
FORSKNING I HELSE NORD-TRØNDELAG



Forskningsartikler 2011-2019
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Poengfordeling kliniske 
forskningsstudier
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Klinisk forskningspost i HNT – inkl 

biobank

• Økt antall kliniske studier

• Økning av forskningsprosjekt med innsamling 
av biologisk materiale (biobanking)

• Økt samarbeid med næringslivet i form av 
oppdragsforskning

• Økt attraktivitet med tanke på rekruttering av klinisk 
personell med forskerkompetanse og/eller interesse av 
forskning 
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Samarbeid 2011-2019
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Områder det forskes innen
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• Allergi

• Arbeidsliv 

• Brukermedvirkning

• Demens

• Ernæring

• Genetikk

• Geriatri

• Helsetjeneste

• Indremedisin

• Intensivmedisin

• Immunologi

• Kardiologi

• Kognitiv terapi

• Medisinsk utdanning

• Mikrobiologi

• Nevrologi

• Obstetrikk

• Onkologi 

• Pediatri

• Personlighetsforstyrrelser

• Psykiatri barn

• Psykiatri ungdom

• Psykiatri eldre

• Radiologi

• Revmatologi

• Sykepleie



Covid-19 studier
• CUT-Covid

• The NOR Solitary multicenter trial on the efficacy of different anti-viral 
drugs in SARS-CoV-2 infected patients (NOR-COVID)

• Isolert og kritisk syk - erfaringer med bruk av videokommunikasjon med 
pårørende til intensivpasienter

• COVID-19 hos norske barn på sykehus – risikofaktorer, utfall og
immunologi

• Helsepersonells erfaringer med COVID-19 pasienter på intensivavdelinger 
i Norge

• NORPLASMA COVID 19 del 1

• The incidence of thromboembolic complications in patients admitted with 
COVID-19 infection – a Norwegian multi-center retrospective study

• + 2 studier som ikke er vurdert i HNT
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TRUST AI
Technology Revising Ultrasound Solutions for Tomorrow –
Artificial intelligence

PID Measure 1 Measure 2 ...

NN1 Mål 1,1 Mål 2,1 ...

NN2 Mål 1,2 Mål 2,2 ...

NN3 Mål 1,3 Mål 2,3 ...

... ... ... ...

HNT
NTNU
St. Olav

Totalt ˃300 000 us
HNT

NTNU 
St. Olav

Pasient Diagnose 1 Diagnose 2 ...

Ola Nordmann Nei Ja ...

Kari Nordmann Ja Nei ...

Tor Trønder Nei Nei ...

... ... ... ...

HNT
St. Olav

Hjerteultralyd - bildedata

Forskningsdata

Diagnoser etc. fra sykehus

Datainput Rådata

HUNT Cloud

HNT, Forsknings-
avdelingen

Personvern 
(identifiserbar til 

avidentifisert)

Datasikkerhet
(få med tilgang)

Lovverk

HUNT Cloud -
underleverandør 

av datastøtte

HNT, Forsknings-
avdelingen

Datastruktur

Datasikkerhet
(få med tilgang)

Godkjenninger 
(fra REK, DAC, ...)

HUNT Cloud
- underleverandør

Tilgjengeliggjøre

HNT, Forsknings-
avdelingen

Formidle tilgang 
for godkjente 

prosjekter
forskere

HUNT Cloud
- plattform for 

forskning

Utdeling

HNT; god forskningsstøtte, PVO, lovverk
HUNT Cloud + HNT; datasikkerhet og personvern iht lovverk
HUNT Cloud; store data for teknologiutvikling og forskning

TRUST AI – innovativt forskning og samarbeid i verdensklasse



Implementering av forskning -
KBP

• SØK-kurs (fra 2007) 
– Søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap relevant for egen praksis

• Undervisning
– LUP, LIS 1, 2/3, NTNU Link

• Bibliotekstjeneste
– Kurs i søk og søkestrategier

– Tilgang til forskning og faglitteratur

• CAG
– Cardiac diagnostic imaging

– Precision medicine in inflammatory bowel disease

• Forskningsformidling
– Pasienter, ansatte, brukerorganisasjoner, befolkninngen, beslutningstakere
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Ny bok om brukermedvirkning i 
helsetjenesten
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Forskningsinfrastruktur - ulike 

nivåer/samarbeidsparter

1. Intern infrastruktur 

2. Infrastruktur i samarbeid med HMR og St. 
Olavs 

3. Infrastruktur i samarbeid med NTNU

4. Infrastruktur finansiert av Samarbeidsorganet 
(HMN og NTNU)

5. Infrastruktur i samarbeid med Nord universitet
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1. Intern infrastruktur
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• En forskningsavdeling som skal gi råd og støtte 
opp om all forskningsvirksomhet i HNT

– Levanger

– Namsos

– Stjørdal

– Kolvereid

• Forskningsutvalg

– interne/eksterne parter som gir oss gode innspill



Forskningsansvarlig i HNT

• Overordnet ansvar for ALLE forskningsprosjekt 

• Vurdere alle forskningsprosjekt i henhold til interne 
forskningsstrategier, forsvarlighet og ressurser 

• Systematiske tiltak som fremmer god forskning, og at den 
skjer i samsvar med Helseforskningsloven
– planlegging, organisering, gjennomføring, avslutning 

• Internkontrollsystem 
– skal implementeres og følges opp i praksis



DAC-gruppa

• Vurderer forskningsprosjekt i henhold til interne 
forskningsstrategier, forsvarlighet og ressurser 

• Utlevering av forskningsdata

• Gir behandlingsgrunnlag for interne prosjekt

• Systematiske tiltak som fremmer god forskning, og at den 
skjer i samsvar med Helseforskningsloven

• Forvaltning av forskningsdata i HNT – forskningsregistre

• Bistår i vurderinger av konsekvens for personvernet (DPIA) 
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Veiledning

• Alle nivåer

– Den første spede idé

– Master/hovedoppgave

– Ph.d.

