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 ÅRSRAPPORT KLINISK FORSKNINGSPOST BARN 2018 
 
Leder/forskningslege 
 
Overlege Heidi Glosli 20 % (delfinansiert av NorPedMed) 
Forsker og overlege Håvard Ove Skjerven 20 % (delfinansiert av NorPedMed) 
Forsker og overlege Helle Cecilie Viekilde Pfeiffer 20 % fra august 2017 
Forsker og overlege Aina Ulvmoen 50 % i tidsrommet 01.03.18-31.05.18, deretter 20% i 
tidsrommet 01.06.18-31.12.18 
 
Studiesykepleiere 
  
Line Samuelsen Raad 100 % (fast) 
Caroline B Lorentzen 50 % (fast) 
Berit Dale 50 % i 3 år tilknyttet CAR-T (finansiert av utprøverenheten på Radiumhospitalet) 
Katrine Underhaug 50 % i 3 år tilknyttet CAR-T (finansiert av utprøverenheten på 
Radiumhospitalet) 
Karin Sylte Hammeren 50 % (engasjement) 
Tove Nyenget 100 % (fast) fra 19. februar 2018 
 
Biobank koordinator: 
Beate Iren Vestli 100 % fra 1. september 2018 
 
Årsverk 0,8 legestilling, 4.0 studiesykepleierstillinger, 1,0 biobank koordinator stilling. 

 
Organisering 

Klinisk Forskningspost Barn (KFPB) ved Oslo universitetssykehus (OUS) ligger administrativt 

under Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI), en egen avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. 

KFPB er en del av Barne- og ungdomsklinikken, men samtidig knyttet opp mot alle de andre 

kliniske avdelingene med ansvar for behandling av barn og ungdom ved OUS. 

Infrastruktur og fasiliteter 

KFPB ble etablert desember 2015 på RH, og en filial ved Ullevål sykehus ble etablert i mars 

2017.  

KFPB RH er lokalisert i 2. etg i barne- og ungdomsklinikken og består av et behandlingsrom, 

samt et kontor med 5 kontorplasser. I tillegg til dette, planlegges det etablering av et kontor 

med 2 kontor plasser i bygg 20 på Gaustad.  Behandlingsrommet er utstyrt med nødvendig 

overvåkningsutstyr, EKG maskin, vekt og høydemåler, BT apparat, kjøle- og fryseskap, 

sentrifuge, samt en kontorplass. I tillegg til dette har vi tilgang til en -70 graders fryser og 

sentrifuger som er plassert på PFI.  Ved akuttsituasjoner, er avtalen at pasienten kan flyttes 

til behandlingsrommet på Barnemedisinsk sengepost 2, som ligger like ved KFPBs 

behandlingsrom.  
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KFPB Ullevål er lokalisert i 3. etg i Barne- og ungdomsklinikken og disponerer 1 felleskontor, 

4 behandlingsrom, 1 utstyrt lab, samt fryseplass.  

Begge filialene er sentralt plassert i Barne- og ungdomsklinikken, noe som medfører nærhet 

til klinikken med kjente omgivelser for pasientene/deltagerne og legene. For personalet ved 

KFPB er det en klar fordel med nærhet til sengepostene når studiepasientene er 

inneliggende. 

Bakgrunn 

Allerede våren 2014 ble det åpnet for å systematisere kliniske legemiddelutprøvinger på barn 

i nært samarbeid med KFP voksen ved Rikshospitalet. Aktiviteten vokste raskt og det ble 

behov for en egen forskningspost ved Barne- og ungdomsklinikken. Satsningen startet med 

20 % pediaterstilling og 50 % prosjektkoordinatorstilling. I desember 2015 var KFPB RH en 

realitet. Bemanningen har gradvis økt i takt med antall studier. Initialt var det kun industri-

initierte studier, etter hvert har arbeidet inn mot forsker-initierte studier også økt. Siden 

Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus har fasiliteter både ved Ullevål 

sykehus og Rikshospitalet, har det hele tiden vært en forutsetning at KFPB skulle ha én filial 

ved hvert sykehus, Filialen ved Ullevål sykehus ble etablert våren 2017 i nær relasjon til det 

aktive forskermiljøet som allerede eksisterte der. 

