landet og er internasjonalt anerkjent. Senteret har en godt etablert infrastruktur omkring 

forskningsprosjekter, publiserer aktivt og er regelmessig helt i toppen av SUS sine 

forskningsgrupper. I løpet av 2017 utgikk det 46 artikler i internasjonale fagfellevurderte 

tidsskrifter fra SESAM. 
 

3.3.2.5 Klinisk immunologi  

Klinisk immunologisk forskningsgruppe arbeider med å forstå hvilke prosesser som 

foregår i hjernen hos pasienter med immunologiske sykdommer. Disse pasientene er ofte 

deprimerte og har betydelige problemer med hukommelse, konsentrasjon og 

orienteringsevne. Forskningsgruppen er blant de fremste i verden på denne type forskning 

ved sykdommene SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) og primært Sjögrens syndrom. 

I tillegg leter forskningsgruppen etter de genetiske og molekylære prosessene som gir 

kronisk utmattelse - fatigue - som forekommer ved mange forskjellige sykdommer. 

Fatigue oppstår i hjernen, og gruppen har funnet gener og signalmolekyler som har en 

sammenheng med fatigue. Disse resultatene gir en ny forståelse av dette plagsomme 

fenomenet, og danner grunnlaget for behandlingsforsøk som vil bli gjennomført ved SUS. 

Klinisk immunologisk forskningsgruppe har for tiden 9 PhD- og postdoc. stipendiater. 
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3.3.2.6 TIPS psykoseforskning  

Forskningsgruppen for psykoser (TIPS) har sitt forskningsfokus på psykoselidelser og på 

risikotilstander for psykoselidelser. Fra oppstarten for 20 år siden var målsetningen å 

redusere varigheten av ubehandlet psykose og studere effekten dette hadde på 

symptomutvikling og funksjonsnivå. Gruppen har et omfattende internasjonalt og 

nasjonalt samarbeidsnettverk og man har bidratt med biologisk materiale som har medført 

deltakelse i publikasjoner i Nature der fokus har vært genetiske forhold som bidrar til 

psykose. I senere tid har man utvidet den biologiske forskningen til hjerneavbildning av 

pasienter med klinisk høy risiko for psykose og man har anvendt funksjonell og 

strukturell magnettomografi. I 2018 vil man utvide prosjektporteføljen med et prosjekt 

som undersøker betydningen av inflammatoriske mekanismer ved schizofreni. 

 
 

 

3.3.3 Samarbeidspartnere (Se også vedlegg 1) 

I tillegg til sterke fagressurser internt, vil SFH dra nytte av alle relevante etablerte (og 

nye) samarbeidsrelasjoner hos forskere og fagmiljø ved SUS.  Her er eksempler på noen 

etablerte relasjoner som kan være ekstra aktuelle for senteret: 

 

Regionalt/NASJONALT 

 Miljøer ved Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), 

Universitetet i Stavanger 

 Akershus universitetssykehus; Senter for forskning på nevrodegenerative 

sykdommer (professor Tormod Fladby) 

 Oslo universitetssykehus: Senter for fremragende forskning: NORMENT 

(professor Ole Andreassen) 

 

 

INTERNASJONALT 

 

Blant de aller viktigste internasjonale samarbeidspartnerne nevnes:  

 

 King’s College London (bredt samarbeid mot SESAM), Karolinska Institutet, 

Stockholm, Sahlgrenska, Gøteborg (laboratorieforskning, både SESAM; NKB, 

Nevrologi, og Klinisk immunologi). 

 The Feinstein Institute (professor Kevin Tracey) 

 Buffalo Neuroimaging Analysis Center (BNAC, professor Robert Zivadinov) 

 The Albert Einstein College of Medicine, NY (professor Chaim Putterman) 

 Denver University, Colorado (professor Charles Dinarello, nominert til 

nobelspris) 

 McGill University/Research Institute of the McGill University Health Centre, 

Montreal, Quebec, Canada (Dr. Ronald B. Postuma) 
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3.4 Satsingsområder 

Generelt, vil satsingsområder for SFH reflektere SUS strategiske fortrinn, senterets (og 

samarbeidspartneres) spisskompetanse, samt tilgjengelig infrastruktur og ressurser. I 

tillegg bør relevante samfunnsutfordringer og politiske prioriteringer i Norge og EU 

(samt globalt) være førende for senterets fremtidige prioriteringer. Det anbefales at 

prioriteringer/strategi tas regelmessig opp under drift av SFH.  

