Årsrapport 2008
Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC, 2006-2011)
Året 2008
GLOBVAC har i 2008 oppnådd en betydelig økning i søknadstilfanget innen
vaksinasjonsforskning. Antall søknader var 27 i 2008, mot 17 i 2007 og 14 i 2006. Det ser ut
til å være en reell tilvekst av ”nye” miljøer som ikke har søkt programmet tidligere og nye
grupperinger. Økningen skyldes trolig at programmet er blitt mer kjent over tid, samt en rekke
spesifikke tiltak i 2008: i) ”Partnership buildling symposium” i Oslo i mars 2008 med
deltagelse av Statsminister Stoltenberg, samt toppskiktet av internasjonale og norske
vaksinasjonsforskere, ii) økt synliggjøring i form av brosjyre og aktiv bruk av nettsider, iii)
prosjektetableringsstøtte, og iv) møte med ledelsen ved universiteter, universitetssykehus og
helseforetak om global helseforskning.
GLOBVAC har i 2008 styrket samarbeidet med andre aktører innen global
helseforskning. GLOBVAC har samarbeidet med NUFU om felles ”site visit” i Uganda og
arrangerte en felles fagkonferanse om implementeringsforskning, der også Norsk forum for
global helseforskning og Helsedirektoratet var arrangører. Konferansen resulterte i rekordstor
deltagelse (160) og et stort antall studenter som presenterte postere (37). Den årlige
fagkonferansen er således blitt en betydelig og attraktiv møteplass for yngre og etablerte
forskere samt andre aktører innen global helseforskning. Årets konferanse var og et viktig
bidrag til den pågående diskusjonen om en eventuell ny satsing på implementeringsforskning i
Norge.
GLOBVAC har i 2008 bidratt til å konsolidere og styrke det norsk-indiske samarbeidet
innen human vaksinasjonsforskning. Felles norsk-indisk prosjekter er blitt en del av de
ordinære utslysningene på vaksinasjonsforskning, og ca. 30% av GLOBVACs
prosjektportefølje er felles norsk-indiske prosjekter.
GLOBVAC har i 2008 tilrettelagt for nettverksbygging. For første gang ble det utlyst midler
til senterstøtte, noe som resulterte i en søknad. Andre nettverkstiltak var vaksinesymposiet i
mars, den årlige fagkonferansen i oktober, og utlysning av prosjektetableringsstøtte hvor 4
prosjekter fikk støtte.
GLOBVAC har i 2008 tilrettelagt for mobilisering av yngre forskere. Den årlige
fagkonferansen hadde egen abstract- og poster-konkurranse samt en egen sesjon for muntlige
posterpresentasjoner. Til sammen 37 studenter presenterte postere på konferansen. For første
gang ble det utlyst ”karrierestipend” til yngre forskere, noe som resulterte i en søknad.

Programmets mål
Mindre enn 10 prosent av verdens helseforskningsressurser brukes på helseproblemer i
utviklingsland som utgjør 90 prosent av sykdomsbyrden (10/90-gapet), og i Norge har
investeringene i denne typen forskning vært enda lavere. Norge har et moralsk ansvar og en
rekke internasjonale engasjement og forpliktelser (GAVI, FNs tusenårsmål etc.) som tilsier at
det er behov for å styrke forskning og kunnskapsutvikling på helseproblemer i utviklingsland.
Hovedmål
Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) skal styrke og utvide
forskning som kan bidra til bærekraftige forbedringer i helse i lav- og mellominntektsland.