Formål 

Formålet med satsingen har vært å etablere en robust infrastruktur som skal kunne håndtere 

kliniske studier som inkluderer barn og ungdom, det vil si både industri-initierte studier og 

forsker-initierte studier. Målet er å fungere som en god samarbeidspartner for alle som 

ønsker å utføre kliniske studier. Personalet er svært kompetent og strukturen skal være 

robust, slik at KFPB blir en aktør å regne med i forbindelse med gjennomføring av kliniske 

studier som involverer barn og ungdom ved OUS. 

Formelle kvalifikasjoner 

Gjennomgått ICH-GCP kurs er et krav for alt studiepersonell. 

Både studie leger og studiesykepleiere har sin bakgrunn fra ulike områder innen pediatri og 

har klinisk erfaring med barn og ungdom. I tillegg har etter hvert opparbeidet seg god erfaring 

med både forsker-initierte studier og industri-initierte studier.   

Virksomhet/aktivitet 2018 

KFPB var i løpet av 2018 involvert i 16 aktive industri-initierte studier med totalt 43 deltagere, 

samt 11 forsker-initierte studier. I tillegg til disse ble 2 studier ferdig forhandlet med forventet 

oppstart i 2019. Ytterligere 6 studier ble påbegynt forhandlet i 2018 og forventes 

ferdigforhandlet i begynnelsen av 2019 med påfølgende pasient rekrutering.  

Det er ved KFPB OUS gjennomført 315 pasientvisitter og 195 telefonvisitter i 2018. 

Totalt har det vært 71 monitorerings-visitter i løpet av året. 
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Møter, kurs og konferanser 2018 

- Økonomioppfølging: Møte med Inven2 og Barne- og ungdomsklinikkens 

økonomiavdeling 2 ganger i året 

- Seksjons/avdelingsmøte hver måned 

- Studiesykepleier møte hver måned 

- HMS kurs for lab 

- Arrangør av NorPedMed møte i Oslo 13.november 2018 

- Audit: 1 stk 

- Undervisning av medisinerstudenter 

- Undervisning/informasjon til ulike barneavdelinger 11 

- Foredrag ved: 

o European Pediatric Soft tissue sarcoma Study Group-møtet i Oslo 

o Seminar for kliniske studier 

o Podcast i regi av Kreftforeningen 

o Dnlf-kurs i barnekreft 

o Boehringer-Ingelheim stormøte 

o Etikkseminar  

o Scandinavian Sarcoma Group Meeting 

o Avdeling for klinisk forskningsstøtte 

o Norway Health Tech 

 

- Møtedeltagelse 

o PedCrin Bergen 23.-24. april  

o EpSSG-møtet i Oslo 10.-11. mai  

o C4C-møte i Berlin 23. – 25. mai  

o LIS-seminar Tromsø 30.-31. mai  

o NordicPedMed Stockholm 21. august  

o Nasjonalt IBD-symposium 14. september 

o Seminar Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Solstrand 

23.-24. oktober  

o Jubileumsseminar Klinisk forskningspost 08. november 

o NorPedMed-seminar 13. november  

 

Mål for virksomheten 2019 

Siden KFPB først ble etablert i desember 2015 og utvidet med ny filial ved Ullevål sykehus i 

mars 2017, er vi fremdeles i en etableringsfase. Målet for 2018 var å befeste vår posisjon 

som en robust infrastruktur med tanke på gjennomføring av kliniske studier som inkluderer 

barn og ungdom ved OUS. Vi ønsker å styrke infrastrukturen ytterligere, slik at vi kan 

tiltrekke oss studier fra mange områder innen barne- og ungdomsmedisin. KFPB ønsker 
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også å bistå med kliniske studier som inkluderer barn og ungdom ved andre klinikker enn 

Barne- og ungdomsklinikken. 