 

På det nåværende tidspunkt har prosjektgruppa identifisert SUS fortrinn og forslag til 

satsinger på kort og lengre sikt som beskrevet i 3.4.1 og 3.4.2. 

3.4.1 SUS fortrinn 

Generelle områder der SUS har fortrinn:  

 Stort og variert befolkningsgrunnlag der SUS er eneste sykehus,  

 Stor tilgang på pasienter med «folkesykdommer»,  

 Klinikknær forskning særlig kohortstudier, inklusive biomarkører.  

 Brukermedvirkning  

 Psykososial forskning,  

 

Prosjektgruppa er enig om at det bør satses på å videreutvikle disse områdene. Gruppa er 

videre enige om følgende prioriteringer for framtidig styrking: Billeddiagnostikk og 

laboratorie-kapasitet. Dette er områder som er viktige for alle hjerneforskningsmiljøer; en 

styrking vil derved få bred effekt. For begge områder gjelder at vi har rimelig god 

dekning på utstyr, men mangler tilstrekkelige personellressurser, på ulike 

kompetansenivå.  I tillegg satse på kliniske behandlingsstudier, jamfør ny NFR utlysning 

der SUS er med i et nettverk, koordinert av Nansen Neuroscience. 

 

Under følger en mer detaljerte beskrivelse av tilgjengelige ressurser og behov knyttet til 

disse to områdene. 

 

3.4.2 Konkret forslag til satsing (Se også vedleggene 2 og 3) 

3.4.2.1 Kort sikt 

 Opprettelse av 1 seniorforsker-stilling/erfaren universitetsutdannet tekniker til 

billeddiagnostisk avdeling og én tilsvarende stilling til laboratorier (kostnad ca 2.2 

MNOK/år). Minst en av disse bør ha statistisk spisskompetanse for «big data»- 

analyse 

 Driftsmidler: til generell drift av laboratorie (kostnad 200 00 NOK/år, hardware 

(100 000 NOK) og software (100 000 NOK) for bedre utnyttelse av kapasitet av 

billeddiagnostisk utstyr 

 

Generelle organisatoriske forhold: 

 Utvikling av nettverksløsninger for å forbedre dataoverføring i forbindelse med 

forskningssamarbeid med andre institusjoner. Dette er viktig, men relativt lite 

kostnadskrevende, og vil kreve en opp-prioritering av denne målsetting innen 
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lederne av IT systemet på SUS. Utvikling av system for mer fleksibel tilgang til 

datakraft koblet til forskningsserver 

 Personell for å få biologiske prøver til biobankene/laboratoriene (ev. frikjøp fra 

med. biokjemi).  

3.4.2.2 Middels og lang sikt (eksempler) 

 Billeddiagnostikk: 

o Syntesemaskin for produksjon av sporstoffer (1-2.5 MNOK) 

o Cyklotron for tracere 

 Laboratorie: 

o Flere forskningsstillinger 

 

3.4.2.3 Muligheter som krever organisatoriske endringer  

Generelt mener vi at SUS allerede betydelig ressurser som anvendes til hjerneforskning. 

Ved bedre koordinering og utnyttelse av disse, samt med tilførsel av noe ekstra ressurser, 

vil disse ressursene kunne utnyttes betydelig bedre. I tillegg til det som er nevnte ovenfor, 

noen eksempler: 

 Alle SUS pasienter er potensielle deltakere i kliniske forskningsprosjekter. Det er 

mulig å etablere rutiner slik at alle mottar en generell forespørsel om å bli 

kontaktet for relevante forskningsprosjekter. Slike rutiner er for eksempel etablert 

ved Karolinska Universitetssyehus og ved King’s College London. 