Delmål
1) tilveiebringe kunnskap og verktøy for å bekjempe sykdomsbyrden i disse landene
2) utvikle og styrke bærekraftige norske offentlige og private forskningsgrupper og
–institusjoner
3) utvikle og styrke internasjonalt samarbeid
4) utvikle og styrke partnerskap med forskningsgrupper og –institusjoner i lav- og
mellominntektsland for å sikre kapasitetsbygging
Økonomi og prosjektomfang
Disponibelt budsjett i 2008:
Global helse: 15 229 000 kroner
Vaksinasjon: 50 000 000 kroner
Forbruk i 2008:
Global helse: 22 523 472 kroner
Vaksinasjon: 32 243 308 kroner
Programmets finansieringskilder i 2008:
Global helse: UD (7 000 000 kroner), HOD (4 229 000 kroner), Fondet for forskning
og nyskapning (4 000 000 kroner)
Vaksinasjon: UD ( 50 000 000 kroner)
Antall og type prosjekter i 2008:
Global helse: 15 forskerprosjekter, 21 698 472 kroner
1 nettverkstøtte (Norsk forum for global helseforskning), 460 000
kroner
2 arrangementstøtte, 365 000 kroner
Vaksinasjon: 13 forskerprosjekter, 28 312 583 kroner
1 brukerstyrt innovasjonsprosjekt, 4 333 000 kroner
4 prosjektetableringsstøtte, 597 725 kroner
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Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer
Merverdi og samfunnsnytte
Programmet er vesentlig for finansiering og oppstart av forskningsprosjekter som søker å bidra
til løsninger på de globale helseproblemene som ellers ofte er neglisjert. Dette er vesentlig for å
bringe andelen av norske helseforskningsressurser som brukes på helseproblemer i
utviklingsland opp på internasjonalt nivå (10/90). Programmet vil bidra til oppbygging av
bærekraftige forskningsmiljøer i Norge og i lav- og mellominntektsland. Høy faglig kvalitet og
relevans i forhold til programmets målsettinger er nødvendige forutsetninger for å kunne motta
støtte fra programmet.
Status og organisering
Programmet er i en tidlig fase. GLOBVAC ble opprettet i 2006 som en utvidelse av det
tidligere programmet for global helseforskning (GLOBHELS) til også å omfatte en egen
satsing på vaksinasjonsforskning. GLOBVAC består derfor av to delprogrammer for global
helse- og vaksinasjonsforskning, med separate budsjett og utlysninger, men med et felles
programstyre. En ekstern evaluering skal gjennomføres i 2009, og videre finansiering utover
gjeldende periode (2006 - 2011) kan påregnes, men vil avhenge blant annet av resultatet av
evalueringen. Programstyret vil i 2009 spesielt fokusere på god prosjektoppfølging og
rapportering, blant annet gjennom ”site visits”.
Resultater og måloppnåelse
GLOBVAC har i 2008 oppnådd en betydelig økning i søknadstilfanget innen
vaksinasjonsforskning. Antall søknader var 27 i 2008, mot 17 i 2007 og 14 i 2006. Det ser ut til
å være en reell tilvekst av ”nye” miljøer som ikke har søkt programmet tidligere og nye
grupperinger. Økningen skyldes trolig at programmet er blitt mer kjent over tid, samt en rekke
spesifikke tiltak i 2008: i) ”Partnership buildling symposium” i Oslo i mars 2008 med
deltagelse av Statsminister Stoltenberg, samt toppskiktet av internasjonale og norske
vaksinasjonsforskere, ii) økt synliggjøring i form av brosjyre og aktiv bruk av nettsider, iii)
prosjektetableringsstøtte, og iv) møte med ledelsen ved universiteter, universitetssykehus og
helseforetak om global helseforskning. I tillegg har konstruktiv tilbakemelding i forbindelse
med søknadsrunder bidratt til at enkelt miljøer som har fått avslag er kommet tilbake med
forbedrede og støtteverdige prosjektsøknader i senere runder.
Utlysningene så langt har vært uten strenge tematiske avgrensninger, og tildelingene har vært
foretatt på bakgrunn av kvalitet og relevans, mens prioritering i forhold til ulike
sykdomsgrupper eller tema har vært underordnet. De fleste prosjektsøknadene har kommet fra
akademiske forskningsinstitusjoner. Ett bioteknologiprosjekt (brukerstyrt innovasjonsprosjekt)
mottok støtte fra GLOBVAC i 2008, og har fått støtte til å videreføre prosjektet i 2009-2011.
Bedriften, Bionor Immuno AS, ble kåret til årets mest innovative bedrift i 2008.
Blant prosjekter med sykdomsspesifikke fokus dominerer respiratoriske (hovedsaklig
tuberkulose) og seksuelt overførbare sykdommer (hovedsaklig HIV), men det er og prosjekter
på andre sykdommer slik som diarésykdommer og hjernehinnebetennelse. Flere prosjekter
fokuserer på helsesystemer, helsepersonell eller andre tverrgående problemstillinger. En
elektronisk søkbar prosjektkatalog finnes på programmets hjemmesider www.rcn.no/globvac.