– Post doc

– Mentor 
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Metodeundervisning

• SØK-kurset

• Protokollskole

• NTNU Link år 3

• NTNU Link år 4

• LiS 1

• LiS 2/3

• LUP
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Medisinsk fagbibliotek

• Sikrer tilgang til databaser og vitenskapelige 
artikler

• Systematiske søk

• Kurs i søk og søkestrategier

• EndNote

• Bibliotekutvalg 

– ressursgruppe
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Interne forskningsmidler

• Utlysning i midten av juni hvert år

– Ca. 3 millioner kr

– Deler ut artikkelhonorar (15 000 kr) til forskere per 
publisert artikkel 

– Forskningsfond og legater
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Forskningsformidling

• Hjelp med postere + tabeller/figurer

• Hjelp med PP-presentasjoner

• Publisere forskningsstoff/nyhetssaker i sosiale medier

• Månedens forsker

• Korte videoer – forskningspich (på plass)

• Organisere radiointervjuer

• Forskningslunsjer 1 g per mån (videooverført)

• Sommerlunsj (Levanger + Namsos)

• Forskningsdagene – ulike arrangement (Lev + Na + 
videooverført)
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Månedens forsker

22

Publisert på Innblikk, hnt.no og HNTs Facebook-konto



Nyhetssaker
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Publisert på Innblikk, hnt.no og HNTs Facebook-konto



2. Infrastruktur sammen med 
HMR og St. Olavs hospital

• Personvernrådgiver forskning

• Monitoreringsressurs

• Statistiker
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3. Infrastruktur sammen med 
NTNU

• «Protokollskulen» (7,5 stp)

– Helseforsking - frå idé til prosjektprotokoll/artikkel

• 10 gjesteforskerstillinger uten vederlag
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4. Infrastruktur via Samarbeids-
organet mellom HMN og NTNU

• 5 II-stillinger

• KlinForsk – 20%-stilling HNT 

• Psykiatri og rus – to 20%-stillinger HNT (utlyses om kort)

• 2 CAG’s (cardiac diagnostic imaging + precision medicine in 

inflammatory bowel disease)

• ForskningsBrua
• Forskningsregistre (kartlegging, kvalitetssikring og oppdateringer)

• Nytt register med validerte diagnoser

• Langtidslagring av forskningsregister i HUNT Databank

• Effektiv saksbehandling – datautlevering

• Klinisk forskningspost (inkl. biobank)
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KlinForsk

• Praktisk hjelp og veiledning med forskningsprotokoll 

• Randomisering av pasienter med løsning på web eller med 
forhåndsrandomiserte lister

• Innsamling av forskningsdata: CRF i Web-basert løsning spesielt egnet for 
multisenterstudier. Utarbeidele av spørreskjema for optisk lesing
(scanning)

• Råd og veiledning innen medisinsk statistikk

• ICH-GCP kurs om lovkrav til studiepersonell som deltar i kliniske 
legemiddelutprøvinger

• Praktisk hjelp med litteratursøk og med skriving av artikler

• Monitoreringsplan og monitorering av kliniske studier

• Registrering a kliniske studier (ClinicalTrials.gov) og hjelp med utfylling av 
EudraCT skjema ifm. søknad til SLV

• Vår kontaktperson: Bjarte Aune Bergström
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Kjernefasiliteter ved MH-fakultet

• Biobank1

• Bioinformatics Core Facility (BioCore)

• Cellular and Molecular Imaging Core Facility (CMIC)

• Comparative Medicine Core facility (CoMed)

• Klinisk forskningsenhet (KlinForsk) – tidligere AKF

• Fremtidens operasjonsrom (FOR)

• Forskningsposten

• Genomics Core Facility (GCF)

• HUNT forskningssenter

• MR Core Facility

• NeXt Move - Kjernefasilitet for trening, bevegelse og nevrofysiologi

• NORBRAIN - The Norwegian Brain Initiative

• Norwegian 7T MR Center

• Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC)

• Simulatorsenteret

• Viral Vector Core Facility
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https://stolav.no/biobank1
https://www.ntnu.edu/mh/biocore
https://www.ntnu.edu/mh/cmic
https://www.ntnu.edu/comed
https://www.ntnu.no/mh/akf
https://stolav.no/for
https://stolav.no/forskningsposten
https://www.ntnu.edu/mh/gcf
https://www.ntnu.edu/hunt
https://www.ntnu.edu/mh/mr-corefacility
https://www.ntnu.edu/mh/nextmove
https://www.norbrain.no/
https://www.ntnu.edu/mh/7tmr
https://www.ntnu.edu/mh/promec
http://www.simulatorsenteret.no/
https://www.ntnu.edu/web/kavli/vvc


5. Infrastruktur/aktiviteter 
sammen med Nord universitet

• SØK-studium (7,5 stp)

• Seminar (forskningsmidler)

• Kursrekke kommunikasjon/ 
forskningsformidling 

• Felles arrangement på 
Forskningsdagene

• Jobber for kombinerte stillinger 
(forskere-klinikere)
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