
Hvorfor drive desentralisert forskning i 
Helse Nord?

Tonje E Hansen

Fagsjef

Nordlandssykehuset HF



• Helseforetakenes ansvar for å drive 
forskning er forankret i lover, regler og 
forskrifter.

• Helseforetakene er av HOD tillagt ansvar 
for klinisk forskning. 

• Forskning skal drives i alle helseforetak 
som en integrert del av virksomheten

• Helseforetak med 
universitetssykehusfunksjon vs. de andre 
helseforetakene

• Helseforetakenes forskningsansvar 
innebærer også at de skal avsette egne 
ressurser til stillinger, driftsmidler og 
arealer til forskning.

Forskningen i helseforetakene og i Helse Nord
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Nordlandssykehuset HF

Nøkkelinformasjon
• 4 sykehus i tre regioner: Lofoten, 

Salten, Vesterålen
• Nedslagsfelt: ca. 135.000 

innbyggere
• Medarbeidere: 4500 fordelt på 

3200 årsverk
• En rekke utvidete og regionale 

funksjoner 



Forskningspoeng per FoU-årsverk i 2017
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• https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-
forskning/id446980/#Resultater%20fra%20tidligere%20%C3%A5r

• https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2566830/NIFUrapport2018-27_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/#Resultater%20fra%20tidligere%20%C3%A5r
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2566830/NIFUrapport2018-27_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Nær-forskning på lokale sykdommer og lokale forhold

Astma og allergi blant skolebarn i Nordland
– En epidemiologisk studie om forekomst og 

risikofaktorer for astma og allergi.
• Fase 1: Tverrsnittstudie med kartlegging av 

forekomst av astma, allergi og eksem hos 4150 
skoleelever 7-14 år

• Fase 2: Case-kontroll-studie av 801 av elevene fra 
fase 1. Gjennom diagnostiske undersøkelser, 
strukturerte intervju og utfyllende spørreskjema 
kartlegges elever med astmaplager og mistanke 
om allergi. Dette gir grunnlag for å undersøke 
mulige risikofaktorer for astma og allergi. 

• 2 doktorgrader, hhv 2014 og 2019



Forskning knyttet til funksjoner og hendelser 
Identyfying and measuring
patient harms – A study of
measuring adverse events in 
hospitalised patients by the
Global Trigger Tool record 
review method
• Kjersti Mevik (disputas, mai-19):
• Regional kompetansetjeneste 

for klinisk pasientsikkerhet
• Pasientskader som følge av 

medisinsk behandling er ett 
stort helseproblem. 

• GTT-metoden går ut på at ett 
team gransker tilfeldig utvalgte 
pasientjournaler for 
forhåndsdefinerte triggere 
(situasjoner) som kan indikere 
pasientskade. 

• Forskning på GTT muliggjør ett 
«varslingssystem» som kan 
hindre at skade inntreffer.

Kilde: www.an.no, 17. nov. 2018



Forskning som ledd i regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid



Lokal satsning på forskning gir resultater



Bevisst formidling – synlighet er viktig!



• Samfunnsoppdrag

• Lokal brukermedvirkning

• Løse lokale utfordringer

• Kunnskapsbasert praksis

• Undervisning og utdanning

• Rekruttering

• Intern miljø- og kulturbygging

• Ekstern omdømmebygging

Hva oppnår Helse Nord ved desentralisert forskning i regionen?

Disputas til Anne Landsem mai-2019



Større aktivitet og mer 
engasjement fra 

universitetssykehuset inn i 
desentralisert forskning vil 

bidra til å styrke det regionale 
samarbeidet mellom 

foretakene i Helse Nord.



Takk for 
oppmerksomheten!


