
NOMINASJON  
RAGNHILD RØSBJØRGEN 
 

Jeg foreslår herved Ragnhild Nyhus Røsbjørgen som kandidat til 
årets bioingeniør. Ragnhild har jobbet i min forskningsgruppe 
ntnu.no/cerg siden 2005. Forskningsgruppen består av 55 
personer med svært forskjellig bakgrunn og vi gjennomfører 
epidemiologiske befolkningsstudier, kliniske- og 
eksperimentelle studier (med celler, organer og dyr) der 
effekten av fysisk trening på hjerte- og hjernehelse er 
overordnet tematikk. Vi har få faste ingeniører og det sier seg 
selv at oppgavene er veldig forskjellige i befolkningsstudier vs. 
kliniske- og eksperimentelle studier. Ragnhild har vært en 
foregangskvinne i å ha et sterkt ønske om å bidra som 
bioingeniør på alle disse områdene. Hun bidrar i høyeste grad 
til at vi som forskningsgruppe har blitt en svært attraktiv 
arbeidsplass i Norge, med veldig varierte arbeidsoppgaver i et 
dynamisk og levende miljø. Hun har gjennom sitt vesen og 
arbeidskapasitet tydelig vist at bioingeniører bør inkluderes 
som sentrale aktører på alle trinn i forskningsprosjekter. Dette 
var langt ifra vanlig hos oss før Ragnhilds inntreden i vårt miljø, 
og normalen var at bioingeniøren var med på å gjennomføre 
begrensede deler av datainnsamling og noe standard 
analysearbeid i ettertid. På denne måten er hun (etter min 
mening) virkelig med på å utvikle og modernisere 
bioingeniørfaget. Hun har gjennom sitt arbeid gjort at 
bioingeniørene i gruppen vår, og generelt på instituttet, har fått 
et løft og en helt annen «standing» i miljøet enn hva tilfellet var 
for bare noen år tilbake. Ragnhild har i en årrekke bidratt til og 
tatt initiativ til oppgaver langt utover det som har vært 
forventet av en «normal» bioingeniør, og hun (de) er nå en 
naturlig del av ikke bare gjennomføring av forskningen, men 
også planlegging av studiene og diskusjon av resultatene før 
publisering.   

Her er noen eksempler på hva Ragnhild har vært med på de 
senere årene, utover «vanlige» arbeidsoppgaver som 
blodprøvetaking og analyse (f.eks. PCR, ELISA, farging av snitt 
osv.) som vi anser som «standard» bioingeniøroppgaver:  

Epidemiologisk forskning: I årene 2006-2008 gjennomførte vi i 
forbindelse med den tredje Helseundersøkelsen i Trøndelag 
(HUNT3), et prosjekt der vi testet kondisjonen (maksimalt 
oksygenopptak), med avansert ergospirometritustyr, på mer 
enn 5000 personer i alderen 13-90 år. Dette er den største 
studien i sitt slag med direkte målt oksygenopptak. I forkant av 
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studien var det et stort pilotprosjekt der vi måtte lære oss det avanserte utstyret, teste reliabilitet og 
validitet på tre ergospirometristasjoner. Dette omfattende arbeidet var Ragnhild helt sentral i, og 
hun lærte seg utstyret, bidro til validering, samt deltok i testingen av kondisjon hos deltakerne i 
prosjektet. Hun har i ettertid vært ansvarlig for gjennomføring av mange slike tester (i kliniske 
studier) ved vårt treningslaboratorium ved NTNU/St. Olavs hospital, og var rådgiver for de som i 
HUNT4 gjennomførte tilsvarende tester i 2017-2019.  

Kliniske studier: Ragnhild har vært delaktig i mange kliniske studier ved min forskningsgruppe. Den 
største omfattet eldre personer (70-77 år) som vi har testet og trent i nå mer enn 8 år. Ragnhild har 
vært med på alle aspekter ved testingen av deltakere i denne studien, fra blodprøvetaking, 
kondisjonstesting, blodtrykk, balansetester til molekylærbiologiske analyser av blod/vev, mm. 
Akkurat nå er hun helt sentral i en ambisiøs studie der vi skal teste om blod fra trente personer kan 
være med å bremse/forhindre utviklingen av Alzheimers sykdom. Studien starter 15. januar 2021 og 
det har vært en ekstremt omfattende prosess da trent blod anses som et legemiddel med de krav til 
dokumentasjon av metodevaliditet, etikk, pasientsikkerhet mm., som følger ved søknad og 
dokumentasjon til Statens legemiddelverk. Ragnhild har koordinert mye av dette arbeidet sammen 
med forskere i gruppen min, og vi hadde ikke kunnet startet studien i januar 2021 om det ikke var for 
Ragnhild sin ekstraordinære arbeidskapasitet og pågangsmot. Her vil hun være ansvarlig for 
oppfølging av pasienter med Alzheimers sykdom (og deres pårørende) og blant annet teste kondisjon 
og livskvalitet.  

