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Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, 

oppfølging av styresak 15-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020 i styremøte 24. februar 2016. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen.  
 
Denne saken fremmes for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av dette vedtaket. 
 
Styresaken tar for seg: 
1. Resultater av implementering av strategien i Helse Nord  

a. Pr. dato  
2. Noen nøkkeltall for forskningsaktivitet i helseforetakene  

a. Regionalt og nasjonalt 
b. Noen tall er fra 2015 og noen fra 2016 på grunn av ulike tidspunkt for 

ferdigstillelse av statistikk 
3. Beskrivelser av positive og mer utfordrende elementer fra helseforetakene i vår 

region 
a. Tall og data både 2016 og 2017 

 
Fokus i saken vil være forskningsaktiviteten, men også innovasjon vil omtales, siden det 
er en felles strategi for de to områdene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 ble vedtatt av styret i 
februar 2016 etter en grundig prosess. Prosessen innebar utredninger, dialogmøter 
med alle helseforetak og begge universiteter, behandling i samarbeidsorganet med 
universitetene, en bredt sammensatt referansegruppe, brukermedvirkning, og til slutt 
en åpen høringsprosess. 
 
Den vedtatte strategien legger føringer for forskningsvirksomheten i foretaksgruppen i 
strategiperioden. Strategien viser framover mot de utfordringer og ambisjoner Helse 
Nord har for forskningen og innovasjon i regionen i perioden 2016-2020, og angir mål 
og tiltak for dette.  
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Hovedtrekk i strategien 
Strategien skal i enda større grad enn tidligere strategier legge til rette for kvalitativt 
god og nyttig forskning, og med krav til brukermedvirkning særlig i klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning. Strategien med tilhørende delmål og tiltak er bygget opp rundt 
seks hovedmål - som følger: 
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 
 
Helse Nord skal fortsatt bygge opp og støtte opp under svake forskningsmiljø, og satse 
på de gode miljøene og toppforskningsmiljøene. Helse Nord medfinansierer 
Tromsøundersøkelsen og toppforskningsmiljø på Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN)/Universitetet i Tromsø (UiT) som har fått eksterne midler.  
 
I Forskningsrådets forrige evaluering av medisinsk og helsefaglig forskning ble det 
påpekt at mange gode miljøer i alle de fire helseregionene i for stor grad lener seg på 
RHF-enes forskningsmidler, og er for lite aktive med å søke midler utover dette, både til 
Forskningsrådet og EU. Det er viktig at forskningsmiljøene i Helse Nord hevder seg 
utenom regionen, og deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Helse 
Nord har derfor tiltak for å stimulere til ekstern søking, og til medfinansiering dersom 
eksterne midler oppnås.  
 
Implementering av strategien - tiltaksplan  
Tiltaksplanen for 2017 er resultat av foreslåtte prioriteringer fra RHF-
administrasjonen, drøftet med helseforetakene ved forskningssjefene, og vedtatt i 
USAM1 4. november 2016 etter drøftinger i flere møter. Dette er samkjørt med 
budsjettvedtak i USAM. Det har også vært gjort tidligere år, men med en så klar årlig 
tiltaksplan med tilhørende prioritering, har Helse Nord et bedre redskap til å se forslag 
og prioriteringer opp mot hverandre, og se hva som har dekning i strategien. Denne 
prosessen tenkes gjort på samme måte for årlige tiltaksplaner for de påfølgende årene i 
strategiperioden. 
 
Strategien har seks hovedmål, 22 delmål og 99 tiltak. Noen av tiltakene er langsgående 
kontinuerlige tiltak, noen er beholdt fra tidligere strategi, mens andre er helt nye. For en 
nærmere prioritering og innfasing av tiltakene gradvis i perioden, lages det årlige 
tiltaksplaner. Tiltakene må også implementeres i budsjett, der det kreves nye midler 
eller eventuelt en omprioritering av midler i forskningsbudsjettet til RHF-et. Det er også 
viktig å være klar over at ikke alle tiltak krever økte budsjetter, men skal jobbes 
strategisk og operasjonelt med i foretaksgruppen, i vanlig drift.  
 
Enkelte tiltak er også tatt videre i oppdragsdokumentet til helseforetakene, i tillegg til at 
de skal implementere strategien sammen med Helse Nord RHF. 
 