 Videreutvikle arbeid med lagring av biologisk materiale (biobank), og innhenting 

av nye materialer. Dette kunne ev kobles mot forskningsregistre. 

 Utvikle IT systemer som kan kobles mot DIPS for SUS pasienter som har 

samtykket til C4C  

 Kliniske behandlingsstudier: Forskningsposten etablert. En sentralisert enhet som 

koordinerer og støtter alle kommersielle kliniske studier ved SUS. Dette vil gjøre 

SUS meget attraktiv som samarbeidspartner for industrien, og bidra til mer 

effektiv gjennomføring og derved bedre inntjening ved gjennomføring av disse.  

 Utvide det pågående samarbeid mot UIS, fokus billeddiagnostisk (TekNat) og 

laboratorieforskning (CORE) 

 Radiologisk avdeling utvikler et samarbeid med Haukeland/UiB om radiologisk 

samarbeid om kliniske utprøvingsstudier. I dette ligger muligheten til å rekruttere 

deltagere i større omfang, men også som i større grad bor i nærheten av sykehuset.  

3.4.2.4 Administrative og merkantile støttefunksjoner 

 

 Deltidsstøtte til sekretærfunksjoner, budsjetthåndtering, søknadsskriving 

 Koordinering av aktiviteter,  særlig billeddiagnostikk (bygge på eksisterende 

ressurser) og laboratorie (her trengs ev helt ny koordinerende funksjon/enhet) 

 Bedre utnyttelse av forskningsbiobank, vurdere sammenslåing av eksisterende 

banker, og mer ressurser for bedre drifting og fleksibilitet mot de kliniske 

forskningsmiljøer. 

 

Forslag: Totalt 2 stillinger, forskningsassistenter 
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3.4.3 Pågående relevante satsinger, samarbeid og prosjekter/prosjektforslag  

Fagmiljøene på SUS er allerede involvert i en rekke pågående samarbeidsprosjekt, både 

regionalt (eks DemVest, ParkVest), nasjonalt (eks DDI, DEMGENE, TIPS), og 

internasjonalt (eks E-DLB, DISSECT, SGENE), som SFH kan bygge videre på. 

 

Et lite utvalg av hjernehelse-prosjektene som forskere ved SUS jobber med er kort 

beskrevet under. 

 

3.4.3.1 ParkVest studien 

Alle parkinsonpasienter har individuell sykdomsutvikling. Sykdomsforløpet ved 

Parkinsons sykdom skjer som følge av at nerveceller, som produserer signalstoffet 

dopamin, går tapt. Dopamin styrer blant annet motorikk og regulerer humør, motivasjon 

og søvn. Samtidig kan sykdommen gi skjelvinger, muskelstivhet og treghet i bevegelser - 

og påvirke evnen til å huske, lære og gjennomføre ting. Vi må forstå årsakene og hvorfor 

noen utvikler Parkinson - en sykdom som er utrolig omfattende. Ved oppstart av 

ParkVest-studien ble det samlet inn blodprøver og ryggmargsvæske fra studiedeltakere 

samt tatt MR-undersøkelser av hjernen. Samtidig ble i overkant av 200 kontrollpersoner 

inkludert i studien. Et viktig aspekt i ParkVest er å legge grunnlaget for framtidig 

persontilpasset medisin, som vil si medisin som er tilpasset biologiske forhold hos den 

enkelte pasient. Dette vil kunne gi mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Så 

langt har dette vært krevende fordi vi har mangelfull informasjon om hvordan Parkinson 

utvikler seg over tid, og fordi sykdommen påvirker pasientene ulikt. Derfor er denne 

studien så utrolig viktig. Viktigheten og kvaliteten til studien reflekteres, for eksempel, 

ved ble trukket fram i fjorårets rapport "Forskning og innovasjon til pasientens beste". 

Rapporten utgis av RHFene på oppdrag av HOD og omhandler spesielt pasientnære 

prosjekter som synliggjør pasientens innvirkning på helsetjenesten. 
 

