Årsrapport 2009
Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC, 2006-2011)
Året 2009
En midtveisevaluering, gjennomført av et internasjonalt ekspertpanel høsten 2009,
konkluderer med at programmet er et utmerket initiativ som bør videreføres og utvides.
1. Allokeringen av midler har generelt vært hensiktsmessig i forhold til programmets mål.
2. GLOBVAC har lykkes i å trekke til seg søkergrupper med betydelig bredde. Bevilgning er
gitt både til prosjekter knyttet til sykdommer av global betydning, gjennomført i samarbeid
med partnere i lav- og mellominntektsland, og til enkelte prosjekter på svært
innovative/nyskapende temaer.
3. Det er behov for å etablere flere prosjekter knyttet til helsesystem, implementering og
operasjonell forskning. Slike prosjekter vil kunne skape betydelig merverdi på tvers av
tematiske områder. For å kunne gi tilstrekkelig høy prioritering til prosjekter av denne typen,
vil det være nødvendig med økt finansiering.
Forskningsrådet har innledet drøftinger med finansierende departementer om forlengelse av
programmet, basert på anbefalingene i midtveisevalueringen.
Intensivert prosjektoppfølging, gjennom ekstra framdriftsrapport i mars, besøk av
utvalgte prosjekter i april/juni og ekstra statusrapport i oktober 2009, har gitt
programstyret og administrasjonen betydelig bedre innsikt i prosjektenes organisering,
økonomi, resultater, avvik og strategier for å håndtere avvik.
1. En del prosjekter viser god framdrift og spennende resultater
2. Mange prosjekter er forsinket på grunn av tidkrevende rekruttering, sikring av
tilleggsfinansiering, permisjoner og uforutsette faglige problemer
3. Det er ulik praksis med hensyn til rapportering av avvik (underrapportering) og resultater
(overrapportering), og derfor behov for klarere retningslinjer og tett oppfølging
Forskningsrådet bør utvikle en bedre framdriftsrapport og utvide praksisen med prosjektbesøk.
Nye prosjekter og internasjonalt samarbeid er etablert på vaksinasjonsforskning.
1. 14 nye prosjekter ble bevilget støtte etter søknadsfristen 4. juni 2009.
2. Engasjement i fase III-studium av rotavirus-vaksine i India. Etter invitasjon fra PATH og
Department for Biotechnology, India, er en modell for norsk deltagelse blitt utviklet.
Forskningsrådet vil samfinansiere studien, samt sikre norsk kapasitetsbygging gjennom
finansiering av forskningsprosjekter som er knyttet opp mot studien og koordinert av
Folkehelseinstituttet.
Tilnærmet alle tilgjengelige midler for gjeldende programperiode er nå allokert for begge
delprogram, og ingen nye utlysninger er planlagt i påvente av ny finansiering.
Den 4. årlige fagkonferansen, arrangert ved Universitetet i Oslo 30. nov. – 2. des. 2009, er
blitt en viktig møteplass for aktører innen global helseforskning i Norge.
Under tittelen ”Meeting the challenges of the Millennium Development Goals and beyond –
Health research and policy”, ble det arrangert tematiske satellittmøter, presentasjoner av
GLOBVAC-programmets prosjekter og midtveisevaluering, sesjoner om HIV/AIDS og
rettigheter til helse og helsetjenester, og posterpresentasjoner ved studenter.
Neste fagkonferanse: ”Environmental change and global health”, Tromsø, 6.-8. juni 2010

