
Helse Nords neste forsknings- og 
innovasjonsstrategi.

Hva vil vi?

Regional helseforskningskonferanse i Tromsø, 15.01.2020

Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF, 

leder i samarbeidsorganet med universitetene (USAM)



Helse Nords forskningsoppdrag
• Hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven

• lovpålagt oppgave for HFene

• ”Tilskuddet til forskning skal være et økonomisk bidrag og insentiv til å sikre forskning og 
oppbygging av forskningskompetanse i helseforetakene”
• sitat Prop 1 S. (statsbudsjettet) om forskningstilskuddet til RHFene

• ”Forskning er viktig både for å bidra til ny kunnskap, og for å bidra til kompetanse og utvikling i 
sykehusene”

• sitat Prop. 1 S om forskning i sykehusene

• Årlige spesifikke krav i oppdragsdokument fra departementet til RHF, og fra RHF til HFene

• En rekke andre førende dokumenter, bl.a.:
• Nasjonal helse- og sykehusplan

• HelseOmsorg21, nasjonal strategi for helse- og kunnskapssektoren

• Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

• Forskningsmeldinga

• Helsenæringsmeldinga



Oppdraget fra RHF-styret
”Forskningen skal ha god kvalitet, være nyttig og basert 
på behovet for mer kunnskap. Sykehusene har en særlig 
rolle i den kliniske og pasientrettede forskningen.”



Strategi 2016-2020

Hovedområder

1. Kunnskap og kompetanse

2. Topp- og breddeforskning

3. Infrastruktur, forskningsstøtte og 

nettverk

4. Etikk, habilitet og forsvarlighet

5. Formidling og bruk av 

forskningsresultater

6. Innovasjon

Noen særlige hensyn
• Forskning i alle helseforetak

• Samisk forskning

• Flere postdoktorstipend 

• Helsefaglig forskning 



Gjeldende strategi - bred

• 6 mål - fornuftige mål
• Mye er innfridd 

• Mye er faste pågående prosesser, etablerte strukturer og hjemlet andre 
steder

• Delmål (22) og tiltak (99) peker på «alle ting» vi må jobbe med

• Mye trenger ikke stå i neste strategi

• Faglige prioriteringer
• Kvalitet og nytte utslagsgivende

• Noen fagområder sender få søknader

• Noen fagområder kommer bedre ut enn andre



Gjeldende strategi – noen tiltak

• Konkrete nye tiltak realisert:
• Forskningsstillinger 80 % i hvert HF – til bruk ut fra eget definert felles behov i 

HFet

• Regionale forskningsstøttestillinger statistikk og helsefag – på UNN

• Fagstilling – bioinformatikk

• KlinReg – ny søknadstype forskning

• Innovasjonssatsing – 5% av budsjett til utlysning/strategisk 
tildeling/oppbygging infrastruktur (Induct)  



KlinReg

• Målsetningen med søknadstypen Regionalt samarbeid innen 
pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning: 
• styrke pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning

• styrke regionalt samarbeid 

• bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere forskningsmiljø i de små 
helseforetakene 

• Lyst ut i 2018

• To prosjekter startet opp i 2019



Faglig profil forskningstildelinger i regionene



Prioriterte områder i strategien  
• Somatisk forskning, spesielt hjerte/kar, kreft og aldersforskning inkludert demens

• Forskning på psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet

• Epidemiologisk forskning

• Translasjonsforskning

• Helsetjenesteforskning inkludert samhandling

• Forskning innen bioinformatikkog avansert diagnostikk

• Forskning på e-helse

• Forskning på samisk helse, inkludert behandlings-og helsetjenesteforskning

• Global helseforskning, inkludert smittevern, miljøproblematikk, arbeidshelse og helse i 
Barentsområdetog minoritets-og flyktningespørsmål

• Forskning på kvinnesykdommer

• Forskning på pasient/pårørendeopplæring og brukermedvirkning

• Forskning på kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid, samt forskning som gir 
grunnlag for forebygging

• Forskning på rehabilitering og habilitering

• Farmasøytisk forskning



Publikasjonspoeng vs forskningspoeng



Framtida - Regional utviklingsplan
Vedtatt i RHF-styret (styresak 158-2018). Relevante 
vedtakspunkter:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional utviklingsplan 
2035 Helse Nord med de
endringer og innspill som kom frem under behandling av 
saken. Planen skal
legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i 
Helse Nord framover og
konkretiseres i oppdragsdokument, handlings- og 
investeringsplaner.

6. Styret vil presisere viktigheten av et vel fungerende 
forskningsmiljø i
foretaksgruppen. Ressursbruk og aktivitet innen 
forskning må løftes minimum
opp på samme nivå som i de andre regionale 
helseforetakene.



Konkrete tiltak i utviklingsplanen (utdrag)

• Universitetssykehuset skal være en pådriver for klinisk forskning i hele 
regionen.