Fakta om ParkVest: 

 ParkVest-studien hadde oppstart i november 2004 

 Studien ble først godkjent for en ti-årsperiode - men ble utvidet med ti nye år 

 Prosjektledere for studien er Guido Alves ved Nasjonal kompetansetjeneste for 

bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Helse Stavanger HF, og Ole-Bjørn Tysnes ved 

nevrologisk avdeling i Helse Bergen HF 

 Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sørlandet sykehus - 

Arendal er deltakende institusjoner 

 I alt er rundt 30 nevrologer og sykepleiere involvert i studien. 

 En rekke pågående doktorgrads- og postdoktorarbeider i Bergen, Stavanger og 

Arendal benytter seg av ParkVest-data 

 ParkVest-studien har frem nå generert over 60 publikasjoner 
 

3.4.3.2 Demensstudien på Vestlandet – DemVest 

Med støtte fra Helse Vest startet DemVest å rekruttere nydiagnostiserte pasienter med 

demens i Stavanger, Haugesund og Bergen. Både alderspsykiatriske og geriatriske 

poliklinkker deltok, og nevrologiske poliklinikker samarbeid. Totalt 250 pasienter ble 

inkludert og gjennomførte omfattende kliniske og biologiske undersøkelser og ble fulgt 
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opp med årlige undersøkelser. Samtykke til hjernedonasjon ble innhentet hos de fleste. 

DemVest har ledet til et stort antall artikler i internasjonale fagtidsskrifter med et bredt 

fokus fra livskvalitet og pårørendebelastninger, overlevelse, helserelaterte kostnader, og 

sykehjemsinnleggelse til nye biomarkører i spinalvæske og billeddiagnostikk, og 

hjerneforandringer. Dette er en av verdens største og mest avanserte undersøkelser på 

pasienter med demens med LEwylegemer, og har medført mange fullførte doktorgrader 

og seks pågående. 

3.4.3.3 Antocyaner som forebygging av demens? - ACID studien 

SESAM mottok i 2016 10 millioner kroner i forskningsstøtte fra Nasjonalforeningen sine 

TV midler til å gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse av om antocyaner, stoffer som 

finnes i blåbær og solbær (Medox) kan forebygge demensutvikling hos personer med økt 

risiko for demens. Dette på bakgrunn av cellestudier gjennomført i samarbeid med 

forskere på Karolinska Institutet som tydet på at Medox beskytter hjerneceller mot 

skadelige påvirkninger. Etter et år med planleggingen, har vi nå begynt å rekruttere 

pasienter. Studien skjer i samarbeid med kardiologisk og radiologisk avdeling på SUS, 

Evonik, det tyske firma som nå eier Medox, Akershus Universitetssykehus og Betanien i 

Bergen. 

 

3.5 Ekstern finansiering 

Et viktig mål for SFH vil være å kvalifisere for nasjonal og internasjonal 

forskningsfinansiering (og evt finansiering av infrastruktur), samt donasjoner. 

3.5.1 Tilgjengelige midler 

3.5.1.1 Donasjon fra Truls Mohn til billeddiagnostikk 

 Mohn donerer MRI til forskningsformål. Det vil være veldig viktig at dette 

utstyret implementeres effektivt. I forbindelse med donasjon av PET/MRI har 

SUS god anledning til sammen med eksisterende PET/CT å gjøre 

billeddiagnostisk forskning på meget høyt nivå. Betingelsen er selvfølgelig at 

midler til kontinuerlig drift og forskningsaktivitet er tilstede. 

 

3.5.1.2 Donasjon fra Blidensol pleiehjemforening til SESAM 

 For biologisk demensforskning med fokus utvikling av nye behandlingsmetoder. 