1 USAM: Universitetssamarbeidet 
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Budsjett 
Forskningsbudsjettet til RHF-et består av flere hoveddeler, og i 2017 er disse: 
1. Utlyste prosjektmidler – som for 2017 er ca. 114 mill. kroner 
2. Strategisk tildelte midler, både faste og variable tiltak – der hovedsakelig USAM 

beslutter tildeling – ca. 31 mill. kroner 
3. Nye tiltak ut fra strategien – ca. 9 mill. kroner 
 
2017 er det første året den nye strategien har full årseffekt. Det mest synlige er 
tildelingen av de utlyste forskningsmidlene til enkeltprosjekter (pkt. 1 ovenfor), som 
skjer etter noen nye prinsipper enn tidligere. Samtidig er det viktig å være klar over at 
strategien for forskning og innovasjon realiseres med hele forskningsbudsjettet ovenfor, 
der strategiske tiltak også er viktige. Her er det i 2017 for eksempel funnet rom for 
forskerstillinger innen bioinformatikk, forskning på pasient- og pårørendeopplæring, 
psykisk helse og 3 mill. kroner ekstra til e-helseforskning. Noen av disse funksjonene 
legges til UiT, der oppbygging av kompetanse i et akademisk miljø er viktig, andre 
legges til UNN eller andre helseforetak. 
 
Helse Nord vil også peke spesielt på to andre tiltak som er iverksatt i 2017, og som 
gjelder for strategiperioden: 
• Alle helseforetak utenom UNN har fått en 80 % stilling fra RHF-et. HF-ene skal bidra 

med 20 % selv og ansette en eller to forskere som både skal få egen forskningstid 
samt stimulere til forskning i helseforetaket. 

• UNN har fått 1,5 stillinger til regional forskningsstøtte og metodeveiledning innen 
statistikk (full stilling) og helsefag (sykepleie/fysioterapi m. m. – halv stilling). 

 
Den vedlagte tiltaksplanen angir hva som er prioritert, og implementeres i 2017, hvilke 
tiltak som er avhengig av midler og har fått budsjettdekning i 2017, og hvem som er 
ansvarlig (RHF/HF-ene, samarbeidspartnere). 
 
Ny modell for prioritering og fordeling av forskningsmidler – utlyste prosjekter 
Helse Nord har avsluttet de tre tidligere programmene med tilhørende øremerkede 
midler (somatisk forskningsprogram osv.), og har nå tre komiteer med blandet 
kompetanse, som får et likt antall søknader til vurdering. Tildelingen – hvem som får 
midler i den åpne konkurransen – blir et resultat av den samlede innstillingen fra en 
hovedkomité som ser på karakterene og vurderingene fra de tre vurderingskomiteene. 
 
Retningslinjene for kvalitet og nytte er lagt inn som like vurderingskriterier for alle 
prosjekt og teller 50 % hver. Prosjektene må ha karakter over 2,9 på en skala fra 1-5 på 
hver av disse to for å delta videre i konkurransen om forskningsmidler. Kriteriene er 
finmasket på fem hovedpunkter i hver kategori, og intensjonen er at alle sider ved 
prosjektene vurderes. Alle RHF-ene bruker de samme kriteriene i vurderingen av 
forskningssøknader. 
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Brukermedvirkning inngår i vurderingen, for de prosjekter det er relevant for2. Det skal 
beskrives hvem – primært pasienter og pårørende - som er bruker av resultatene av 
forskningsprosjektet. Det skal redegjøres for i hvilken grad bruker er involvert i 
planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er relevant.  
 
Når midlene skal tildeles, kommer også noen policykriterier inn. Disse er å finne som 
tiltak i strategien, og er bl. a. tiltak om minimum ett prosjekt pr. HF gitt at de er gode 
nok (det vil si karakterer over 2,9), og minimum ett prosjekt innen helsefag på 
postdoktor-/forskernivå, gitt at dette er godt nok (det vil si karakterer over 2,9). Det 
skal også gis en viss andel postdoktorprosjekter for å få flere forskere videre etter 
avlagt doktorgrad, og Helse Nord skal ha forskning på samisk helse og helsetjeneste. 
 