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 2009:
Global helse: 15 229 000 kroner
Vaksinasjon: 50 000 000 kroner
Forbruk i 2009:
Global Helse: 15 237 848 kroner
Vaksinasjon: 46 453 623 kroner
Programmets finansieringskilder i 2009:
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 2009:
Global helse: 13 forskerprosjekt (ingen nye i 2009), 14 408 922 kroner
1 nettverkstøtte (ingen nye i 2009), 600 000 kroner
Vaksinasjon: 24 forskerprosjekter (10 nye i 2009), 38 691 423 kroner
1 brukerstyrt innovasjonsprosjekt (nytt i 2009), 5 200 000 kroner
1 prosjektetableringsstøtte (nytt i 2009), 501 000 kroner (utbetales 2010)
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 neglisjerte. Dette er vesentlig for
å bringe andelen av norske helseforskningsressurser som brukes på helseproblemer i
utviklingsland opp på internasjonalt nivå. Programmet vil bidra til oppbygging av bærekraftige
forskningsmiljøer i Norge og i lav- og mellominntektsland (LMIL). Midtveisevalueringen
konkluderer med at GLOBVAC er et utmerket initiativ, som absolutt bør videreføres og
utvides. Bevilgning er gitt både til prosjekter knyttet til sykdommer av global betydning
(gjennomført i samarbeid med partnere i LMIL) og til enkelte prosjekter på svært
innovative/nyskapende temaer.
2

Status og organisering
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. Programmet har i nåværende
fase finansiering ut 2011, og prosjekter løper ut 2012. Tilnærmet alle tilgjengelige midler
(under forutsetning av null-vekst i budsjettet) er allokert for begge delprogram for gjeldende
programperiode. En budsjettøkning er på nytt foreslått overfor HOD for delprogram for global
helseforskning for 2011-budsjettet.

Basert på anbefalingene fra midtveisevalueringen legges det opp til at programmet vil få en
vesentlig forlengelse. Divisjonsstyret for Store Satsinger har i februar 2010 gått inn for en slik
forlengelse, og det er signaler fra finansierende departement om at dette er ønskelig. Dette vil
kunne sikre nødvendig kontinuitet og langsiktig satsing på dette viktige feltet. Det arbeides for
at programmets omfang og innretning for neste fase kan avklares våren 2010, og at et nytt
programstyre oppnevnes sommeren 2010. Nåværende styre har fått forlenget sin virkeperiode
t.o.m. juni 2010.
Resultater og måloppnåelse
Midtveisevalueringen konkluderer med at allokeringen av midler generelt har vært hensiktsmessig i
forhold til programmets mål.
Styrke forskning som kan bidra til forbedret helse i LMIL (hovedmål) gjennom ny kunnskap og
virkemidler (delmål 1):
Midtveisevalueringen presiserer at det er for tidlig å kunne fastslå effekten av programmet på
globale helseproblemer, men situasjonen per i dag viser en positiv utvikling, som understøtter
anbefalingen om en forlengelse og utvidelse av programmet. GLOBVAC har lykkes i å trekke til
seg søkergrupper med betydelig bredde. Bevilgning er gitt både til prosjekter knyttet til sykdommer
av global betydning (gjennomført i samarbeid med partnere i LMIL) og til enkelte prosjekter på
svært innovative/nyskapende temaer. Det er behov for å etablere flere prosjekter knyttet til
helsesystem, implementering og operasjonell forskning. Slike prosjekter vil kunne skape betydelige
merverdi på tvers av tematiske områder. For å kunne gi tilstrekkelig høy prioritering til prosjekter
av denne typen, kan det være nødvendig med tilleggsfinansiering, eventuelt i form av nye
bevilgninger i forhold til de som programmet rår over i dag. Midtveisevalueringen identifiserer
mangel på prosjekt innen epidemiologi, biologiske markører og diagnostika, og framhever at man
bør rekruttere prosjekter fra områder hvor Norge allerede har god ekspertise. Videre anbefales å
styrke prosjektutvelgelsesprosessen, samt satse på fullfinansiering av de beste prosjektene.

Figur 1 viser disponibelt budsjett, utlysninger, søknadstilfang og prosjektallokeringer for de to
delprogrammene. Delprogram for global helseforskning har hatt stort søknadstilfang og relativt
lite midler til rådighet, og derfor stor konkurranse om midlene de årene det har vært utlysninger
(Figur 1A). For delprogram for global vaksinasjonsforskning har hyppige (årlige) utlysninger
kombinert med mobiliserende tiltak (beskrevet i tidligere årsrapporter) ført til økt
søknadstilfang (Figur 1B). Som nevnt i evalueringsrapporten har man lykkes med å tiltrekke
seg søkergrupper med betydelig bredde, dels fra ”nye” forskere eller miljøer som tidligere ikke
har søkt under dette programmet. Tilnærmet alle tilgjengelige midler (under forutsetning av
null-vekst i budsjettet) er nå allokert for begge delprogram for gjeldende programperiode (17
prosjekter for til sammen 90 mill. kroner under delprogram for global helseforskning, og 39
prosjekter for til sammen 290 mill. kroner under delprogram for global vaksinasjonsforskning).
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B)

Figur 1: Disponibelt budsjett, utlyste midler, søknadstilfang og prosjektallokeringer for delprogrammene global
helseforskning (A) og global vaksinasjonsforskning (B) per 1.1.2010. Tabellene nederst viser tildeling av midler
per finansiør (MFA = UD, MoH = HOD, MoER = Forskningsfondet). Søylene angir tilgjengelig beløp (lyseblått),
totalt søkt beløp (rødt) og allokert beløp (mørkeblått) per årlige utlysning. Trekantsymbolene angir antall
prosjektsøknader som ble mottatt (rødt) og antall prosjekter som fikk innvilget støtte (mørkeblått) per årlige
utlysning. Figuren inkluderer disponible midler og prosjektallokeringer for det tidligere programmet GLOBHELS
(gul bakgrunn) og nåværende program GLOBVAC (lyseblå bakgrunn). Totalt for perioden 2003 – 2011 er det
bevilget støttet til 17 prosjekter under delprogram for global helseforskning, og 39 prosjekter under delprogram for
global vaksinasjonsforskning. Kun forskerprosjekter, brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) og stipend for
yngre forskere er inkludert, mens prosjektetableringsstøtte, konferansestøtte og nettverksstøtte er ekskludert.

Kapasitetsbygging i Norge og i LMIL (delmål 2 og 4): Midtveisevalueringen gir en rekke
anbefalinger for å sikre videreføring og utvidelse av de globale helsesatsingene som allerede er blitt
styrket gjennom den første fasen av programmet. Spesielt viktig er langsiktig videreføring av
støtten til kompetansebygging både i Norge og i samarbeidslandene for å sikre bærekraft
(”sustainability”), og sikre at alle samarbeidsprosjekter med partnere fra utviklingsland omfatter
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utvikling og styrking av menneskelige ressurser. Det anbefales også å fortsatte rekrutteringen av
yngre forskere. Programmet har i 2008 og 2009 utlyst prosjektmidler spesielt for yngre forskere på
post doc.-nivå, og to slike prosjekt ble innvilget støtte i 2009.

Internasjonalt samarbeid (delmål 3):
Midtveisevalueringen anbefaler å øke og utvide internasjonalt samarbeid, spesielt mot EU (dvs.
ikke bare mot LMIL).
Norge-India-samarbeid på human vaksinasjonsforskning: Midtveisevalueringen anbefaler at
samarbeidet mellom Forskningsrådet og Department for Biotechnology, Ministry of Science
and Technology, Government of India må sikres videreført gjennom bedre koordinering
mellom finansiører, forskere og institusjoner i de to landene. Norsk-indiske
samarbeidsprosjekter utgjør ca. 25% av finansieringen for vaksinasjonsforskning. I 2009 er
norsk deltagelse i en fase III studie av en rotavirusvaksine i India kommet i stand etter
invitasjon fra PATH og Department for Biotechnology, India. Forskningsrådet ved GLOBVAC
vil samfinansiere studien samt sikre norsk kapasitetsbygging gjennom finansiering av
forskningsprosjekter som er knyttet opp mot studien og koordinert av Folkehelseinstituttet.
Norge-India-samarbeid var også en del av utlysningen på vaksinasjonsforskning i 2009.
European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP):
Midtveisevalueringen anbefaler at norsk samfinansiering av EDCTP kan koordineres i forhold
til EDCTPs utlysninger slik man forsøkte i 2007, men det er nødvendig å forsikre seg om at
norske forskeres interesser og ekspertise passer til fokus for aktivitetene i EDCTP. Samarbeidet
mellom GLOBVAC og Norsk forum for global helseforskning er viktig med tanke på
nettverksbygging og pådrivervirksomhet, og bør utvides og styrkes. Norges rolle og
forpliktelser i neste fase av EDCTP er oppe til diskusjon med aktuelle departement og
direktorat, og vil avklares i løpet av 2010.

