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Hva er FHU?

FHU: Forskningsenhet for helseundersøkelser

RUHS: Research Unit for Health Surveys

samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Bergen (UiB) 

og Haukeland Universitet Sykehus (HUS)

administrativt underlagt K2



FHU: formål

“bistå forskere i gjennomføring av kliniske studier på pasienter og friske personer”

“…observasjonsstudier, intervensjonsstudier, befolkningsundersølser i form av 
tverrsnittsstudier og longitudinelle studier»

forskningsenheten skal ikke gjennomføre studier som … kommer inn under begrepet «helsehjelp»

med andre ord: 

fasilitere befolkningsbasert og klinisk forskning
som ikke trenger sykehus infrastruktur





DALYs / 100.000 in Norway
2016
disability-adjusted life years

(DALY: Years Lived with Disability + 
Years of Life Lost)

DALY: measure of disease burden, 
expressed as the number of years lost 
due to ill-health, disability or early 
death

Darker color means increasing 
prevalence since 1990



Deaths/100.000 in Norway
2016

IHD: ischemic heart disease

COPD: chronic obstructive 
pulmonary disease

C: cancer

LRI: lower respiratory infections

Darker color means increasing 
prevalence since 1990



FHU: ressurser

• driftsmidler:

• totale driftskostnader beregnet til ca 26.000.000 NoK (04.2017) i 5 
år
• BFS: FHU finansiert av Bergen forskningsstiftelse (BFS, http://bfstiftelse.no/ ) , 

11.000.000 NoK i 5 år
• UiB: bl.a. ved å finansiere stillinger
• HUS: finansiere stillinger (1) og midlertidige lokaler

• FHU er basert på selvfinansiering: FHU skal dekke drift med 
inntekter!

• personale/team

• lokaler

http://bfstiftelse.no/


BFS
«Støtter forskning i Bergen

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning 
og forskningsfremmende tiltak  

ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. 

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning 
både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF 

i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk 
medisinsk virksomhet.»

Opprettet av Trond Mohn i 2004



Personale: FHU team (viktigste resurs!)

prof. Francisco Gómez Real 
(50%, K2 / HUS)

overingeniør Hilda Azevedo Andersen 
(100%, K2)

forskningssykepleier Margrete Bertnsen
(100%, HUS)

forskningssykepleier Linda Tveit 
(100%, K2)



Økonomi assistanse UiB /K2

første konsulent Beate Manger  

første konsulent Kjetil Dyrkolbotn

prising av prosjekter→ prisingmodell 



Leder ved FHU – funksjoner:

• lede drift av FHU

• vitenskapelig vurdering og rådgivning av studier som vil kunne
gjennomføres ved FHU



FHU: prosjekt sjekkliste, versjon 3, 10.2017

1-prosjektbeskrivelse

2-REK godkjenning

3-samtykkeskjemaer

4-personvern ombudet kontaktet?

5-SLV (Statens legemiddelverk) godkjenning nødvendig?

6-oversikt over prosjektet:

(FLOWCHART)
a-antall forventede deltakere (N, realistisk)

b-antall konsultasjoner per deltaker

c-varighet i timer per konsultasjon 

d-egne feltarbeidere?

e-innkalling av deltakere foretatt av prosjektets feltarbeidere?

f-oversikt over laboratoriemateriale og antall ml blod (lab manual, detaljert med tanke på utstyr og prosedyre)

g-behov for spesiell utstyr

h-IT- support (lapptopper eller IPad), datalagring, dataprogrammer nødvendig?

i- HUS, UiB eller industriprosjekt?

7-KONTRAKT



lokaler FHU… hvor i Bergen…?



ODH



Endelige lokaler Renovering fra sommer 2017 til 2018

Overlege Danielsens Hus, 2 etasje



Plassert ved 
Helsecampus Årstadvollen

Helsecampus er et samarbeidsprosjekt
mellom:

-UiB

-BHO (kommunal Byrådsavdeling for helse og 
omsorg)

-Helse Bergen (Haukeland 
Universitetsykehus)

-Høgskolen i Bergen

-Uni Research Helse

Overlege Danielsens Hus, 4 etasje



Arealplan ved Overlege Danielsens Hus, 2 etasje, fra høst 2018



ODH 2 etasje status 01.11.2017



Haukelandsbakken 45



Midlertidige lokaler

fra sommer 2017 
til sommer 2018

Gamle Sykepleierskolen,
Haukelandsbakken 45







parkering



sal 1



venterom



arbeidsstasjon 1 av 8



arbeidsstasjon 1 av 8



arbeidsstasjon 3



laboratorium



kjøkken



sal 2



arbeidsstasjon 4



Næringsminister Monica Mæland
PSORAX35 dagen



PSORAX35 dagen



Prosjekter
• utført:

• Fiskeprotein prosjekt (pilotprosjekt, ferdig, PI Odrun Gudbrandsen) √ √

• underveis:
• PSORAX 35 psoriasis (PI Kåre Steinar Tveit, finansiert av Artic Nutrition) √

• CARBFUNC ernæringsprojekt (PI Simon Dankel) √

• planlagt startet:
• HUSK3 hjerteundersøkelse (PI Eva Gerdts) 

• meldt interesse / laget busjett:
• Sarkopeni (PI Jan Gunnar Hatlebakk)

• Vaksine prosjekt (Influenza Senteret, PI Rebecca Cox)

• RHINESSA 4. generasjon (PI Cecilie Svanes)

• CHALLENGE reisediarré vaksine (PI Kurt Hanevik)



Oversikt av aktivitet

• 2 prosjekter godt underveis
• PSORAX35: ca 60 deltakere, 360 visitter

• CARBFUNC: ca 150 deltakere, 900 visitter

• 1 prosjekt planlagt start ca. 15.04.2018
• HUSK3: ca 3000 deltakere, like mange visitter

• f.o.m. 21.11.2017 t.o.m. 02.03.2018 (60 arbeidsdager):
• 265 visitter, ca. 4.4 deltakere daglig



Haukelandsbakken 45… utvidelse allerede februar 2018!



En vannlig dag i FHU….tirsdag 27 feb 2018



Økonomi 2018: utsikter

•forventede inntekter: 2.130.000 NoK
•av dem, frie midler ca. 1.800.000



Utfordringer

• lite team: veldig følsomt for permisjoner o.s.v.!

• stor pågang – lite kapasitet – øke antall stillinger!

• lage gode rutiner og prosedyrer

• skaffe elektroniske hjelpemidler: f.eks. booking system

• tilhørighet til både HUS og UiB

• ting tar tid (offentlig innkjøp system)

• økonomi: generere inntekter



Muligheter

• fasilitere høykvalitets helseundersøkelser (kliniske og befolkningstudier) 
• i FHU sine egne lokaler
• ved de forskjellige sykehusavdelingene

• utnytte muligheter knyttet til pasientbehandling ved HUS

• fasilitere kontakt med kvalitetsregistere og nasjonale registere

• fasilitere forskningsgrunnlag for næringsutvikling på Vestlandet

• bygge forskningsnettverk sammen med ulike enheter og institusjoner
(Forskningspost ved HUS, Bergen Teknologioverføring, Medisinsk Inkubator…)



Takk


