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Hvorfor?

UNNs eier Helse Nord RHF har i 
foretaksmøtet gitt vedtekter for UNN. 
Disse slår fast at helseforetakets formål er 
å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester samt legge til rette 
for forskning og undervisning på høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå, tilpasset 
rollen som universitetsklinikk. Dette er en 
rolle som UNN skal ivareta på vegne av 
hele regionen.



Trygge helsetjenester

”Medicine 

used to be 

simple, 

ineffective and 

safe. Now it is 

complex, 

effective and 

dangerous”



Helse Nord (155 mill kr)

• Kunnskap og kompetanse
• Topp- og breddeforskning
• Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk
• Etikk, habilitet og forsvarlighet
• Formidling og bruk av forskningsresultater
• Etikk



• Klinisk og pasientrettet 
behandlingsforskning

• Økt deltakelse av pasienter i studier

• Forskning i alle helseforetak som en 
integrert del av virksomheten

• Universitetssykehusenes særlige 
ansvar

• Kvalitet og nytte i forskningen

• At forskningen tas i bruk

• Innovasjon



• Nyttevurdering likestilt med kvalitetsvurdering ved 
tildeling av regionale forskningsmidler fra 2017

• Brukermedvirkning er et krav for tildeling av midler 
finansiert fra HOD

• Nye programmer fra Norges forskningsråd er innrettet mot 
å følge opp strategiene

• Sterkere krav om styrke og samarbeid nasjonalt og 
internasjonalt for å nå opp i konkurranse om nasjonale og 
internasjonale midler

• Oppdragsdokument fra HOD til foretakene 2019: 
Øke antall kliniske behandlingsstudier, og øke 
antall pasienter inkludert i kliniske 
behandlingsstudier med minimum 5 %

Strategier og planer legger føringer



Doktorgradsdisputaser blant UNN-ansatte
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Vitenskapelige artikler - Helse Nord
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Vitenskapelige artikler - universitetssykehusene
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Tildelte RHF-midler 2007 – 2020 



Tildelte RHF-midler 2007 – 2020 (kumulert)



• Populasjonsbasert forskning

• Koble data fra Tromsøundersøkelsen med kliniske data

• Forske på vanlige tilstander, slik at volumet er stort nok til å gi adekvate 
resultater

• Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre og SKDE

• Forske på hvordan helse- og omsorgstjenestene kan leveres mer effektivt

Utnytte våre «naturgitte» forhold



• Legge opp til at datainnsamling kan foregå som en del av den kliniske driften

– Kvalitetsregistre

– Randomiserte studier på pasienter som uansett kommer

– Strukturert journal…

Hvordan få til god klinisk forskning i en travel klinisk 
hverdag?



• KLINBEFORSK
– Deltakere fra alle fire 

regioner

• KlinReg
– Regional utlysning, 

samarbeid mellom minimum 
tre institusjoner i Helse 
Nord, hvorav minst et lite 
foretak

• Nasjonalt senter for klinisk 
forskning?

Nasjonale og regionale prosjekter



Hurra for 
TWIST – vi vil 
ha flere 
slike!



20 millioner til forskning på fekal transplantasjon



Kystsamarbeidet –
Nukleærmedisinsk forskningssatsning

Et samarbeid mellom sykehusene og universitetene
i Bergen, Trondheim og Tromsø. 

https://www.pingvinavisa.no/pet-senteret-far-nokkelrolle-i-nasjonal-forskning/

Diagnostisk klinikk:

https://www.pingvinavisa.no/pet-senteret-far-nokkelrolle-i-nasjonal-forskning/




• Klinisk forskningsavdeling
– Forskningsposten

– Metodestøtte, bl.a.

• Randomisering

• RCT-er

• Statistikk

• Forskerkurs

• Bioinformatikk ..

• Helseforskningsloven

• Biobank

• Felles kjernefasiliteter med Helsefak.

• Bibliotektjenester
• PVO 

• «Pakkeforløp» for industristudier, Inven2

• NSE

Støttefunksjoner for forskning



Utarbeide handlingsplan første halvår 2020

• Sikre finansiering

• Ha tilstrekkelig sterke forskningsmiljøer –
samarbeide og fokusere ressursbruken 
lokalt

• Nytte 

» Konsekvenser for pasienter

» For måten vi leverer helsetjenester 
på

» Bedre ressursutnyttelse

• Samarbeid regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt

• Tenke langsiktig – gi få, gode forskere gode vilkår

• Forske på de pasienter vi uansett har

• Utarbeide «pakkeforløp» for kliniske studier

• Ta regionalt ansvar, trekke med andre foretak og 
egne lokalsykehus

• Økt overordnet organisatorisk fokus på forskning

For å styrke forskning i UNN ….



Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling