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Programmet vil i 2009 ha stor fokus på resultatrapportering fra prosjektene gjennom ekstra
rapportering og ”site visits” i Norge og i utlandet. Den eksterne evalueringen vil i noen grad se
på forskningsresultatene som er oppnådd så langt, og vil i tillegg vurdere de strategiske grepene
som er gjort innen programmet. Indikatorer så langt i forhold til måloppnåelse er følgende:
Delmål 1 (kunnskap/forskningsresultater): Prosjektporteføljen er økt betydelig de siste årene,
spesielt på vaksinasjonsforskning, og det er en økende tilsøkning også fra nye forskermiljøer.
De fleste prosjektene er i tidlig fase, selv om noen av de tidligste prosjektene på global
helseforskning er i ferd med å avsluttes. Forskningsresultater vil fanges inn gjennom ekstra
rapportering, site visits, og ekstern evaluering.
Delmål 2 (kapasitetsbygging i Norge): Programmet har bidratt til en betydelig økning i antallet
forskningsprosjekter innen global helse- og vaksinasjonsforskning. Det har vært lagt vekt på
større prosjekter hvor PhD- og post doc.-stipendiater inngår som del av disse. Programmet har
bidratt til nye grupperinger og samling av norske forskningsmiljøer innen global helseforskning
direkte gjennom å støtte prosjekter som omfatter flere norske partnere samt gjennom
organisering av konferanser og symposier, og indirekte gjennom støtten som gis til Norsk
forum for global helseforskning.
Delmål 3 (internasjonalt samarbeid): mange av prosjektene omfatter deltagelse i store
internasjonale konsortier. I underkant av 30% av vaksinasjonsprosjektene og –midlene går til
norsk-indisk samarbeidsprosjekter. Femten mill. kroner inngår i ett EDCTP-prosjekt med 3
europeiske og 4 afrikanske partnere. Se ”Internasjonalt samarbeid” nedenfor for ytterligere
informasjon.
Delmål 4 (partnerskap med lav- og mellominntektsland): De fleste prosjektene med hovedvekt
på anvendt forskning har partnere i lav- og mellominntektsland. Midler fra programmet kan
brukes til å finansiere aktiviteter og personer i utlandet, og anslagsvis 70% av prosjektene
oppgir samarbeid med lav- og mellominntektsland, hvorav ca. 11 afrikanske og 9 asiatiske
land, samt flere land i latin-Amerika. En fullstendig oversikt vil lages i forbindelse med
midtveisevalueringen i 2009.
Faglige utfordringer og tiltak
Delprogram for global helseforskning har hatt stort søknadstilfang ved utlysningene de siste
årene, og til sammen 90 millioner kroner er allokert til 17 prosjekter. Nesten alle midlene er nå
allokert fram til gjeldende avslutning av programmet i 2011 dersom man antar nullvekst i
budsjettet. Hovedutfordringen er å sikre økt og videre finansiering til denne typen forskning.
Det har vært ytret ønske fra fagmiljøene, deriblant gjennom Norsk forum for global
helseforskning, om å styrke forskning rundt evaluering av de store satsingene i forbindelse med
de helserelaterte tusenårsmålene. Programmet er involvert i de pågående diskusjonene rundt
dette, og har signalisert at en eventuell satsing på implementeringsforskning kan tilordnes
programmet om ønskelig.
Delprogram for vaksinasjonsforskning har hatt lavt søknadstilfang de første årene, noe som
demonstrerer behovet for oppbygging av kapasitet på dette området. I tillegg kom signalene om
at myndighetene ønsket en slik satsing først langt inn i første bevilgningsår. Forbruket de første
årene var derfor langt under inntektene, med store overføringer som resultat. Gjennom
omfattende strategisk arbeid har programmet klart å øke interessen for feltet. I 2008 var det en
betydelig økning i antall søknader, til dels fra ”nye” miljøer, og i 2009 vil det årlige forbruket
for første gang være større enn den årlige inntekten. Dermed forbrukes ikke bare årets
inntekter, men også overføringer fra tidligere år.