I tillegg er det aktuelt å søke om akkreditering som et ITTC-senter (ITCC=Innovative Therapy 

for Children with Cancer). ITCC er et europeisk konsortium som har til hensikt å få flere 

kreftlegemidler godkjent til bruk hos barn og ungdom. For at slik utprøvende behandling skal 

være trygg for deltagerne har de innført et akkrediteringssystem som skal sikre kvaliteten på 

de sentrene som utfører slik utprøvende behandling. Dersom KFPB får slik akkreditering vil 

det bety at KFPB er sertifisert til å kjøre fase I og fase II studier som inkluderer barn og 

ungdom med en kreftdiagnose. Dette vil medføre at norske barn med kreft vil få tidligere 

tilgang til nye medikamenter enn det de gjør pr i dag. ITCC-akkreditering vil dessuten være 

et kvalitetsstempel som viser at KFPB ved OUS er i stand til å gjennomføre Fase I og II-

studier for alle pasientgrupper.  

KFPB har fått tilsagn om midler fra Barnestiftelsen og Barnekreftforeningen for å søke og 

implementere ITCC-akkreditering i Norge i 2019. NordForsk har i tillegg gitt KFPB økonomisk 

støtte i tidsrommet 2019-2022 å kunne etablere og videreføre et nordisk samarbeid med 

persontilpasset behandling for barn med residiv av kreft. 
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Kliniske studier ved Klinisk forskningspost barn, Oslo universitetssykehus (2018) 

Sponsor/protokoll nr Beskrivelse Ansvarlig utprøver Antall forventede 
pasienter 

Status pr 
desember 2018 

Abbvie 
M16-049 

Fase I studie 
Evaluering av farmakokinetikk 
og sikkerhet ved behandling 
med Upadacitinib hor barn i 
alderen 2-12 år med alvorlig 
atopisk dermatitt 

Nasjonal hoved utprøver  
Heidi Glosli 

3 Forventet 
oppstart 2019 

Alexion 
ALXN1210-PNH-304 

Fase III 
Åpen studie av behandling med 
ALXN1210 hos barn med 
paroksystisk nattlig 
hemoglobinuri 

Nasjonal hoved utprøver  
Jochen Büchner 
SI Heidi Glosli 

1 Forventet 
oppstart 2019 

Amgen 
20120215 

Fase III 
Randomisert åpen studie hvor 
man vil se på effekt, sikkerhet 
og toleranse av BiTE Antibody 
Blinatumomab som 
konsoliderings terapi versus 
konvensjonell konsolidering 
med kjemoterapi hos barn 

Nasjonal hoved utprøver  
Jochen Büchner 

1 Forventet 
oppstart 2019 

Baxalta 
PROLONG-ATE BAX 855 

Fase III-studie:  
Kartlegging av sikkerhet, 
immunogenisitet og effekt av 
BAX 855 (pegylert faktor VIII) 
hos tidligere ubehandlede 
pasienter med hemofili A 

Nasjonal hoved utprøver  
Heidi Glosli 
SI Helle Pfeiffer 

4 1 pasient 
inkludert i 2018, 
er i aktiv 
behandling 

Bayer 
13400 LeopoldKids 

Fase III-studie: Kartlegging av 
sikkerhet og effekt av BAY81-
8973 (Kovaltry®) hos barn med 
alvorlig hemofili A  
 

Nasjonal hoved utprøver  
Heidi Glosli  
SI Helle Pfeiffer 

2 2 inkluderte 
pasienter, ferdig 
behandlet i løpet 
av 2018.  
1 screen failure i 
2018 
1 inkludert pas i 
2018  under aktiv  
behandling 

BMS 
CA 209-908 

Fase Ib/II-studie:  
Klinisk utprøving av monoterapi 
med Nivolumab og Nivolumab i 
kombinasjon med Ipilimumab 
hos pediatriske pasienter med 
høygradig primær CNS 
malignitet 

Nasjonal hoved utprøver  
Aina Ulvmoen  
SI Heidi Glosli, Helle Pfeiffer 

 3 pasienter 
inkludert, 2 i aktiv 
behandling 

Boehringer Ingelheim 
1160.106 
(The DIVERSITY-study) 

