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Trenger SSHF en Nasjonal Kompetansetjeneste for 
Flåttbårne Sykdommer (NKFS)? 

• Økende utbredelse og forekomst, «alle» får 
flåttbitt på Sørlandet

• Potensielt alvorlig sykdom/langtids-plager

• Diffuse helseplager, frykt

• Manglende kunnskap, dårlig informasjon, 
pasientflukt

• Forebygging, tidlig diagnostikk og behandling 
gir bedre prognose

• Nye patogener sykdomsbilder og  diagnostikk 

• Mange ubesvarte forsknings-spørsmål

• 25 år flått-forskning ved SSHF 

• Nasjonalt oppdrag, øremerkede midler, 
internasjonal annerkjennelse 



Flåttbårne sykdommer er også hett stoff i media, 
politikk og mye penger



2012: Helseministeren ber SSHF om å søke

2013: HOD-ja, HSØ gir oppdraget til SSHF 

2014: Eikeland ansatt som leder

2015 Nasjonalt forskningsoppdrag BorrSci
(25 mill)

2016: Fire ansatte, nasjonal 
referansegruppe, 15 aktive «flått» forskere 
ved SSHF, egen nettside flåttsenteret.no

2019: To EU prosjekter

Internasjonalt forskningsnettverk

Hovedsøker COST-action 2020/2024

Representant i EAN (European Academy of 
Neurology) og (ESCMID) European Society 
of Clinical Microbiology/Infectious Diseases

Redigerer nasjonale/ nordiske retningslinjer, 
fem pågående PhD

Årlig publisering/presentasjoner på 
internasjonalt høyt nivå 

Historie «Flåttsenteret»

http://www.flåttsenteret.no/


Formål:  Forskrift for nasjonale tjenester  i spesialist-
helsetjenesten

Bygge opp og spre kompetanse i hele landet 
Støtte og tilrettelegge for forskning   



• Forskning er en av helseregionens 
fire lovpålagte oppgaver 

• Vi skal styrke behandlingen av 
pasienter, øke klinisk praksis, gi 
muligheter til å drive forskning



Flått-forskning ved Sørlandet sykehus

• Forskning på flåttbårne sykdommer i 25 år

• Mikrobiologer, nevrologer, revmatologer, barneavdelingen, fastleger

• Samarbeid, over hele landet, klinikk, akademia, primærhelsetjenesten, 
pasientforeninger, internasjonalt, EU

• Publisert 25 artikler i høyt rangerte tidsskrift siste to år

• Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

• Aktive «flått» forskere pr. i dag på SSHF: 15

• Høy annerkjennelse i Europa og USA





Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce Diagnostic & Therapeutic uncertainties (disseminert borreliose) 

Arbeidspakker:

1 Øke kunnskap om kroniske symptomer ved flåttbårne sykdommer

Del 1 Prevalens i Norge

Del 2 Kliniske karakteristika

Del 3 Laboratorieundersøkelser

2 Er 6 uker med doxycyclin tabletter bedre enn 2 uker i behandling av nevroborreliose?

3 Etablere norsk biobank for flåttbårne sykdommer (NorTick) 

4 Nye blodprøver, bedre forståelse av sykdomsforløp & langtidsplager ved nevroborreliose?

Del 1 Nye tester og prognostiske markører

Del 2 Genetikk & immunresponser

Del 3 Hjerne MRI & nevropsykologiske tester

5 Distribuere kunnskap & øke samarbeid om behandling & forskning på flåttbårne sykdommer



Forskningspartnere: 

Folkehelseinstituttet: Audun Aase ( immunologi, mikrobiologi, folkehelse) 

Møre & Romsdal HF: Rune Midgard (nevrologi, register)

Haukeland Universitets sykehus: Elling Ulvestad (immunologi og mikrobiologi)

Oslo Universitets sykehus: Hanne Flinstad Harbo & Mona Beyer (nevrologi, inflammasjon, genetikk, MRI)

Sørlandet sykehus HF: Åse Mygland, Unn Ljøstad, Åslaug Rudjord Lorentzen & Randi Eikeland

Agder
Oslo

Bergen

Molde

Drammen

Tønsberg

Skien

Ålesund



Hvorfor norsk helseregister for flåttbårne 
sykdommer?

• Viktig med kvalitetskontroll

• Støtte for forskning de neste år



Helseregister og 
biobank for 
flåttbåren sykdom

UIA 

Søknader til Regionale forskningsfond 
Agder (2017, 2018)

BorrSci som er springbrett 
til nasjonalt helseregister

Kontakter med andre 
registre, nasjonal og 
regional brukerstøtte



Status
• Ønske om nasjonal status og utrulling til andre 
HF’er vanskeliggjør samarbeide med private aktører 
med innovasjonspotensial

• eReg
• Elektronisk løsning for opprettelse og drift
• Nasjonalt godkjent plattform

• Søknad til NSD utarbeidet og klar til innsending

• Utvikling i eReg startet

• MEN
• Finnes det støtte til utvikling og drift innad i sykehus?