Faglige utfordringer og tiltak:
Finansiering og langsiktighet:
Det er viktig å sikre langsiktig finansiering av programmet, for å sikre kapasitetsbygging i
Norge og spesielt i LMIL. Delprogram for global helseforskning har vært spesielt
underfinansiert, og det er ønskelig å sikre finansiering fra andre departementer enn UD.
Forskningsrådet har innledet drøftinger med finansierende departementer om forlengelse av
programmet, basert på anbefalingene i midtveisevalueringen.
Rekruttering, kapasitetsbygging og internasjonalet samarbeid:
Se ”Resultater og måloppnåelse” ovenfor.
Prosjektoppfølging:
Programstyret og –administrasjonen intensiverte prosjektoppfølgingen i 2009 for å få bedre
innsikt i prosjektenes organisering, økonomi, resultater, avvik og strategier for å håndtere
avvik. Samtlige prosjekter som hadde pågått i mer enn ett år (26) ble bedt om å sende inn en
ekstra framdriftsrapport i mars 2009. Standard framdriftsrapportskjema ble vurdert som
suboptimalt, og et eget rapportskjema ble utviklet av programstyret- og administrasjonen.
Denne rapporten var kort, fokusert på problemer/avvik og strategier for å håndtere disse, samt
resultater, herunder faglige funn, rekruttering og nye samarbeid. Basert på rapportene, ble 15
prosjekter valgt ut for prosjektbesøk. Prosjektene ble valgt ut slik at det var balanse mellom de
to delprogrammene, og inkluderte både prosjekter som hadde rapportert om avvik og prosjekter
som hadde rapportert om lovende resultater. Fokus var på kommunikasjon med prosjektene for
læring/forbedring.
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Erfaringene fra prosjektbesøkene er oppsummert i en egen rapport. Noen hovedpunkter er:
1. En del prosjekter viser god framdrift og spennende resultater
2. Mange prosjekter er forsinket på grunn av tidkrevende rekruttering, sikring av
tilleggsfinansiering, permisjoner og uforutsette faglige problemer
3. Det er ulik praksis med hensyn til rapportering av avvik (underrapportering) og resultater
(overrapportering), og derfor behov for klarere retningslinjer og tett oppfølging
En ekstra rapport ble også avkrevd alle prosjekter i forbindelse med den årlige
framdriftrapporteringen i oktober 2009. Her ble fullstendige publikasjonslister og abstractsamlinger samlet inn fra alle prosjekter.
Også midtveisevalueringen påpeker behovet for å etablere resultatmål (”metrics”) for å
dokumentere i hvilken grad programmet oppnår sine målsettinger. Disse bør defineres og
kommuniseres til prosjektledere i forkant av prosjektoppstart, og inkludere i) lister på standard
format over publikasjoner finansiert av programmet, ii) biometrisk og profesjonelle data for
forskerne, iii) antall studenter og forskningsinstitusjoner involvert., iv) nye samarbeidsprosjekt
som er etablert nasjonalt og internasjonalt, v) andre resultatmål, slik som utdanning/opplæring,
politikkutforming, ”impact”, feltaktiviteter med mer, vi) tidslinjer på Gantt-kart for alle prosjekt
som inkluderer prosjektendringer, avvik, forsinkelser etc.
Både programstyret og midtveisevalueringen påpeker behovet for å utarbeide bedre
rapportskjema og retningslinjer. Ekstra rapportering og prosjektbesøk ble generelt opplevd som
positivt for forskningsmiljøene, og svært nyttig for programstyret og –administrasjonen.
Praksisen med prosjektbesøk bør derfor videreføres.

