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Hvem er ESF?

Avdeling for Endokrinologi, Sykelig overvekt og Forebyggende medisin



Diabetesforskningslaboratoriet
Elisabeth Qvigstad, Kåre Birkeland, Hanne L. Gulseth, Åse Halsne, Anne Marie Aas, Cecilie 
Wium

• Egeninitierte studier innen diabetes, svangerskapsdiabetes og annen metabolisme

• Klinisk oppdragsforskning i fase II-IV på legemidler, ernæring og med.tekn. utstyr 
innen diabetes og metabolisme. Fase I studier i samarbeid med Klinisk forskningspost

• Bred kompetanse på ledelse av forskningsprosjekter (Protokollutvikling, REK-
søknader, GCP, personvern)

• Stor pasientpopulasjon med type 1- og type 2-diabetes ved vår poliklinikk

• Avanserte teknikker for undersøkelse av glukose- og fettstoffskiftet: 
Euglykemisk clamp = gullstandard for insulinfølsomhet
Hypo- og hyperglykemiske clamper
Intravenøse og orale glukosetoleransetester 
Måltidstester
Indirekte kalorimetri for måling av hvilemetabolisme
Bioimpedans for måling av kroppssammensetning
DXA-måling av kroppssammensetning og benmineralisering
Fysisk aktivitet og gripestyrke
Muskel- og fettbiopsier, benmargsbiopsier

Samarbeider med Hormonlaboratoriet, Avdeling for klinisk ernæring OUS, Avd for 
ernæringsvitenskap, UiO, Idrettshøyskolen, Senter for klinisk hjerteforskning Ullevål, 
Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Indremedisinsk forskning RH



Spesiell endokrinologi
Jens Bollerslev, Anders Jørgensen, Ansgar Heck, Arild Evang, Kristin 
Godang, Tove Lekva, Christina Olarescu, Elisabeth Qvigstad

• Klinisk oppdragsforskning og egeninitierte studier innen 
hypofysesykdommer, binyresykdommer, bensykdommer, 
benmetabolisme

• Stor pasientpopulasjon og langvarig oppfølging av pasienter med 
hypofysesvulster og binyresvulster

• Analysemetoder: 
DEXA med spesialprogramvare for måling av visceralt fett (fett inni buken)
Hormonanalyser på eget laboratorium
Endokrinologisk testing på tilrettelagt dagenhet 
Oral glukosebelastning 
Bioimpedans for måling av kroppssammensetning

• Translasjonell forskning i samarbeid med Indremedisinsk 
forskning RH, Patologisk avdeling, Nevroradiologen



Thyroidea og 
benmetabolisme
Sara Hammerstad, Erik Fink Eriksen, Ingrid Norheim

• Spesialkompetanse på stoffskiftesykdommer og 
benmetabolisme

• Egeninitierte forskningsprosjekter på 
stoffskiftesykdommer og benmetabolisme

• Stor pasientpopulasjon med både høyt og lavt stoffskifte 
samt bensykdommer som benskjørhet

• Analysemetoder:
UL av skjoldbruskkjertelen
DEXA med benmineralmåling og kroppssammensetning
Bone microindentation – måler benstyrke

• Samarbeider med Hormonlaboratoriet, Barneavdelingen 
Ullevål, Nuklærmedisinsk avdeling RH



Sykelig overvekt
Tom Mala, Jon Kristinsson, Stephen Hewitt, Torgeir Søvik, Hilde 
Risstad

• Egeninitiert forskning på sykelig overvekt og fedmekirurgi
Sammenligning av kirurgiske metoder
Livsstilsbehandling etter kirurgi
Vitaminer etter fedmekirurgi
Benmetabolisme etter fedmekirurgi

• Stor egen pasientpopulasjon med fedmeopererte

• Nasjonalt register over fedmeopererte

• Analysemetoder: 
Kirurgiske metoder
Biopsier
Smertemåler

• Samarbeidspartnere: Gastrokir. Avd., Hormonlaboratoriet, 
Senter for sykelig overvekt Sykehuset i Vestfold