Modell for finansiering av innovasjon 
Innovasjon var også med i forrige strategi, men har tydeligere mål og tiltak denne 
gangen. Det skal satses like mye på tjenesteinnovasjon som kommersialiserbar 
innovasjon, og den kan være både behovsdrevet – komme forslag fra alle nivå i 
helseforetakene – eller være forskningsbasert. 
 
Innovasjon skal gi et bedre helsetjenestetilbud både målt i kvalitet og effektivitet, og det 
må jobbes med innovasjonsaktiviteter på flere måter. Ut fra strategiens delmål som 
angir at 5 % av forskningsmidlene skal gå til innovasjonsprosjekter, har Helse Nord 
startet med halvårseffekt av dette tiltaket i 2017. RHF-et har satt av nærmere 4 mill. 
kroner til prosjekter i år, hvorav noe gis til et pilotprosjekt med droner i helsemessig 
beredskap i nord, og der UNN har prosjektledelsen. Det er lyst ut midler i åpen 
utlysning for andre prosjekter i helseforetakene, og tildeling av midler vil skje i juni 
2017. 
 
RHF-ets vurdering av oppnådde tiltak i strategien 
RHF-et vurderer at Helse Nord er godt i gang med mange tiltak i strategien. Noen av 
tiltakene vil man først se nærmere effekt av lenger ute i strategiperioden. Det er ikke 
mulig å kommentere alle tiltak særskilt, men her vises det til tiltaksplanen for oversikt 
over igangsatte, pågående og iverksatte tiltak (første kolonne med mål, delmål og tiltak 
er hentet direkte fra kapittel 6 i strategien, og merknadene er RHF-ets statusangivelse 
av iverksetting pr. dags dato). 
 
Her vil tre elementer kommenteres nærmere. 
 
Prioriterte områder 
Det har høsten 2016, og etter tildelingen av midler for 2017, vært mye fokus i RHF-et, 
helseforetakene og i USAM på om hvordan fordelingen av midler er på de 14 områdene 
som strategien angir (pkt. 6.1). Strategien gir ingen rangering av områdene, eller 
særskilt øremerking av noen av dem.  
 

2 Det kreves en begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av 
klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Dette innebærer at mange prosjekter ikke trenger å ha 
brukermedvirkning men må kunne begrunne det. 

 

                                                        

Styremøte i Helse Nord RHF 
23MAI2017 - saksdokumenter

side 108



Ut fra en foreløpig analyse, basert på egenkategorisering av de fleste – men langt fra alle 
– tildelte prosjekter, ser man at alle områder er dekket. Det er imidlertid store 
forskjeller i hvor mye forskning målt i antall prosjekter og antall tildelte beløp som er 
på de ulike områdene. Når Helse Nord skal gjøre en mer komplett analyse, må alle 
prosjektene registreres, og det må tas med hvordan de strategiske tildelingene fordeler 
seg på alle fagområder. 
 
Forskning i alle foretak 
Helse Nord er også opptatt av om policykriteriene har virkning. Alle helseforetak som 
hadde sendt nye prosjektsøknader for 2017, fikk innvilget en eller flere søknader. De 
som ble innvilget var inne i prioriteringen på ordinært vis, og vant fram i konkurranse 
med øvrige søknader. Det samme gjelder prosjekt som omfatter samisk forskning. Det 
er ingen fordelingsnøkkel mellom de ulike helseforetak, og/eller Universitetet i Tromsø, 
som også har fått tildelt mange prosjekter etter søknad. Det er flere miljøer og 
helseforetak som mener de har kommet for dårlig ut i fordelingen av prosjekter for 
2017. 
 
Brukermedvirkning 
Det foreligger data for brukermedvirkning i prosjektene finansiert av RHF-et, i Helse 
Nords årlige faglige elektroniske rapportering (eRapport). For 2016, siste års rapport, 
gjengis to tabeller. Den ene viser type brukermedvirkning for alle prosjekter (nye og 
pågående fra tidligere år), og type brukermedvirkning. Den andre viser utvikling fra 
2014 til 2016, delt opp i pågående og nye prosjekter. 
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Nøkkeltall – ressursbruk 
Helse Nord satser på å øke forskningsaktiviteten, og både RHF-et og HF-ene har hatt 
økning i ressursbruk til forskning 2002-2015. Helseforetakenes ressursbruk til 
forskning består av midlene de får fra RHF-et, egne midler og andre eksterne midler 
(for eksempel tildelt finansiering fra Forskningsrådet og EU). Regnskapstallene for 
forskning i helseforetakene er derfor større enn RHFs forskningsbudsjett.  
 