EU-prosjekter Flåttsenteret

• 2014 – 2018 

8 788 552 Euro. Ledes av Sørlandet sykehus/Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

• 2019-2023

• 2020-2024: COST (European Cooperation in Science and Technology) ?

• 2024----EU Horizon Project?



Objective:

Increase awareness, spread knowledge & introduce innovative solutions improving management of tick-borne 
diseases, by developing a multi-disciplinary & capacity-building approach in the North Sea Region

Budget : 55 mill Euro ( SSHF 350 000 euro) 

Prosjekt partnere: Region Jönköping len, Sahlgrenska Universitets sykehus, Statens Serum Institut, Danmark, 
Sørlandet sykehus H, Amsterdam Medical Center and Public Health, Nederland, University of Aberdeen og 
Scottish Microbiology Reference Laboratory UK, University of Hannover, Germany, University of Antwerpen, 
Belgia

WP 1     Project management Sverige

WP 2     Communication Sverige/ SSHF

WP 3     Prevention & risk assessment Nederland, Institute of Publ. Health 

WP 4     Diagnostics Sverige

WP 5     Management of tick-borne diseases SSHF/ Flåttsenteret

NorthTick



NorthTick, WP 5: Management of tick-borne diseases 
(TBD), Randi Eikeland SSHF

• Retningslinjer behandling og diagnostikk  (SSHF) 

• Evaluering av sentralisert og multidisiplinær tilnærming for å 

optimalisere forløp for pasienter med mistenkt TBD (AMC) 

• Måle bruk av spørreskjema for å øke tidlige diagnostikk og behandling 

av TBD i allmennpraksis (SMRL)

• Evaluere bruk av nasjonale retningslinjer om riktig bruk av antibiotika 

ved TBD (SSI)

• Utvikle en prototype utslett-app for Erytema migrans (SSHF) 

• Anbefalinger om når teste for nye flåttbårne patogener (AMC, SSHF)



Andre oppgaver SSHF  i NorthTick

• Nettside for intern og ekstern kommunikasjon, nyhetsbrev, kommunikasjonsplan, 
mulighet for publikum-feedback, Twitter, Engelsk ekspertise

• Beskrive og levere tall fra vårt overvåkningssystem, vaksine, TBE hotspots

• «Citizen science project» i hager, samle flått

• Beskrive eksisterende biobanker, stille prøver til rådighet 

• Antistoff-analyser; tidlig og sen respons borrelia

• Samle eksisterende praksis i deltakerlandene og lede gjennomgang; workshop 

• Lede arbeidet med utforming og distribuering av retningslinjer, 

• Samle og publisere kliniske data om nye flåttbårne sykdommer

• Et fellesmøte arrangeres på Agder 2020



Nordisk Konsensus: diagnostikk og behandling av 
flåttbårne sykdommer, inkludert langvarige plager og mistanke 

om flåttbåren sykdom 

2015: Konsensus, trengs ikke nye nordiske retningslinjer for akutt 
borreliose og TBE. Trenger å se på de med langvarige plager og nye 
sykdomsbilder

2017: Mandat HD: nordisk konsensus, inkludere FHI og 
pasientforeningen 

40 personer,4 Nordiske land, klinikere, laboratoriefolk, forskere, 
helsemyndigheter, folkehelse, pasientforeningene

Nordisk konsensus kongress: Oslo, oktober 2018  

Levert HD i år 

National reference center for 
Borrelia
Sørlandet Hospital Trust



Second opinion poliklinikk ved SSHF?



COST
European Cooperation in Science and Technology 

www.cost.eu

” join clinicians, scientific experts and patient representatives to share and 
disseminate knowledge about TBD, standardise and harmonise patient care, 
facilitate pan-European research, knowledge-based equal access to state-of-
the-art diagnosis and treatment for TBD across Europe, and broaden the 
understanding of the underlying causes of TBD and persistent complaints”

Pan-Europeisk forskningsnettverk, «target countries» 50%

Søknad: BeLivTick (Better living with ticks)

17 Europiske land, støttespiller USA

SSHF/ Flåttsenteret hovedsøker, Grant Holder (Koordinator)?

Forbereder felles EU Horizon søknad

Budsjett: avhengig av antall deltakere, €130 000 gjennomsnitt

Koordinering av prosjektet støttes med 15% av totalen

http://www.cost.eu/