Andre forhold:
Midtveisevalueringen konkluderer med at kjønnsbalansen blant forskerne virker akseptabel.
Registrerte data viser at 20 (41%) PhD-stipendiater, 11 (58%) post doc.-stipendiater og 17
(40%) prosjektledere er kvinner. 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). Den årlige
fagkonferansen vil i 2010 fokusere på ”Environmental change and global health” og arrangeres
ved Universitetet i Tromsø, som har spesiell interesse for miljø- og klimaforskning i tillegg til
global helse.

Nøkkeltall, 2009
Antall prosjekter:
Global helse: 14, hvorav ingen nye i 2009
Vaksinasjon: 26, hvorav 12 nye i 2009
Dr.gradsstipendiater:
Global helse: 13 (8.7 årsverk), hvorav 8 kvinner (5.5 årsverk) og 5 menn (3.2 årsverk)
Vaksinasjon: 28 (9.4 årsverk), hvorav 9 kvinner (3 årsverk) og 19 menn (6.4 årsverk)
Postdoktorstipendiater:
Global helse: 7 (4.6 årsverk), hvorav 5 kvinner (2.6 årsverk), 1 mann (1 årsverk) og 1
uregistrert (1 årsverk)
Vaksinasjon: 10 (5.4 årsverk), hvorav 3 kvinner (1.8 årsverk), 5 menn (2.3 årsverk) og 2
uregistrerte (1.3 årsverk)
Prosjektledere:
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Global helse: 12, hvorav 6 kvinner
Vaksinasjon: 21, hvorav 7 kvinner
Kommentarer til tallene:
Prosjektporteføljen økte på global vaksinasjonsforskning i 2009 etter en større utlysning.
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 og 2009 utlyst midler til yngre forskere på post doc.-nivå,
og to slike prosjekt vil starte opp i 2010. Antall årsverk er generelt en del lavere enn antall
stipendiater, noe som i de fleste tilfeller skyldes permisjoner og sen rekruttering/oppstart. Den
største forskjellen finnes blant mannlige doktorgradsstipendiater på vaksinasjonsforskning, og
skyldes i hovedsak ett prosjekt som har et stort antall stipendiater i deltidsstillinger.

Resultatindikatorer, 2009
Avlagte doktorgrader: 0
Vitenskapelige artikler med referee: 24
Vitenskapelige artikler uten referee: 4
Allmennrettede formidlingstiltak: 12
Andre rapporter/foredrag: 25
Bedrifter utenfor prosjektet: 1
Bøker (monografier mv.): 0
Brukerrettede formidlingstiltak: 7
Nye metoder, modeller, prototyper: 4
Oppslag i massemedia: 5
Publiserte foredrag fra interne møter: 40
Kommentarer til tallene:
Programmet er fortsatt i tidlig fase, og det er vanskelig å vurdere programmet ut fra tellekanter.
Fullstendige publikasjonslister og abstract-samlinger er samlet inn fra alle prosjektene som del
av ekstra rapportering i 2009, og vil prosesseres for å danne et bedre bilde av resultatene fra
programmet.

Viktigste aktiviteter i 2009
Forskningsfaglige:
 Prosjektoppfølging:
o Ekstra framdriftsrapport, februar/mars 2009
o Prosjektbesøk ved programstyret og -administrasjonen, april/juni 2009
o Ekstra statusrapport, oktober 2009
 Prosjektportefølje:
o Oppstart av 10 nye vaksinasjonsforskningsprosjekter (fra utlysning i 2008)
o Utlysning vaksinasjonsforskning, søknadsfrist juni 2009 (inkludert stipend for
yngre forskere samt indo-norske fellesprosjekt), bevilgning til 14 nye prosjekter
o Avslutning av 2 prosjekt under delprogram for global helseforskning
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Engasjement i rotavirus fase III-studium etter invitasjon fra PATH og Department for
Biotechnology, India koordinert gjennom Folkehelseinstituttet (prosjektetableringsstøtte
+ spesiell samarbeidsmodell)
Midtveisevaluering av programmet, august-november 2009