Helseforetakene finansierer både forskningsprosjekt, infrastruktur, stillinger innen 
forskningsstøtte og forskningsadministrasjon, inkludert 50-100 % stilling i alle 
helseforetak for forskningsleder eller lignende, som også er kontaktpunktet mot 
forskningsadministrasjonen i RHF-et. 
 
Kostnadene har imidlertid minket litt fra 315 mill. kroner i 2015 til 304 mill. kroner i 
2016. Det meste av nedgangen er rapportert fra UNN, innen feltet psykiske helse-
forskning. Dette vil ses nærmere på.  
 
Helse Nord har blant annet satset ytterligere på målrettede miljøstøttetildelinger og 
strategiske satsinger innen prioriterte områder fra forskningsstrategien, eksempelvis 
psykisk helse. Noen av disse satsingene er i samarbeid med UiT, og det har også medført 
at forskerstillinger og forskningsaktivitet legges dit.  
 
Nøkkeltall – sammenligning med andre regioner 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) lager årlig 
statistikk og oversikt for helseforetakene. Sist utgitte rapport er med 2015-tallene.  
Her vises blant annet at de seks universitetssykehusene i Norge sto for 81 % av 
rapporterte driftskostnader til forskning i helseforetakene. Dette tallet har holdt seg 
stabilt over mange år.  
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Fordelingen av kostnadsbruk mellom regionene viser noe variasjon. Helse Nord bruker 
noe mer enn Helse Midt-Norge - men der regnskapsføres antakeligvis mer av 
kostnadene på universitetet - og mindre enn Helse Vest og Helse Sør-Øst. Se tabell 2.2. 
fra NIFU-rapport 2016-25 under. 
 
Figur 2.2. fra rapporten viser hvor de fire regionene primært henter sine 
forskningsmidler fra, og Helse Nord og Helse Vest er de regionene som i minst grad 
henter midler utenfra eget basisbudsjett eller RHF. 

 

 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
23MAI2017 - saksdokumenter

side 111



Den siste tabellen (fra vedlegg 3 i rapporten) viser tallene for hvert helseforetak i Helse 
Nord: 

 
Nøkkeltall - forskningsaktivitet  
Det registreres forskningsaktivitet i form av publisering hvert år 
(se: http://www.cristin.no/cristin/statistikk/nvi/). For 2016 var status for enheter i 
Helse Nord som i tabellen under: 

Foretak, SKDE og RHF-adm. Antall artikler (og antologier) 2016 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  297 
Finnmarkssykehuset HF 21 
Sykehusapotek Nord HF 5 
Nordlandssykehuset HF 73 
Helgelandssykehuset HF 13 
Helse Nord RHF  4 
Helse Nord SKDE 4 

 
Antallet avlagte doktorgrader for 2016 som det foreligger oversikt over, er 13 for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, tre for Nordlandssykehuset HF og én i 
Sykehusapotek Nord HF. 
 
Det totale antallet publikasjoner i regionen er om lag på samme nivå (eller litt lavere) 
som for 2015. Forskningspoengene, som regnes ut etter antall publikasjoner og 
doktorgrader, har gått ned for vår region fra 2014 til 2015. Et treårssnitt av 
forskningspoeng for hver av de fire RHF-ene legges til grunn for beregning av den 
resultatbaserte andelen av forskningstildelingen i statsbudsjettet hvert år (70 % av 
forskningstilskuddet til de fire RHF-ene er resultatbasert). Dersom helseforetakene går 
ned på forskningspoeng i konkurransen med de andre regionene, får foretaksgruppen 
også færre forskningsmidler i neste omgang over statsbudsjettet.  
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Man må likevel være oppmerksom på at denne delen utgjør bare en del av våre totale 
forskningsmidler. I 2017 er det 33,4 mill. kroner som utgjør denne resultatbaserte 
andelen fra statsbudsjettet, av et forskningsbudsjett i RHF-et på over 150 mill. kroner. 
78 mill. kroner av 2017-budsjett til forskning fra RHF-et er bevilget av styret selv (se 
budsjett i vedlegg). 
 