Fase IIb/III-studie:  
Åpen, randomisert studie for å 
sammenligne effekten av 
dabigatran med effekten av 
«standard of care»-
antitrombotisk behandling hos 
pasienter med venøs 
tromboemboli (0-18 år)  

Nasjonal hoved utprøver  
Ånen Aarli  
Lokal utprøver Heidi Glosli  
SI helle Pfeiffer, Kirsten Jarvis 

1 3 pas inkludert i 
2017, alle har 
fullført studien 
1 pasient 
inkludert i 2018, 
ekskludert 
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Boehringer Ingelheim 
1160.108 

Fase III-studie:  
Åpen, prospektiv, enkeltarm 
studie for å kartlegge 
sikkerheten av Dabigatran som 
sekundær profylakse hos barn 
med venøs tromboembolisk 
sykdom (0-18 år)  

Nasjonal hoved utprøver  
Ånen Aarli  
Lokal utprøver Heidi Glosli  
SI Helle Pfeiffer, Kirsten Jarvis 

1 2 inkluderte 
pasienter + 1 
screen failure i 
2017.  
1 pasient 
inkludert i 2018, 
er i aktiv 
behandling 
 

Boehringer Ingelheim 
1321.7 

Fase III-studie:  
Enkeltdose, åpen, ukontrollert 
sikkerhetsstudie av intravenøs 
administrasjon av idarucizumab 
hos pasienter inkludert i 
1160.106/106.108  

Nasjonal hoved utprøver  
Ånen Aarli  
Lokal utprøver  
Heidi Glosli  
SI Helle Pfeiffer, Kirsten Jarvis 

1 Ingen inkluderte 
 

Boehringer Ingelheim 
1199-0337 

Fase III studie 
En dobbelt blindet, 
randomisert, placebo 
kontrollert studie for å evaluere 
dose og sikkerhet for 
Nintedanib po i 24 uker. 
Etterfulgt av open label 
behandling av variabel varighet 
hos barn og unge (6-17 år) med 
klinisk signifikant fibroserende 
lungesykdom 

Nasjonal hoved utprøver 2 Høst 2019 
Siste pasient inn 
april 2021 

Daiichi-sankyo 
DU176b-D-U312 

Fase III-studie:  
Åpen, randomisert studie for å 
evaluere farmakokinetikk og 
farmkakodynamikk av 
edoxaban, samt sammenligne 
effekt og sikkerhet av edoxaban 
med «standard of care»-
antikoagulasjons-behandling 
hos pediatriske pasienter (0-18 
år)med venøs tromboembolisk 
sykdom (VTE) 

Nasjonal hoved utprøver  
Heidi Glosli  
SI Helle Pfeiffer 

 Klar for 
inkludering 2019 

Kyowa Kirin 
Pharmacaeutical 
ACD3820C00016 

Fase I-studie: Kartlegging av 
farmkakokinetikk og sikkerhet 
av Naloxegol for å forhindre 
obstipasjon hos pasienter som 
får opioid behandling  
 

Nasjonal hoved utprøver  
Camilla Tøndel  
Lokal utprøver  
Heidi Glosli  
SI Kirsten Jarvis, Helle Pfeiffer 

5 
 
10 planlagt i 
Norge 

2 pasient 
inkludert i 2017 
1 pasient 
inkludert i 2018 

Kyowa Kirin 
X-Linked 
Hypophosphatemia 

Registerstudie. Man ønsker å 
samle data på XLH for å 
karakterisere behandling, 
sykdomsprogresjon og 
langtidseffekter av XLH 

Nasjonal hoved utprøver 
Cathrine Alsaker Heier 

4-10 Oppstart våren 
2019 

MSD  
MK-6072-001 

Fase II-studie:  
Randomisert, dobbeltblind, 
placebo-kontrollert klinisk 
studie for å evaluere sikkerhet, 
tolerabilitet, farmakokinetikk 
og effekt av en singel infusjon 
av Bezlotoxumab hos barn i 
alderen 1 til <18 år 

Nasjonal hoved utprøver  
Heidi Glosli  
SI Håvard Skjerven, Helle 
Pfeiffer 

 1 inkludert 
pasient i 
behandling 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 



 Barne- og ungdomsklinikken 

Pediatrisk forskningsinstitutt 
                                                                                                                                       Klinisk Forskningspost Barn 

  

7 
 

Novartis 
CTL019B2202 
ELIANA 

Fase II-studie:  
Åpen, enkeltarmstudie for 
kartlegging av sikkerhet og 
effekt av CTL019 hos 
pediatriske pasienter med 
refraktær og residiverende B-
ALL.  