 Formalisere samarbeid med King’s College London. 
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3.5.2 Fremtidige muligheter for finansiering av hjerneforskning: 

3.5.2.1 Nasjonalt 

Det er flere aktuelle mulighet for ekstern finansiering som SFH kan (og bør) forfølge, for 

eksempel: 

 Helse Vest  

 Forskningsrådet; flere aktuelle programmer, med 4 søknadsfrister per år, inkludert 

muligheter for søknad om «Senter for fremragende forskning» (SFF) 

 Norges Parkinsonforbunds forskingsfond 

 Extrastiftelsen 

 

3.5.2.2 Internasjonalt (EU) 

EU har flere aktuelle finansieringsmuligheter for SFH. For eksempel: 

 JPND (Joint Programming Initiative for Neurodegenerative Diseases) 

o Multidisiplinær utlysning med søknadsfrist mars 2018 

 Horisont2020 har nettopp publisert arbeidsprogram for siste periode (2018-2020), 

hvor flere av programmene/utlysningene er aktuelle:   

o Excellent science (ERC grants og Marie Curie) – søknadsfrister  fra januar 

2018 og utover 

o Health, demographic change and wellbeing (med flere identifiserte 

prosjektsøknads muligheter) med søknadsfrister fra april 2018og utover 

o IMI2 (Innovative Medicines Initiative) 

 EU’s FP9 (fra 2021) 

o EUs neste rammeprogram (som skal etterfølge H2020) er allerede i 

støpeskjeen. Her har SUS og SFH mulighet for å komme med innspill til 

prioriteringer for å øke sannsynligheten for  at egne fokusområder blir 

ivaretatt/prioritert i neste rammeprogram 

 EØS midler (fra 2019) 

o Det kommer også til å komme nye EØS-utlysninger, hvor SFH er aktuell 

som søker, og aktuelle fagmiljø ved SUS allerede har kontakter i 

mottakerland for EØS midler 
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4 Vedlegg 

4.1 Vedlegg 1 - Eksempler på samarbeidspartnere 

 

Akershus Universitetssykehus (AHUS) Senter for forskning på nevrodegenerative 

sykdommer, ved Forskningsdirektør professor Tormod Fladby: Tormod Fladby er 

leder for Nevroklinikken ved UiO og Akershus universitetssykehus (Ahus). Hans 

forskergruppe, Klinisk nevrofaglig forskergruppe (CNG), deltar blant annet i et EU-

prosjekt, som er det første prosjektet under EU Joint Programme - Neurodegenerative 

Disease Research (JPND) - Det felleseuropeiske programmet for forskning på Alzheimer 

og nevrodegenerative sykdommer. Fladby og hans gruppe forsker på diagnostikk av og 

årsaker til sykdommer som gir kognitiv svikt og demens. Gruppa mener at den 

avgjørende faktoren er å identifisere sykdomsprosessene på et betydelig tidligere stadium 

enn det som blir gjort i dag, for å forbedre/optimalisere behandling og dermed 

livskvalitet. Fladby er leder av Dementia Disease Initation, en stor nasjonal kohortstudie 

med sikte på å identifisere biologiske markører som kan predikere utvikling av 

nevrodegenerative sykdommer (Fladby JAD 2017). 

 

NORMENT, Norsk senter for forskning på mentale lidelser, ved leder professor Ole 

Andreassen. NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) som ble etablert i 

2013 og er finansiert av Forskningsrådet. Senteret er basert på et samarbeid mellom tre 

partnere: Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), Universitetet i Bergen og Oslo 

universitetssykehus. Hovedformålet med forskningen ved NORMENT er å forstå de 

underliggende mekanismene som er involvert i alvorlige psykiske lidelser. Dette ønsker 

senteret å oppnå ved å identifisere og karakterisere genetiske, nevrobiologiske, 

psykologiske og miljømessige faktorer som kan bidra til utvikling og forløp av slike 

lidelser. Senteret har også god erfaring med EU prosjekter, og har blant annet oppnådd et 

«ERC Advanced Grant»(ved Kenneth Hugdahl), og tre tidligere og i følgende pågående 

EU prosjekt: 

 PIAPP-GA-2011-286213 PsychDPC; Psychiatric Diagnostic and Prevention 

Consortium, #286213, focusing on genetic risk factors for severe mental 

disorders. Marie Curie Industry-Academy Network Grant: 2)IMAGEMEND: 

IMAging GEnetics for MENtal Disorders, # 602450 A Health Innovation Grant, 

focusing on combination of brain MRI and gene identification to study the 

underlying mechanisms of psychosis development. Collaborative Project.“The 

research leading to these results has received funding from the European 

Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant 

agreement n°602450.":3) EU H2020 EU project 754907 - R-LiNK. Under 

negotiations. 