Kommunikasjons- og formidlingstiltak:
 Årlig fagkonferanse,”Meeting the challenges of the Millennium Development Goals
and beyond – Health research and policy”, Universitetet i Oslo, 30. november – 2.
desember 2009
 17 nyheter på programnettsiden (www.rcn.no/globvac), hvorav en nyhetssak om
GLOBVAC-finansiert prosjekt
 5 elektroniske nyhetsbrev
 Deltagelse (ved programkoordinator) i paneldebatt ”Global helse i medisinsk utdanning
og legers framtid”, arrangert av Norske medisinstudentforening, Voksenåsen, 3. oktober
2009
 Etablert samarbeid om felles fagkonferanse med Legeforeningen 18-19 mai 2011 på
temaet ”Research and global health – a challenge also for Health Professional
Organisations”
Driftsrelaterte aktiviteter:
 Programstyremøter (8, hvorav 4 telefonmøter)
 Prosjektbesøk (15, programstyret og programkoordinator), Oslo og Bergen, april-juni
2009
 Norway-India Partnership Initiative (NIPI)-seminar (programkoordinator), New Delhi,
India, 9. – 10. februar 2009
 Møte med indiske partner (DBT), Delhi, 11. februar 2009 og Oslo, 1. desember 2009
 EDCTP ”family meeting”, (programkoordinator), den Haag, Nederland, 16.-17. februar
2009
 Observatør i Norsk forum for global helseforskning (programkoordinator, ca. 6 møter,
hvorav 5 telefonmøter)
 Møte om rotavirusvaksine (programkoordinator), Chennai, India, 5. – 6. november 2009
 3 møter med evalueringspanelet i Oslo (hvorav to med programstyret og ett med
forskere/departementer/andre interessenter)
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Høydepunkter og funn
En midtveisevaluering, gjennomført av et internasjonalt ekspertpanel høsten 2009,
konkluderer med at programmet er et utmerket initiativ som bør videreføres og utvides.
Allokeringen av midler har generelt vært hensiktsmessig, og programmet har lykkes i å trekke
til seg søkergrupper med betydelig bredde. Evalueringen gir en rekke anbefalinger, blant annet
at det er behov for å etablere flere prosjekter knyttet til helsesystem, implementering og
operasjonell forskning, men at dette krever økt finansiering. Forskningsrådet har innledet
drøftinger med finansierende departementer om forlengelse av programmet, basert på
anbefalingene i midtveisevalueringen.
Intensivert prosjektoppfølging, gjennom ekstra framdriftsrapport i mars, besøk av utvalgte
prosjekter i april/juni og ekstra statusrapport i oktober 2009, har gitt programstyret og administrasjonen betydelig bedre innsikt i prosjektenes organisering, økonomi, resultater, avvik
og strategier for å håndtere avvik. En del prosjekter viser god framdrift og spennende resultater,
men mange prosjekter er forsinket på grunn av tidkrevende rekruttering, sikring av
tilleggsfinansiering, permisjoner og uforutsette faglige problemer. Det er ulik praksis med
hensyn til rapportering av avvik (underrapportering) og resultater (overrapportering). Det er
behov for bedre rapportskjema med klarere retningslinjer, samt videreføring av praksisen med
prosjektbesøk.
Nye prosjekter og internasjonalt samarbeid er etablert på vaksinasjonsforskning. Fjorten nye
prosjekter ble bevilget støtte etter søknadsfristen 4. juni 2009. Etter invitasjon fra PATH og
Department for Biotechnology, India, er en modell for norsk deltagelse i en fase III-studium av
rotavirus-vaksine i India blitt utviklet.
Den 4. årlige fagkonferansen, ”Meeting the challenges of the Millennium Development Goals
and beyond – Health research and policy”, ble arrangert ved Universitetet i Oslo 30. nov. – 2.
des. 2009. Den årlige fagkonferansen er en viktig møteplass for aktører innen global
helseforskning i Norge.
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Vaksinedata på mobiltelefonen
En gruppe ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen har utviklet
mobiltelefonteknologi for å samle inn vaksinasjonsdata på mobiltelefonen.
I prosjektet ”Open Mobile Electronic Vaccine Trials” (OMEVAC), datainnsamling på papir,
som både er tidkrevende og usikkert, erstattet med innsamling ved hjelp av vanlige
mobiltelefoner eller håndholdte datamaskiner. Ved at elektroniske skjemaer fylles ut og
kvalitetssikres på stedet, blir datainnsamlingen enklere, raskere og sikrere. Dataene kan samles
inn uten nettilgang, for senere overføring til en server på en vanlig datamaskin, hvor de
analyseres og publiseres. Programvaren openXdata er såkalt ”open source”, og utvikles i
samarbeid mellom utviklere i Uganda, Pakistan, India, Sør-Afrika, USA og Norge. De jobber
under målsettingen ”any data, anywhere, any time on any device”. Gruppen ved Senter for
Internasjonal Helse jobber med å utvikling av funksjoner i programvaren rettet mot for
innsamling av kliniske data og vaksineutprøvinger. Prosjektet støttes av GLOBVAC, og ledes
av professor Thorkild Tylleskär. Stipendiat Jørn Klungsøyr er sentral i gjennomføringen av
prosjektet.
http://www.forskning.no/artikler/2009/november/235943 (forskning.no, 1. desember 2009)