Nasjonal hoved utprøver 
Steinar Aamdal  
Lokal utprøver Jochen Büchner  
SI Charlotte Alme 

5 inkluderte 
pasienter, hvorav 
en screenfailure. 
Pr nå, 3 pasienter 
i secondary- 
follow-up 
 

Novartis  
CCTL019B001X 
ETP 

Oppfølgingsstudie til CTL019B- 
samme pasient kategori med 
tilsvarende behandling 

Nasjonal hoved utprøver  
Steinar Aamdal  
Lokal utprøver Jochen Büchner  
SI Tobias Gjedde Dahl, Heidi 
Glosli 

5 4 inkluderte 
hvorav 2 har gått 
over i long term 
follow up 

Novartis 
CCTL019A2205B 
LTFU 

Long-term follow up med 
pasienter fra CTL019B2202 og 
CTL019B2001X 

Nasjonal hoved utprøver  
Paal Fredrik Brunsvig 
Lokal utprøver Jochen Büchner  

 2 aktive pasienter 

Novartis 
CCTL019C2202 
BIANCA 

Fase II 
Åpen studie for å se på 
sikkerhet og effekt av 
tisagenlecucel hos barn med 
relaps eller refractory mature 
B-cell non-Hodkin lymphoma 

Nasjonal hoved utprøver  
Jochen Büchner 

2 Rekruttering fra 
2019 

Novartis 
CCTL09g2201J 
CASSIOPEIA 

Fase II 
Første linje behandling med 
tisagenlecleucel hos barn og 
unge med B-ALL (høy risk) som 
er MRD positive etter avsluttet 
konsoliderings behandling 

Nasjonal hoved utprøver  
Jochen Büchner 

 Oppstart 2019 

Octapharma-  
GENA-99 
 

Fase IV-studie:  
Prospektiv, multinasjonal ikke-
intervensjonell studie for å 
dokumentere immunogenisitet, 
sikkerhet og effekt av Human-cl 
rhFVIII (Nuwiq) hos pasienter 
med haemophilia A  

Nasjonal hoved utprøver  
Heidi Glosli  
 

 3 pasienter 
inkludert i 2018 

Orphan Europe Observasjons studie Trine Tangeraas  Under forhandling 

Retrophin 
PAREXEL-
024PKAN15004 

 Fase III-studie:  
Randomisert, dobbeltblind, 
placebokontrollert studie av 
effektivitet, sikkerhet og 
tolerabilitet av 
fosmetpantothenate (RE-024) 
hos pasienter med 
pantothenate kinase-assosiert 
nevrodegenerasjon (PKAN) 

Nasjonal hoved utprøver  
Jon Barlinn  
SI Helle Pfeiffer 
SI Inger Marie Skogseid 

 
 

3 pasienter 
inkludert i 2018 
under aktiv 
behandling 

Swedish Orphan 
Biovitrum- sobi. 
Elocta-002 (A-SURE) 
 
 

Fase IV-studie. Evaluering av 
sikkerhet og effekt ved 
behandling av pasienter med 
alvorlig hemofili A med 
langtidsvirkende faktor VIII-
konsentrat (Elocta)  

Nasjonal hoved utprøver  
Pål Andre Holme  
Lokal utprøver  
Heidi Glosli  

 14 pasienter 
inkludert; 
1 screen failure 

Sanofi 
LemKids alemtuzumab 

Fase III-studie:  
Cross over studie for å evaluere 
effekt, sikkerhet, tolerabilitet 
og farmakokinetikk av 
alemtuzumab hos pediatriske 
pasienter (10-18 år) med 
relapserende-remitterende MS  