De senere årene har NORMENT prioritert forskning på nevrodegenerative sykdommer 

med flere publikasjoner i svært prestisjetunge tidsskrifter, særlig innen genetikk (se CV). 

(Chen  CH, Andreassen OA et al Nat Commun. 2015 Jul 20;6:7549). 

 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen, ved 

forskningsleder professor Trond Riise.  IGS driver forskning og utdanning på et bredt 

spekter av fagområder og huser flere sentre, deriblant Internasjonal helse (SIH), alders- 

og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter 
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for fremragende forskning - CISMAC. Instituttet har videre et sterkt nevroepidemiologisk 

forskningsmiljø.  Riise har et utstrakt samarbeid med det epidemiologiske miljøet ved 

Harvard University og var i 2009-2010 gjesteprofessor der.  Samarbeidet har gitt en rekke 

publikasjoner (fire av disse er gitt i CV) inkludert en artikkel i Science i 2017 der en ny 

mekanisme for mulig behandling av Parkinson sykdom blir presentert. (Mittal S, ...Riise 

T, Scherzer. Science. 2017 Sep 1;357(6354):891-898 
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4.2 Vedlegg 2 - Laboratorieforskning: ressurser og behov 

 

Dagens situasjon 

 

Utstyr: 

Det finnes følgende instrumenter til rådighet ved forskningslaboratoriet 

 MSD QuickPlex (ny, høysensitiv multipleks proteinmålinger) 

 Luminex 100 (gammel, sensitiv multipleks proteinmåling) 

 Synergy H1m (ny, multimode microplate reader) 

 BioRad XRS (utdatert, Westernblot deteksjonssystem, skal erstattes) 

 GCMS (EINCI) 

 HPLC-UV (gammel) 

 2D gelapparater 

 Vacuumsentrifuge Mivac 

 Sentrifuge for PAX-rør (RNA-analyser) 

 

I tillegg til dette finnes følgende instrument delvis tilgjengelig for forskning på Avdeling for medisinsk 

biokjemi 

 TIMS-TOF/LC-MS/MS 

 

På Hillevåglabben følgende delvis tilgjengelig for forskning 

 Ion-Torrent (next-generation sequencing) 

 Diverse real-time PCR maskiner 

 Cellelab 

 

Ved UiS/CORE finnes følgende instrumenter 

 Real-time PCR 

 Cellelab 

 Konfokal mikroskop 

 NanoTemper (ny, proteininteraksjoner) 

 

 

Annet (personell):  

 1 stilling for spesialingeniør 

 

 

Hva trenger vi i dag? 

 Utstyrsparken i dag er stort sett tilfredsstillende for de oppgaver som nå utføres.  

 For å øke analysekapasiteten er det først og fremst nødvendig med personell. Umiddelbart behov 

er derfor 1 stilling for bioingeniør/kjemiingeniør.  

 Eget kontorrom i nærheten av labben 

 

 

 

Mellomlang sikt – behov: 

 

Utstyr/lokaler: 

 Eget rom for GC/LC-MS/MS 

 SiMoA eller lignende for enkeltmolekyl analyser med ultrasensitivitet og multipleksfunksjonalitet 

 Egne rom for genetiske analyser (genotype/-ekspresjon) 

 Multiassay-RealTimePCR 
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Annet: 

 Dedikert personale som kan drifte GC/LS-MS/MS 

 

 

 

Lang sikt – behov: 

 Først og fremst personell som kan drifte analysemaskiner (bioingeniører, evt andre yrkesgrupper  