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Det har ikke vært avveket fra kravene om høy faglig kvalitet og relevans i tildeling av
prosjektmidler. Til sammen 191 mill. kroner er allokert til 26 prosjekter. Hovedutfordringen er
fortsatt å stimulere til økt aktivitet og kapasitetsbygging på dette feltet. Det arbeides med å
stimulere til rekruttering av unge forskere, å knytte til seg gode etablerte forskere fra relevante
forskningsfelt, samt å bedre nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjøres gjennom
målrettede konferanser, og informasjon om programmet gjennom aktiv kontakt med norske og
internasjonale miljøer. En større utlysning er planlagt i juni 2009.
Internasjonalt samarbeid
Det oppfordres til internasjonalt samarbeid i alle utlysninger, og spesielt til partnerskap med
forskere og institusjoner i lav- og mellominntektsland. De fleste av prosjektene har
internasjonalt samarbeid, og de som tenderer mot anvendt forskning har som regel aktiviteter
og samarbeidspartnere i lav- og mellominntektsland. For noen prosjekter har GLOBVAC-støtte
bidratt til norske deltagelse i store internasjonale konsortier, og prosjektstøtte fra GLOBVAC i
størrelsesorden 15 millioner kroner har i flere tilfeller sikret deltagelse i konsortie-prosjekter
med totalbudsjetter i størrelsesorden 100 millioner kroner. Prosjektetableringsstøtte har i noen
tilfeller bidratt til å etablere disse konsortiene.
Norge-India-samarbeid innen human vaksinasjonsforskning:
Samarbeidet mellom Forskningsrådet og Department of Biotechnology, Ministry of Science
and Technology, Government of India er styrket i 2008. Det ble i 2008 arrangert en felles
utlysning som resulterte i innstilling av totalt 3 samarbeidsprosjekter fra norsk side for til
sammen 11 millioner kroner. Det norsk-indiske samarbeidet vil i 2009 trolig omfatte 6
prosjekter for til sammen 51 mill. kroner, noe som utgjør 27% av de totale tildelingene fra
delprogram for vaksinasjonsforskning. I tillegg har 7 andre GLOBVAC-finansierte prosjekter
aktiviteter og/eller samarbeidspartnere i India. Det jobbes med å videreutvikle
samarbeidsmodellen for å sikre en raskere felles beslutningsprosess og derved raskere oppstart
av prosjektene, samt med å tilstrebe en større andel av prosjektfinansieringen fra Indisk side for
å oppnå målsettingen om ”matched funding”.
European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP):
Norge har vært representert i EDCTP i flere år, og har i 2008 for første gang bidratt aktivt til
EDCTP gjennom samfinansiering av et prosjekt som samlet vil motta 15 mill. kroner fra
Forskningsrådet (GLOBVAC/EU-kontoret: 7.5/7.5) over en periode på 3 år. En søknad om
nettverksstøtte er under behandling i EDCTP, og vil deretter vurderes for eventuell
samfinansiering fra GLOBVAC. GLOBVAC har i 2008 også finansiert deltagelse av en norsk
forsker til stakeholdermøte om ”TB diagnostics”.
Rekruttering
Programmet har fokusert på i) rekruttering av nye forskningsmiljøer gjennom internasjonalt
vaksinesymposium, informasjonstiltak (brosjyre, nettsider, besøk på institusjoner for å
informere om programmet og et eget møte med ledelsen ved universiteter, universitetssykehus
og helseforetak om global helseforskning) samt utlysning av prosjektetableringstøtte i forkant
av hovedutlysningen og ii) rekruttering av unge forskere gjennom spesiell fokus på postere og
muntlige presentasjoner ved årlig fagkonferanse samt utlysning av ”karrierestipend” for yngre
forskere (inkl. post doc. lønnsmidler, utenlandsstipend og driftsmidler til yngre forsker som er
prosjektleder på delprosjekt knyttet opp til større forskningsgruppe/-prosjekt). Ytterligere tiltak
vil gjennomføres i 2009 for å sikre økt rekruttering til programmet.
De fleste forskningsprosjektene som har fått støtte fra programmet er i Oslo (Universitetet i
Oslo, Folkehelseinstituttet, SINTEF) og Bergen (Universitetet i Bergen/Senter for Internasjonal
Helse og Gades Institutt). Det er viktig å arbeide med å knytte til seg flere miljøer, og aktiv
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oppsøking av forskningsinstitusjoner planlegges i 2009 for å informere om programmet og å gi
råd om søknadsskriving, blant annet ved Universitetet i Tromsø.