Nasjonal hoved utprøver  
Inger Sandvig  
SI Helle Pfeiffer 
 

 Klar for 
inkludering 
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Sanofi 
Isatuximab ACT15378 

Evaluering av antitumor 
aktivitet, sikkerhet og 
farmakokinetikk av Isatuximab 
brukt i kombinasjon med 
kjemoterapi hos barn fra 28 
dager til under 18 år med 
relaps/refraktær B eller T ALL 
eller AML (ved første eller 
andre relaps)  

Nasjonal hoved utprøver 
Camilla Tøndel 
Lokal utprøver Jochen Büchner 
SI Inga Maria Johannsdottir 

Inkludering 2019 

Sanofi 
Pedistad OBS15333 
 

Prospektiv, observasjon-, 
longitudinell studie hos 
pediatriske pasienter med 
moderat til alvorlig atopisk 
eksem der sykdommen ikke er 
adekvat kontrollert 

Nasjonal hoved utprøver 
Håvard Ove Skjerven 

 Oppstart 2019 

Oslo 
Universitetssykehus 
PreventADALL 

En randomisert studie med 

tidlig matvareintroduksjon og 

hudbehandling hos spedbarn 

for å forebygge utvikling av 

allergiske sykdommer. Samtidig 

en prospektiv langtids 

fødselskohortstudie som 

vurderer faktorer som tidlig i 

livet er involvert i utvikling av 

ikke-smittsomme 

folkesykdommer.  

 

Nasjonal hoved utprøver  
Karin Lødrup Carlsen  
Lokal utprøver  
Håvard Ove Skjerven  

1736 Pågår, inkludering 
komplett 

Oslo 
Universitetssykehus 
Take-Away Food Allergy 

En randomisert klinisk studie av 
oral allergen de sensibilisering 
hos barn med alvorlig peanøtt 
allergi. 1 år opp dosering 
(fullført september 2017), 
deretter 3 års 
vedlikeholdsbehandling.  

Nasjonal hoved utprøver  
Geir Håland 

77 Pågår, inkludering 
komplett 
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Oslo 
Universitetssykehus 
The Norwegian 
Antibiotics for 
Pneumonia in Children 
(NAPiC) study 

Nasjonal, randomisert, 
dobbeltblind studie av 
amoxicillin versus placebo hos 
barn 1-5 år med nedre 
luftveisinfeksjon henvist til 
barneavdeling. Inkluderes 
fortløpende i akuttmottak, 
følges opp klinisk og 
mikrobiologisk etter 2 uker og 
6mnd.  
 
 

Nasjonal hoved utprøver  
Håvard Ove Skjerven 

150 Inkludering fra 
mars 2018 – 
inkludert 21 pas i 
2018 

St Olavs hospital 
WE walking Easier 

Fase 3 studie:  
Randomisert 
placebokontrollert studie for å 
kartlegge effekten av 
botulinum toxin A på gange hos 
barn med cerebral parese 

Nasjonal hoved utprøver 
Torstein Vik 
Lokal utprøver Kjersti Ramstad 

 7 barn ferdig fulgt 
opp 

INNODIA  
Konsortium som består 
av 
forskningsinstitusjoner 
og klinikker, 
legemiddelfirmaer, 
foretak og 
pasientorganisasjoner 
fra hele Europa  

Skal forebygge type 1 diabetes, 
bevare insulinproduksjonen 
ved nyoppdaget diabetes, og 
forebygge senskader ved 
diabetes. Tilfeller av 
nyoppdaget diabetes og 
førstegrads slektninger følges 
opp regelmessig med kliniske 
registreringer og biologiske 
prøver i flere år fremover.  

Knut Dahl-Jørgensen/ Geir 
Joner/ Torild Skrivarhaug  
 

 Inkludering fra 
våren 2019 

DiViD Intervention Trial Undersøker om virus kan være 
en utløsende årsak til type 1 
diabetes. Ny diagnostiserte 
med 
type 1 diabetes skal få 
antivirale midler med mål å 
bevare mest mulig av 
insulinproduksjonen ved 
diagnosetidspunktet. 
 