Preventiv kardiologi
Serena Tonstad, Eli Heggen, Tor Ole Klemsdal, Lise 
Bergengen, Ragnhild Kleve, Kari Anne Sveen, Mette 
Svendsen

• Egeninitierte studier og klinisk oppdragsforskning innen 
hjerte/kar, lipider, diabetes, kost, overvekt og røykeslutt

• Analysemetoder: 
Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

UL av halskar

Arbeids-EKG for utredning av koronarsykdom

24-timers blodtrykksregistrering

Indirekte kalorimetri for måling av hvilemetabolisme

• Samarbeider med Avdeling for klinisk ernæring OUS, Avd
for ernæringsvitenskap UiO, Idrettshøyskolen, Senter for 
pasientmedvirkning og samhandlingsforskning



Lipidklinikken og Nasjonal 
kompetansetjeneste for FH

LK:  Cecilie Wium, Ellen Strøm, Hilde Risstad, Emil Asprusten, Ellen Hillestad, Anne Blegstad

NKT for FH: Martin P Bogsrud, Kirsten Holven, Ingunn Narverud, Jacob J Christensen

• Forskning på lipider (fettstoffer i blodet), diabetes, kost og metabolisme hos voksne og barn

• Klinisk oppdragsforskning fase (I), II-IV og egeninitiert forskning på lipider i mer enn 30 år

• Til enhver tid ca. 10-12 pågående oppdragssstudier

• Stor pasientpopulasjon med arvelige lipidsykdommer som følges livslangt

• Lang erfaring med diabetesprosjekter siden 2002

• Velutviklet lokalt kvalitetsregister over seksjonens pasienter med arvelige lipidsykdommer

• Drevne forskningsmedarbeidere, inkl. bioingeniør,  apotektekniker, klinisk ernæringsfysiolog 
med lang erfaring og høy gjennomføringsevne

• Medisinsk kompetanse innen kardiologi, endokrinologi, ernæring, folkehelse, genetikk

• Bred kompetanse på ledelse av forskningsprosjekter (Protokollutvikling, REK-søknader, GCP, 
personvern)

• Blodprøvetaking og bearbeidelse, UL halskar, kroppssammensetning, Glukosebelastninger, 
Måltidstester

Samarbeider med: Avd for ernæringsvitenskap, UiO, Avdeling for klinisk ernæring OUS, Enhet for 
hjertegenetikk, Klinisk forskningspost på RH, Hormonlaboratoriet. 



Miljø og yrkesmedisin
Britt Randem, Bato Hammarstrøm

• Arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk ekspertise 
iht eksponeringsvurderinger

• Risikovurderinger

• Undersøkelser ved Hånd-Arm Vibrasjonssyndrom 
(HAVS)

• Analysemetoder: 
Vibrosense vibrometer til måling av sensibilitet i hånd

Er under anskaffelse av nytt vibrometer som kan brukes 
på både hender og føtter



Samarbeidpartnere
Hormonlaboratoriet: 
Per Thorsby, Milaim Pepaj

• Hormonanalyser

• Genetiske analyser

• Proteomikk

• Metabolomikk

• LC-MS/MS

Enhet for Hjertegenetikk
Trond Leren, Martin P Bogsrud

• Genetiske analyser 

• FH-registeret

• Forskning på lipidforstyrrelser 
og genetiske hjertesykdommer

Avd. for Ernæringsvitenskap, UiO
Kirsten Holven, Kjetil Retterstøl, Monica Hauger Carlsen

• Kostholdsregistreringer

• Genekspresjonsanalyser

• Ernæringsanalyser

• Inflammasjon

• Celleanalyser

• DEXA, BIA, ankeltrykkmåling

• Direkte og indirekte kalorimetriSenter for klinisk hjerteforskning, 
Ullevål
Ingebjørg Seljeflot

• Egeninit. Hjerte/karstudier, 
diabetesstudier

• Inflammasjonsmarkører
• Trombosemarkører

Klinisk forskningspost, RH
Hasse Khiabani Zaré

• Egeninitierte studier og klinisk 
oppdragsforskning fase I-IV