Viktig: Mange analyseinstrumenter, slik som for eksempel LC-MS/MS og GC-MS, krever 

spesialkompetanse for at de skal kunne brukes og for at en skal kunne kvalitetssikre og forstå resultatene 

som produseres. Både her på huset og ved andre forskningslaboratorier i distriktet blir noen instrumenter 

veldig lite brukt i mangel av kompetente ingeniører/forskere. Aktiviteten på forskningslaboratoriet ved SUS 

kan i dag økes hvis der finnes fagpersoner til å utnytte de instrumentene vi har. Hvis en investerer i nytt 

utstyr må der være personale som har kunnskap, tid og mulighet til å bruke instrumentene 
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4.3 Vedlegg 3 - Billeddiagnostikk: ressurser og behov, kostnader 

 

Hjerneavbildning: Utstyr og infrastruktur 
Ketil Oppedal og Kolbjørn Brønnick 

 

I senter for hjernehelse må forskningsgruppene kunne finne en kombinasjon av kompetanse, infrastruktur 

og utstyr for på en mest mulig enkel og rask måte å kunne  

a) Få hjelp til design av hjerneavbildningsstudier. Herunder valg av teknikker og protokoller innen 

hver teknikk. 

b) Få støtte til, eller utført dataanalyser som er ”state-of-the-art” innen de modaliteter som er valgt. 

c) Implementere dataassistert diagnose- og prediksjonssystem i klinisk drift.  

 

I dette dokumentet vil vi fokusere på utstyr og infrastruktur som bør være på plass for å kunne oppfylle 

disse målene. Først vil vi oppsummere hva som i dag finnes, så vil vi beskrive en ønsket tilstand på 

henholdsvis kort og lang sikt. 

 

Eksisterende infrastruktur ved Avdeling for radiologi 

 
Utstyr MR: 
Vi har fire MR skannere ved avdelingen. En Philips Intera 1.5T, en GE Discovery MR450 1.5T, en Philips 

Intera 3T og en Siemens Skyra 3T. Vi har også en Philips Intera 1.5T på satellitt i Sandnes og en GE ONI 

MSK Extreme 1.5T ekstremitetsskanner ved satellitt i Hillevåg. 

 

Utstyr Nukleærmedisin: 
En Siemens Biograph mCT Flow Edge PET/CT har nettopp blitt installert og tatt i bruk. En Siemens 

Symbia SPECT/CT og et Siemens enhodet gammakamera.  

 

Utstyr CT: 
Avdelingen har en Siemens Edge CT (samme som i CT-del i PET/CT over), en eldre Siemens Definition 

AS+ som planlegges å byttes ut med Siemens Edge (opsjon som går ut 2017), samt to Siemens Definition 

Flash to-rørs CT på hhv. akuttmottak og satellitt i Sandnes.  

 

Utstyr røntgen: 
Avdelingen har tilsammen åtte konvensjonelle digitale røntgenapparater fra GE og Decotron. En av dem er 

thoraxautomat og tre av dem i satellittene i Hillevåg, Sandnes og Egersund. Det finnes også en 

beintetthetsmåler.  

 

Ønsket infrastruktur 

 
Umiddelbart: 
På kort sikt trengs økonomi til teknisk- og forskningspersonell. Minst én person aller helst med 

kombinasjon av teknisk- og forskerkompetanse i full stilling (Senior Forsker I) som har lønn på 735 000 

pluss 50% adm. kost blir ca. 1 102 500. Videre trengs økonomiske midler til å fristille radiologer og 

radiografer til forskningsoppgaver.  

 

PET har en sentral rolle innen studier av nevrodegenerasjon ved at synaptiske mekanismer ser ut til å spille 

en sentral rolle. Det samme gjelder flere psykiatriske lidelser. PET må derfor prioriteres dersom SUS skal 

være ajour med forskningsfronten. I første omgang haster følgende: 

 Infrastruktur og økonomi som gir anledning til å få levert avanserte sporstoff/tracere. 

o Kostnad per dose amyloid tracer er 10 000 NOK pluss mva. pluss 40 600 NOK per 

forsendelse pluss mva. fra Oslo med minimum fire doser per bestilling. Skal vi kjøre en 

studie med klinisk utprøving og RCT design med f.eks. 32 subjekter per gruppe og fire 
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subjekter samlet opp i hver batch snakker vi om en totalkostnad på 3 224 000. Tau tracer 

er dyrere og enda mer relevant.  