Eksperimentelle studier: Ragnhild hadde ingen bakgrunn i eksperimentell hjertefysiologi da hun 
startet hos oss. Det har ikke hindret henne å være pådriver og sentral person for utvikling av nye 
metoder som har vært nødvendige for at vi har lyktes så bra med forskningen vår som vi har gjort. 
Eksempelvis hadde vi et ønske om å etablere en modell i rotter og mus som har hjertesvikt etter 
hjerteinfarkt. Ragnhild etablerte denne metoden i vårt laboratorium og vi har benyttet den (og 
benytter den) i utallige studier. Dette har muliggjort at vi har kunnet kjører parallelle studier på 
mennesker (med hjertesvikt etter hjerteinfarkt) og i dyremodeller, og dette har gjort at vi har kunnet 
studere effekten av trening som medisin i denne sykdommen på et helt annet nivå enn hva som er 
mulig ved bare å studere mennesker. For å kunne studere hva som skjer i hjertecellene hadde vi et 
ønske om kunne isolere hjerteceller fra rotter og mus. Ragnhild var sammen med undertegnede den 
som etablerte metoden for hjertecelleisolering fra mus slik at vi nå kan studere i detalj (ved bruk av 
eksempelvis konfokalmikroskopi/fluorescensmikroskopi og elektrofysiologiske metoder slik som 
patch-clamp/voltage-clamp) hvilke tilpasninger som skjer ved sykdom og ved trening. Disse 
metodene har gitt oss angrepspunkt for å teste ut potensielt nye hjertemedisiner for fremtiden. Hun 
har også tilegnet seg kunnskap til å gjennomføre cellestudiene ved bruk av diverse 
mikroskopteknikker (som nevnt over).  

Ragnhild har i alle år vært tydelig på at bioingeniørene i gruppa vår bør, og har krav på, kontinuerlig 
kompetansehevning. Dette har ført til at de har blitt en helt integrert del av forskningsgruppa, og hun 
veileder hvert år 1-3 bioingeniørstudenter fra NTNU. Hun er derfor med på å utdanne fremtidens 
bioingeniører hun tar med på svært spennende og varierte oppgaver i forskningsgruppa vår. 
Oppgavene er nesten utelukket bedømt med karakter A. Med Ragnhild så blir studentene raskt en 
del av gruppa og får et reelt bilde av hvordan vår forskningshverdag er – og et innblikk i hvor variert 
arbeidsoppgavene kan være som bioingeniør. Tilbakemelding fra tidligere studenter viser at de har 
satt veldig stor pris på oppfølgingen fra Ragnhild, og flere av disse jobber i dag enten i min 
forskningsgruppe eller i andre forskningsgrupper ved instituttet. Ragnhild ytret for noen år siden at 
hun ønsket å ta en mastergrad i folkehelse for å lære enda mer om kliniske- og epidemiologiske 
studier for å kunne gjøre en enda bedre jobb på de to områdene. Gjennom dette synliggjør hun, etter 



min mening, at hun ønsker at bioingeniøren kan ha/ta en tydelig rolle i fremtidens folkehelsearbeid. 
Jeg tror hun her har rett om vi ser retningen samfunnsutviklingen tar i dag med veldig mange fler 
eldre og mange flere fysisk inaktive personer. Det kan også her nevnes at hun på fritiden 
gjennomfører folkehelsearbeid i praksis gjennom at hun leder aktivitetstilbud til innbyggerne i bygda 
der hun bor ved trene dem i tråd med det vi finner ut i forskningen vår. Hun er i dag i gang med sin 
mastergrad i folkehelse på deltid, og har nå gjennomført alle nødvendige kurs og skal i gang med 
selve forskningsprosjektet som vil omhandle det nevnte prosjekt på pasienter med Alzheimers 
sykdom.  

Ragnhild har bidratt til fellesskapet også utover forskningsgruppen min. I tillegg til å være tillitsvalgt 
for NITO (2000-2003) når hun arbeidet ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St Olavs 
hospital, har hun i en årrekke vært verneombud (2009-2014) ved vårt institutt (Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk, ISB), ansattrepresentant for tekniske stillinger ved 
rekrutteringsprosesser ved Fakultet for medisin og helse (MH-fakultetet) ved NTNU (2009- fortsatt), 
ansattrepresentant for tekniske stillinger i ledergruppa ved ISB (2017-fortsatt) , ansattrepresentant 
for tekniske stillinger i fakultetsstyret ved MH-fakultetet, NTNU (2017-fortsatt) og er medlem i 
rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning, Bioingeniørfagliginstitutt BFI, NITO (2020 -) 

Dette er altså noe av det hun driver med i det daglige. I tillegg er hun forskningsgruppens 
sosialminister og muntrasjonsråd og er i bresjen for all sosial aktivitet til alle årets tider. Som dere 
skjønner så er det en glede å anbefale Ragnhild Røsbjørgen som en sterk kandidat til årets 
bioingeniør. Ta gjerne kontakt om dere har behov for ytterligere eller utfyllende informasjon. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ulrik Wisløff 
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