Tverrfaglighet
Programmet har en sterk tverrfaglig profil, og spenner fra biomedisinsk til samfunnsfaglig
forskning, fra basal til anvendt og innovativ forskning. Det understrekes at vaksinasjonsdelen
av programmet spenner fra basal forskning og utvikling til forskning rundt implementering.
Nøkkeltall, 2008
Antall prosjekter: (antall totalt, herav antall nye i 2008)
Global helse: 18, hvorav 7 nye i 2008
Vaksinasjon: 18, hvorav 10 nye i 2008
Dr.grads.stipendiater: (årsverk, totalt og herav kvinner)
Global helse: 11 årsverk, hvorav 6 kvinner
Vaksinasjon: 22 årsverk, hvorav 7 kvinner
Postdoktorstipendiater: (årsverk, totalt og herav kvinner)
Global helse: 3 årsverk, hvorav 3 kvinner
Vaksinasjon: 5 årsverk, hvorav 3 kvinner
Kommentarer til tallene
Prosjektporteføljen økte både på global helseforskning og vaksinasjonsforskning i 2008 etter
større utlysninger i 2007. Programmet støtter i prinsippet ikke enkeltstående stipendiater, men
stipendiatstillinger som er del av større prosjekter, herunder stipendiater fra utviklingsland som
arbeider i sine hjemland eller i Norge. Programmet har i 2008 tilrettelagt for midler til yngre
forskere på post doc.-nivå, og vil gjenta denne ordningen i utlysningen i 2009.
Resultatindikatorer, 2008
Avlagte doktorgrader: 3
Vitenskapelige artikler med referee: 21
Vitenskapelige artikler uten referee: 2
Annen publisering/kommunikasjon:
Almenrettede tiltak: 3
Antall Bøker(monogr. Mv;(red)): 2
Kommentarer til tallene
Programmet er i tidlig fase, og det er vanskelig å vurdere programmet ut fra tellekanter. Det vil
gjennomføres en midtveisevaluering i 2009 som vil vurdere utbyttet av programmet så langt, og
brukes til å foreta strategiske justeringer. Oppdaterte resultatindikatorer vil da gjøres
tilgjengelige for de to delprogrammene separat.
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Viktigste aktiviteter i 2008
Forskningsfaglige:
• Vaksinasjonssymposium, mars 2008 med Statsministeren, internasjonale og norske
toppforskere, og programstyret
• Utlysning prosjektetableringsstøtte, vaksinasjonsforskning, søknadsfrist april 2008
• Utlysning, vaksinasjonsforskning, inkl. fellesutlysning med India, søknadsfrist
september 2008
• Møte med ledelsen ved universitetene, universitetssykehusene og helseforetakene,
august 2008
• Årlig fagkonferanse, ”Global health – research for improved implementation”, Bergen,
30-31 oktober 2008
• Deltagelse på rundbordskonferanse om implementeringsforskning i forbindelse med
Count down-konferanse, Cape Town, april 2008
• Felles site visit med NUFU, Uganda, april 2008
Kommunikasjons- og formidlingstiltak:
• ”Engaging in global health research”, mars 2008 (brosjyre om GLOBVAC)
• Nyhetssaker Forskning.no (3)
• Aktiv publisering av nyhetssaker (29 totalt) på nettsidene www.rcn.no/globvac
• Elektronisk nyhetsbrev (5) fra programmet
• Besøk på prosjektutviklingsmøte på Folkehelseinstituttet for å orientere om programmet
• Forelesning på Høgskolen i Oslo, radiografutdanningen, om Global helseforskning
Driftsrelaterte aktiviteter:
• 5 programstyremøter
• Programkoordinators deltagelse på EDCTP møter
• Observatør i Norsk forum for global helseforskning
• Møte med indiske partnere i Oslo (Dr. Sinha, mars 2008), og Bergen (Dr. Bhan, oktober
2008)
• Møte med NUFU (programkoordinator og styreleder); 29. oktober 2008
Høydepunkter og funn
GLOBVAC har i 2008 oppnådd en betydelig økning i søknadstilfanget innen
vaksinasjonsforskning. Antall søknader var 27 i 2008, mot 17 i 2007 og 14 i 2006. Økningen
skyldes trolig at programmet er blitt mer kjent over tid, samt en rekke spesifikke tiltak i 2008.