Knut Dahl-Jørgensen/Lars 
Krogvold 

100 inkludert 19 pas i 
2018 

Oslo 
universitetssykehus og 
Norges 
veterinærhøyskole  
ALLERVACC  

Peanøtt allergi diagnostikk hos 
barn for å utvikle peanøtt 
vaksine 

Nasjonal hoved utprøver  
Geir Håland  

 10 barn inkludert 
i 2017 – studien 
ble avsluttet i 
2018 
 

Oslo 
universitetssykehus HF 
Komplikasjoner og 
rekonvalesens etter 
Perkutan Endoskopisk 
Gastrostomi (PEG) - en 
prospektiv studie 

Registrere resultater etter 
operasjon med gastrostomi. Få 
mer kunnskap om 
komplikasjoner, rekonvalesens 
og foreldretilfredshet ved ulike 
operasjonsmetoder for å legge 
gastrostomi 

Prosjektleder 
Charlotte Kristensen Knatten 

200 Inkludert 36 barn 
på Ullevål i 2018  

ringt ca 6opp  
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Ibsen 3 
Norsk forskningsråd, 
Helse SørØst, OUS, mfl 

Innsamle data hos alle (både 
barn og voksne) som utredes 
for IBD i Helse Sørøst, dvs 
Ulcerøs colitt og Crohns 
sykdom for å øke kunnskapen 
om utvikling av sykdommen, se 
på mulig forebygging og evt ny 
behandling. 

Nasjonal koordinator Marte Lie 
Høivik, 
PI barnekohorten Gøri 
Perminow 

Alle barn og 
voksne som 
utredes for IBD i 
Helse Sørøst i 
perioden 2017-
2019 

Inkludert 39 pas i 
2018, hatt 13 pas 
inne til 1 års 
kontroll 

BIOMARIN 
Morquio A Registerty 
Study 
(MARS) 

Multisenter, multinasjonal 
observasjonsstudie for å 
karakterisere og beskrive 
Mucupolysaccharidosis IV type 
A populasjonen og se på klinisk 
effekt av medikamentet 
Vimizim. 

Nasjonal hoved utprøver 
 Erik Hankø 

4 Oppstart 2018 – 
foreløpig satt på 
vent 

 
 
Norsk forskningsråd 
LongStep 
 

 
 
Internasjonal multisenter, 
longitudinell studie av 
musikkterapi for premature 
barn og deres foreldre. Se på 
effekten av musikkterapi på det 
emosjonelle båndet mellom 
premature barn og deres 
foreldre både under 
sykehusinnleggelse og etter 
utskrivelse. 

 
 
PI Trond H. Diseth 
Koordinator Heidi Glosli 

 
 
10 

 
 
Inklusjon fra jan 
2019 

Nerveblokadestudien 
EU finansiert  
 

Effektevaluering av et 
styringsverktøy for 
administrasjon av perifer 
nerveblokade. Friske frivillige 
fikk perifer nerveblokade x2, 
dvs med og uten bruk av 
styringsverktøy. Tidsbruk, 
presisjon og bivirkninger ble 
evaluert. 

Nasjonal hoved utprøver 
 Axel Sauther 

 Inkluderte 53 
deltagere  

Oslo 
Universitetssykehus 
ImNuT 
 

Effekt av ernæringsbehandling 
på vekst, inflammasjon og 
metabolisme til ekstremt for 
tidlig fødte barn. En dobbel-
blindet randomisert studie 
 

Prosjektleder Tom Stiris, 
PI Sissel J. Moltu 

172 Inkludert ca 30 
pas i 2018 

Albino 
EU- finansiert studie 
EUDRACT-No: 2016-
000222-19 

Utprøving av om legemiddelet 
Allopurinol har potensiale til å 
redusere hjerneskade etter 
surstoffmangel ved fødsel. En 
blindet, randomisert placebo – 
kontrollert multisenter studie, 
fase 3 

Nasjonal hoved utprøver 
 Tom Stiris 

10 Planlagt oppstart 
mars 2019 

 

 