Ufaglærte hjelpere har gitt fattige barn bedre helse
Det viser en ny internasjonal rapport som forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten og SINTEF har vært med på å forfatte. Rapporten bygger på en
systematisk gjennomgang av 82 forskningsprosjekter for å belyse virkningene av
helsearbeidet til spesielt opplærte lekfolk.
Gjennomgangen viser at bruk av ikke-profesjonelle helsearbeidere flere steder har redusert
antall tilfeller av alvorlige infeksjonssykdommer blant barn. Lekfolk har i flere tilfeller også
klart å redusere dødeligheten hos barn under fem år. Den aller klareste sammenhengen mellom
lekfolks innsats og helsegevinster for mor og barn ble funnet på feltene ammehjelp og
gjennomføring av vaksinasjonsprogrammer for barn. I vaksinasjonsprosjekter brukes noen
lekfolk til å motivere og oppmuntre foreldre til å vaksinere barn samt hjelpe dem med å
oppsøke klinikker, mens andre er opplært til å sette sprøyter. Når det gjelder
infeksjonssykdommer hos barn, spenner lekfolks arbeid fra å drive forebyggende opplæring
blant foreldre, til igangsetting av behandling med antibiotika. I tillegg viser rapporten at bruk
av ikke-profesjonelle helsearbeidere flere steder har økt folks sjanser for å bli kurert for
tuberkulose.
Den store interessen for lekfolks tjenester i helsesektoren skyldes at mangel på profesjonelt
helsepersonell nå utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsa i lav- og mellominntektsland,
spesielt i det sørøstlige Asia og Afrika sør for Sahara. Her bor 11 prosent av verdens
mennesker, men befolkningen i disse områdene bærer en fjerdedel av jordas sykdomsbyrde –
med en tilgang på bare tre prosent av verdens helsepersonell.Arbeidet med gjennomgangen har
vært finansiert av GLOBVAC, og resultatene blir publisert via den anerkjente internasjonale
databasen Cochrane Library. Basen er opprettet for at helsemyndigheter, helsepersonell og
andre beslutningstagere verden over skal få informasjon på ulike felt fra ekspertteam som
sammenstiller og vurderer kvaliteten på tilgjengelige medisinske forskningsresultater.
http://www.sintef.no/Presserom/Forskningsaktuelt/Ufaglarte-hjelpere-har-gitt-fattige-barnbedre-helse/ (Sintef, 18. mars 2010)
10