”Partnership building”-symposiet i Oslo i mars 2008 med deltagelse av Statsminister
Stoltenberg samlet toppskiktet av internasjonale og norske vaksinasjonsforskere, og ble
etterfulgt av en utlysning om prosjektetableringsstøtte i forkant av hovedutlysningen. Det ser
ut til å være en reell tilvekst av ”nye” miljøer som ikke har søkt programmet tidligere og nye
grupperinger. Nytt av året var egne utlysninger til ”karrierestipend” for yngre forskere samt
senterstøtte.
GLOBVAC har i 2008 styrket samarbeidet med andre aktører innen global
helseforskning. GLOBVAC har samarbeidet med NUFU om felles ”site visits”, og arrangert
felles fagkonferanse med NUFU, Norsk forum for global helseforskning og Helsedirektoratet.
På konferansen ble spesielt yngre forskere engasjert gjennom egne postersesjoner. Et møte ble
arrangert med ledelsen ved universiteter, universitetssykehus og helseforetak om hvordan de
kan bidra til å styrke global helseforskning.
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Utvikling av nye vaksiner mot tuberkulose
En gruppe ved Gades Institutt i Bergen under ledelse av Harald Wiker har identifisert
antigener i Mycobacterium tuberculosis, bakterien som forårsaker tuberkulose, og har
undersøkt om disse antigenene kan brukes i nye vaksiner mot tuberkulose.
Prosjektet har påvist komponenter av tuberkelbasiller i vevsprøver fra tuberkulosepasienter.
En rekke proteiner som skilles ut av fra tuberkelbasillene samt membran- og
overflateproteiner er identifisert. Spesielt ble det utskilte proteinet MPT64 funnet i større
mengder enn ventet. Proteinet kunne dermed brukes til å diagnostisere tuberkulose i
vevsprøver fra pasienter. Det er mulig at proteinet har en rolle i å forhindre programmert
celledød i infiserte immunceller, og dermed bidrar til at bakteriene kan overleve inni disse
cellene. Ved å se på immunresponser mot proteinene kan man identifisere mulige kandidater
for nye og bedre vaksiner mot tuberkulose. Prosjektet har og bidratt til utvikling av nye
proteomikk-metoder i samarbeid med den nasjonale proteomikk-platformen (PROBE), samt
reetablering av infeksjonmodeller og analysemetoder for tuberkulose i mus.
Gruppen er involvert i to nye GLOBVAC-finansierte prosjekter ved Gades Institutt og
Folkehelseinstituttet for henholdsvis å utvikle nye vaksinekandidater, og å utvikle en bedre
metode for å detektere tuberkulose og måle effekten av nye vaksiner.

HIV-vaksine tillater ’behandlingsfrie perioder’
Bionor Immuno AS i Skien har utviklet en terapeutisk vaksine som kan gi HIVpasienter lengre avbrudd fra antiretroviral behandling (ART) uten bivirkninger.
Resultater fra Haukeland og Ullevål universitetssykehus er lovende, og firmaet fikk i
2008 støtte av GLOBVAC til å initiere en større klinisk fase IIb-utprøving av vaksinen
i Europa og USA.
Dersom en slik vaksine kan utvikles og lisenseres, vil den kunne komplementere ART og
tillate lengre behandlingsfrie perioder. Dette vil kunne bidra til å redusere både kostnader og
bivirkninger fra slik behandling, redusere sjansen for utvikling av resistente virus, og
forbedre livskvaliteten til HIV-smittede personer. Studien ble annonsert på en
pressekonferanse i forbindelse med den 17. internasjonale AIDS-konferansen i Mexico i
august 2008, og førte til presseoppslag verden over. De første pasientene er nå innrullert i
studien. Bionor Immuno har fått fornyet støtte av GLOBVAC i 3 år til å fortsette studien, og
resultater kan forventes i slutten av 2010. Bionor Immuno ble kåret til årets mest innovative
bedrift i 2008.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7541735.stm (BBC News, 4. august 2008)
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=198423 (VG nett, 5. august 2008)
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