Det måles også hvordan foretaksgruppens forskere ligger an, når det gjelder publisering 
i det som regnes som de ledende tidsskrifter, og internasjonalt samarbeid. Helse Nord 
ligger omtrent på samme nivå som de andre målt på andel artikler av egen regions 
artikler i ledende tidsskrift (ca. 20 %). De øvrige regionene ligger høyere, og har hatt en 
økning, i internasjonal sampublisering fra 2014 til 2015, mens Helse Nord ligger lavest 
på dette kriteriet med ca. 42 % av artiklene med internasjonale medforfattere (Helse- 
og omsorgsdepartementet). 
 
Det må være fokus på å opprettholde stor forskningsaktivitet i Helse Nord, både for å 
oppnå god forskning, forskningsresultater, sikre ansatte muligheter for å drive 
forskning, sikre pasientene muligheter til å delta i kliniske studier, og for å være 
konkurransedyktig med hensyn til publikasjoner og forskningspoeng.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord er i rute med implementeringen av strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020. Det vises til tiltaksplanen for 2017. Strategien avspeiler mange prioriterte 
områder som tema for forskning, fordi forskning og innovasjon skal være en integrert 
del av tjenestene, der Helse Nord har sørge for-ansvaret for et bredt spekter av 
tjenester.  
 
Det er dokumentert gjennom RHF-administrasjonens egen gjennomgang av tildelingen 
av midler for 2017 at alle fagområder får midler, men noen har mye og andre har lite. 
Dette var forventet ut fra innføringen av nytt system. Dette vil fortsatt følges opp for å 
se at ikke noen fagområder, eller for eksempel små helseforetak, har systematisk 
vanskelig for å nå opp. Årets tildeling er gjennomgått og kvalitetssikret, og tildelingen er 
gjennomført ut fra de utlyste og på forhånd gitte kriterier. For å motvirke at noen 
miljøer er små og forskningssvak, er det iverksatt noen tiltak som skal motvirke dette 
og bidra til å bygge opp og forsterke miljøer (det vises her til andre tiltak i 
forskningsstrategien, og policyvedtakene i USAM). Dette gjøres samtidig som at det også 
støttes opp om toppforskningsmiljøer, som strategien tilsier. 
 
Det vurderes som at bruk av strategiske midler, i tillegg til å lyse ut forskningsmidler i 
åpen konkurranse, er viktig for å oppnå målene i strategien. Det er en mulighet i årene 
framover å bruke mer midler til spesifikke tiltak rettet mot mindre helseforetak, for 
eksempel ved å øremerke 50 % forskningsstillinger. En annen mulighet er å øke antallet 
forskningsoppdrag som bestilles direkte fra RHF-et, på problemstillinger som man ser 
at det trengs forskning på, og som Helse Nord ikke har finansiert via den åpne 
konkurransen. 
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Helse Nord følger med på utviklingen i de andre regionene, og det er adm. direktørs 
oppfatning at foretaksgruppen må ha en strategi og tiltak i egen region som gjør at 
regionen kan hevde seg i konkurransen med øvrige RHF og forskningsmiljø utenfor 
egen region. Dette må også ha fokus i årene framover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 
2016 til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Tiltaksplan for 2017, for Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-

2020  
2. RHF-budsjett forskning og innovasjon 2017 

a. Vedtatt i Tildelingsutvalget november 2016 
b. Endelig fordeling pr april 2017, fordelt på institusjon 

3. Statusbeskrivelser pr foretak: 
o Implementering av tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 

2016–2020, sammen med RHF-et  
o Høydepunkter og utfordringer i året som gikk – for forskning i eget HF 

 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 
2. Faglig rapportering forskning, med oversiktsdata for Helse Nord 2016 («eRapport») 
3. Nasjonal ressurskartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015, 

rapport 2016:25, (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, 
NIFU)  

4. Nasjonalt system for måling av forskningsaktivitet på HODs hjemmesider 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-mai-2017-2017-05-23
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Strategi%20for%20forskning%20og%20innovasjon%202016-2020.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/%C3%85rlig%20rapportering%20p%C3%A5%20forskning%20og%20innovasjon/Faglig%20rapportering%202016%20-%20Hovedrapport%20forskningsaktiviteter.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2407455
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2407455
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2407455
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/



