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Thomas Clausen: AgeSUD  

I Norge finnes nå >2000 personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som er >50 år gamle. 
Personer på LAR aldres raskt og dør betydelig tidligere enn befolkningen for øvrig, delvis fordi 
deres multimorbiditet ikke oppdages, forstås og/eller behandles effektivt. Denne studien (AgeSUD) 
har som mål å bedre helse og livskvalitet hos eldre LAR-brukere ved å kartlegge de behov som 
denne brukergruppen har, hvilke hindringer brukerne opplever i helsevesenet og hvilke 
kapasitetsutfordringer som finnes mht. behandlingstilbud. Metoden er solid og baserer seg på mixed 
Methods for å svare på forskningsspørsmålene. Resultatene vil kunne påvirke framtidig politiske 
prioritering og standardisering av helsetiltak mot aktuelle brukergruppe.   

 

Ingvild Vistad: Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic 
Oncology (LETSGO study). A multicenter intervention study using eHealth technology.    

Prosjektet er en randomisert multisenterstudie som vil teste ut effekten av en app (LETSGO) for å 
øke egenmestring i oppfølgingen av pasienter etter gynekologisk kreftbehandling. I tillegg til at 
denne nye oppfølgingsmodellen fokuserer på tidlig rehabilitering og livsstilsendring, settes fokus på 
denne nye oppfølgingsmodellen skal bidra til tidlig detektering av residiv, reduserte kostnader i 
oppfølgingen av aktuelle pasientgruppe og økt samarbeid mellom primær- og 
sekundærhelsetjenesten. Livsstilsendring etter kreftbehandling har godt positiv dokumentert effekt 
på symptomkontroll, fatigue og overlevelse, slik at foreslåtte intervensjon er godt underbygget. 
Forskergruppen fra Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder, OUS, UiO, OsloMet og Tillburg 
universitet i Nederland er bredt sammensatt og har vist stor gjennomføringsevne i tidligere avanserte 
multisenterprosjekter. Metoden er robust. Det er et stort innovasjonspotensiale i søknaden. 
Utvikling av LETSGO appen er langt på vei allerede gjennomført i samarbeid USIT (the Oslo 
University Center for Information Technology). 

 

Ameli Tropé: Prognostic biomarkers for women with cervical intraepithelial neoplasia 
(CIN)    

Studien har som mål å detektere HPV genotyper, biomarkører og immuncelleinfiltrater som er 
assosiert med hhv. progresjon og regresjon av cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) som er en 
tilstand som ved progresjon kan føre til cervixcancer. Resultatene fra studien vil kunne ha stor 
klinisk betydning fordi den vil bidra til kunnskap om hvilke CIN-tilstander som må følges nøye og 
hvilke tilstander som kan få en lettere klinisk håndtering enn i dag. Situasjonen i dag er at mange 
med en påvist CIN-tilstand påføres en stor bekymring for framtidig kreftrisiko og unødvendig 
oppfølging og behandling som også kan ha sine komplikasjoner. Forskergruppen fra Sørlandet 
Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger har solid klinisk og 
grunnforskningserfaring i alle deler av omsøkte prosjekt og har vist stor gjennomføringsevne. 
Resultatene vil, nasjonalt og internasjonalt, kunne bidra til bedre screeningsrutiner, diagnostisering, 
risikovurdering og oppfølging av kvinner med CIN som først og fremst vil kunne bety at færre 
kvinner i framtiden vil oppleve unødvendig bekymring og overbehandling. I tillegg vil de som har 
høyere risiko for cancerutvikling enn tidligere erkjent, følges tettere for å unngå utvikling til cancer.   

 



 

 

 
Linda Reme Sagedal: New diagnostic criteria for Gestational diabetes: Should actual 
screening criteria be modified to further improve maternal and offspring health?    

Dette er en viktig studie i klinisk praksis på >3000 gravide som skal evaluere implikasjonene av de 
nye, norske retningslinjene for svangerskapsdiabetes ved å vurdere hvilken innvirkning de har på 
prevalens av svangerskapsdiabetes og hva som er adekvate cut-off verdier. Studien vil også utvikle et 
klinisk verktøy som bidrar til effektiv utvelgelse av hvem som bør ta en glukose belastningstest og 
hvem som kan la være. Dette fordi en glukosebelastningstest er tid- og ressurskrevende og dermed 
bør unngås på dårlig indikasjon. Studien vil også vurdere hvordan de nye kriteriene for 
svangerskapsdiabetes predikerer fødselsvekt og keisersnittprevalens. I tillegg vil det gjennomføres en 
kvalitativ del som avdekker de gravides erfaringer med aktuelle screeningprosedyrer og hvordan 
diagnosen "svangerskapsdiabetes" mottas. Studiegruppen er meget erfaren på aktuell problematikk 
og har tidligere gjennomført store studier på gravide og nyfødte med flere PhD'er. Det legges opp til 
et tett samarbeid mellom Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo som bidrar 
til at gjennomførbarheten må vurderes som meget god. Resultatene fra studien vil ha stor 
allmenngyldig verdi og bidra til ny, viktig klinisk kunnskap og bedrede rutiner nasjonalt og 
internasjonalt   

 

Øyvind Holme: Colorectal cancers occurring after screening or endoscopic examination of 
the large bowel    

Colorektal cancer (CRC, kreft i tykktarm og endetarm) screening innføres i Norge i 2019. Prosjektet 
tar tak i en viktig utfordring rundt slik screening, nemlig når CRC overraskende oppdages etter en 
screening som ikke fant tegn til CRC eller kjente forstadier. Slike hendelser er selvsagt både uventede 
og alvorlige og skaper usikkerhet rundt kvaliteten på anvendte screeningmetode. Omsøkte studie 
søker å definere insidensen, regional variasjon og årsak til CRC-forekomst etter screening, å definere 
hvilket intervall man bør anbefale for bruk av fokal screening test ved hhv CRC og adenomer og i 
en RCT å sammenlikne forskjell i insidens og forekomst av post-screening cancer mellom 
sigmoidoskopi og føkal test for okkult blod i avføring som screeningmetode. Studiens resultater vil 
ha stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt og vil bidra til en viktig forbedring av 
evidensbaserte retningslinjer for screening av CRC. Studiegruppen er høykompetent på aktuell 
problematikk og sannsynligvis en av verdens aller, aller beste på siste område med bidrag fra 
Sørlandet Sykehus, UiO, OUS, Harvard Medical School, Boston og Kreftregisteret. Prosjektleder er 
ansvarlig for det nasjonale screeningprogrammet for CRC i regi av Kreftregisteret.  

 