 Infrastruktur og økonomi som gjør det mulig å kjøre PET mer enn de to dagene i uken den er i 

bruk i dag som er altfor lite til å kjøre studier i kombinasjon med klinisk aktivitet. 

o 100 000 per dag. 

 

MRI er standardteknikk innenfor nesten alle sykdomsgrupper fordi det er ikke-invasivt og billig med tanke 

på drift. Hver pasient koster lite når investeringen i utstyr først er tatt. I første omgang haster følgende: 

 3T MRI med tilstrekkelig installerte hardware og software til å kjøre avanserte 

forskningsprotokoller (har forstått det slik at vi har hardware men mangler lisenser til full fMRI 

f.eks.). 

o 100 000 i lisenser og 100 000 i nødvendig hardware. 

 Midler til å frikjøpe skannertid til forskningsformål. 

o 3000 kroner per skann.  

 

State-of-the-art analyse av hjernebilder er i dag preget av metoder som krever stor datakraft og kraftig 

nettverk. 

 Flere stykk kraftige datamaskiner med mange CPU til bildeanalyseoppgaver og tilsvarende med 

kraftige og mange GPU til å jobbe med dype nevrale nett. 

o 60 000 for stykke inkludert skjerm. 

 Infrastruktur som gjør det mulig å kjøre Linux-baserte systemer opp mot forskerserver og internt 

nettverk ved SUS/Helseforetaket på en trygg og sikker måte.  

o Dette er tjenester som må leies inn, vanskelig å bedømme kostnader.  

 Nettverksløsninger som gjør det mulig å dele data fra forskerserver i internasjonale 

forskningssamarbeid. 

 

På mellomlang sikt:  
 Egen syntesemaskin for produksjon og utvikling av sprostoff/tracere. 

o Syntesemaskin koster fra 1 000 000 til 2 500 000 avhengig av hvilke sporstoffer man 

ønsker å produsere.  

 Avkjølt og støyisolert serverrom for oppbevaring og kjøring av kraftig datamaskinkraft. 

 

På lang sikt: 
 Egen cyklotron gir større frihet til også å utvikle egne tracere og koster rundt 10 000 000. I tillegg 

kommer kostnader til lokaler, drift og ansatte. 

 PET/MRI koster ca. 50 000 000 pluss kostnader med lokaler, drift og ansatte.  

 State-of-the-art MR skanner til forskningsformål vil koste ca. 20 000 000. I tillegg kommer 

kostnader til lokaler, drift og ansatte.  

 Superdatamaskin knyttet til bilde-PACS for state-of-the-art dataassistert prediksjon og diagnose 

implementert i klinisk bruk. Vil koste fra 1 000 000 og oppover.  

 

Tildeling til SUS fra Mohn 
Meldingen om at Trond Mohn bidrar til at SUS får en toppspesifisert MR-skanner og en PET/MRI er 

veldig gledelig, men det er klart at den også forplikter. Som nevnt ovenfor er dette utstyr vi allerede har sett 

for oss at er nødvendig for å kunne hevde oss internasjonalt i forskningssammenheng. Slik bidrar 

donasjonen til at de mest langsiktige og ambisiøse planene blir mer realiserbare. Per i dag er det en 

utfordring med manglende ”forskerlisenser” i maskinparken. Dette bidrar til at vi ikke får kjørt de mest 

avanserte forskningsprotokollene. Det er derfor viktig at det donerte utstyret blir installert og tatt i bruk 

raskt. I tillegg er det helt avgjørende at nødvendig infrastruktur kommer på plass fra starten slik at utstyret 

kan utnyttes med full kraft umiddelbart. Vår nye PET/CT brukes kun to dager i uken, noe som er en stor 

begrensning for forskningsaktiviteten. De andre sentrene som har fått tildelt cyclotron for å kunne 

produsere sporstoff til PET. Dette er noe vi på sikt kanskje kan ha forhåpninger om å få også her? Et viktig 

alternativ vil være å gå til anskaffelse av en syntesemaskin som er en rimeligere, men også mindre fleksibel 

løsning.  