• Understøtte universitetssykehusets særskilte rolle innen forskning.
• Bidra til å utvikle toppforskningsmiljøer særlig innen klinisk forskning og 

translasjonsforskning. Disse skal være i stand til å nå opp i konkurransen 
om midler fra de store forskningsfinansiørene nasjonalt og internasjonalt.

• Legge til rette for at brukerne er en viktig stemme i alle faser av 
forskningsprosessene, der dette er relevant. Dette gjelder også i 
prioritering av ulike forskningstema, og i utformingen av aktuelle 
forskningsspørsmål.

• Videreføre det formaliserte samarbeidet mellom Helse Nord og 
universitetene. Selve forskningen skal skje i samarbeid med aktive 
akademiske miljøer.



Hva vil vi framover? Hvor vil vi?

• Tette kunnskapshull  - flere strategiske prioriteringer 
• Ut fra bl.a. fagplaner i Helse Nord

• Noen hovedprioriteringer: 
• Klinisk forskning– KlinReg og KLINBEFORSK (RHFenes fellesprogram for klinisk 

behandlingsforskning)
• Forskning på registerdata
• Miljøstøtte – samarbeidsprosjekter med UiT
• Samisk helseforskning 
• Internasjonalt samarbeid
• Færre prioriterte faglige satsingsområder
• Forskning i alle deler av regionen
• Forskningen skal svare på sentrale utfordringer i tjenesten/hos pasientene – og vil 

kreve stor tverrfaglig tilnærming

• Fortsatt god brukermedvirkning



Tildeling midler forskning
• direkte strategiske tildelinger via USAM

• behovsinitiert tildeling fra RHF («oppdragsforskning»)

• utlyste midler

• Av RHF-ets midler til forskning lyses de fleste midlene ut i åpen 
konkurranse. Av disse er om lag 2/3 bundet til flerårige prosjekt, og 1/3 av 
midlene skal være fri til nye prosjekter hvert år. 

• Framover: kan tenkes at flere midler tildeles strategisk, eller at det gis flere 
føringer i utlysningene



Hvor kommer pengene fra?
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Prop 1S basis Prop 1S resultat Styret HN KlinBeForsk Andre kilder

• Til dels hentet fra regnskap 2018 (RHF) budsjett 2019 (RHF) og NIFU-registrering 2017
• Sum 330-340 mill til forskning i Helse Nord
• Andre kilder: HFenes egne budsjetter + eksterne kilder



Eksterne midler 

• «…årlige ressursmålingene fra NIFU viser at helseforetakene i vår 
region i 2017 ikke hentet inn mye i eksterne forskningsmidler. Tall for 
2018 viser imidlertid en solid økning, se resultat av EU/NFR-
finansiering i vedlegg 4.» 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-
system-for-maling-av-forskning/id446980/#D

Framover: Helse Nord må fortsatt stimulere til at forskere i HFene kan være 
konkurransedyktige på nasjonal og internasjonale arenaen

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/#D


Innovasjon – framover

• Fortsatt bruk av midler – utlysning/strategisk

• Utlysning fra 2020 endres noe etter nylig evaluering
• Anbefalt at prosjektene er mer knyttet til definerte faglige/strategiske 

satsinger i Helse Nord

• Mer fokus på nytt – nyttig- nyttiggjort

• Hvordan sikre at gode ideer tas i bruk?
• Ref. statsrådens sykehustale 14012020

* Innovasjonsindikatorene (basert på Induct-registreringen)  kan bli 
brukt som resultatbasert tildelingssystem fra HOD



Hva skjer i de andre regionene?

• Helse Sør-Øst: ny kort delstrategi

Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste er ett av fem 
overordnede satsningsområder i Regional plan 2035 



Hvordan sikre ressurstilgangen?

• Fortsatt prioritering av egne midler fra RHF og HFene

• Økt orientering mot andre finansiører – som Forskningsrådet og EU

• Benytte forskningsstøtte i søknadsprosessene



Hvordan øke publisering og forskningspoeng?

• Økt orientering mot andre forskningsfinansiører – som Forskningsrådet og EU

• Stabile forskningsgrupper med gode rammebetingelser ved HFene, som også i 
samarbeid med universitetene, sikre mye og god faglig aktivitet

• HFene bruke forskningsoppgaver for å rekruttere godt personell?

• Aldri slutte å stille spørsmål som kan bli til gode forskningsprosjekter!



Prosess for ny forsknings- og 
innovasjonsstrategi fra 2021
• Prosess i 2020

• HFene involveres 

• Høring i USAM ++

• Vedtak i styret

• Starter arbeidet i vår

• Strategi med definerte tiltak – eller med årlige handlingsplaner



Suksesshistoriene



Takk for meg!

Tove Klæboe Nilsen

tkn@helse-nord.no


