
 

 

Vedlegg 3 - Statusbeskrivelser pr foretak  
I dette vedlegget følger en beskrivelse av de fem helseforetakene, med litt ulikt innhold 
pga ulike størrelse og aktivitet. Status er hovedsakelig angitt etter: 

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 
o Beskrivelser for 2016, og fram til mai 2017 

 

 

UNN HF 
 

Tiltak og leveranser Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–2020: 

Kunnskap og kompetanse: 

• Senter for Arktisk og global helse er etablert i samarbeid med HN og UiT 

• Startet prosess med revidering av tjenestetilbudet til Forskningsposten og 
mandatet til Vitenskapelig råd, der strategiens prioriterte områder 
vektlegges ved søknadsvurdering.  

• Nytt kurs om forskning for brukere om brukermedvirkning i forskning ble 
gjennomført 

• Startet planlegging av nordisk seminar om brukermedvirkning 

 

Topp- og breddeforskning 

• KFA støttefunksjon til forskere videreutvikles  

• UNN, HN og UiT finansierer i felleskapet en EU-rådgiver ved Helsefak. Antall 
søknader til og bevilgninger fra EU er økt betydelig 

• UNN lyser ut startstipend til å skrive søknader om ekstern finansiering 

• Samarbeid med andre helseforetak: ett prosjekt med veileder fra UNN og 
stipendiat ved Helgelandssykehus fikk tildeling i 2016 



Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk 

• 100% statistikerstilling er lyst ut, og helsefaglig veileder i 50% er under 
ansettelse  

• Metodeveiledere, IT-konsulenter og annet forskningsstøttepersonell fra KFA 
har vært benyttet ved andre HF 

• Forskere fra regionen har deltatt på kurs arrangert av KFA 

• Satsning på randomiserte kliniske studier (RCT) videreføres ved KFA, to 
stillinger har vært besatt i hele 2016 etter noe vakanse tidligere  

• KFA deltar i arbeid med oppdatering av prosedyrer for legemiddelutprøving  

• Deltagelse i flere nasjonale prosjekter, utvalg og arbeidsgrupper (for 
eksempel Biobank Norge II, Global Helse, Husebekkutvalget, Nasjonalt 
publiseringsutvalg for medisinske fag) 

• Representanter fra KFA har bidratt til arbeidet i forskningsutvalg ved 
Helgelandssykehuset 

• KFA var vertskap for nettverksmøte «Ekstern finansiering av forskning ved 
Universitetssykehusene» 

• KFA ledet Felles forskningsutvalg med Helsefak UiT og hadde også 
sekretariatfunksjon i 2016, og deltar i Felles ledermøte UNN-Helsefak 

• KFA samarbeider med Helsefak om forskningsrutiner som andre HF kan 
anvende, og har nylig oppdatert nettsider med oversikt over kjernefasiliteter 
og annet forskningsinfrastruktur med nettlinker 

• KFA arbeider for at IKT-verktøy er tilgjengelig for forskning. Programvare for 
å lage blant annet spørreskjema er tatt i bruk og blitt risikovurdert av IT-
sikkerhetssjef ved OUS. Tilbys nå gratis til forskere ved UNN og 
Finnmarkssykehuset  

• Biobank sporingssystem er implementert hovedsakelig med eksterne midler 
(NFR) 

• KFA Samarbeider med UiT om et ph.d-kurs  

• KFA samarbeider med Helsefak om forskningsrutiner som andre HF kan 
anvende 

 



Etikk, habilitet og forsvarlighet 

• Sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler ved KFA er fulltallig etter en tids 
vakanse, og driftes godt  

Innovasjon 

• Innovasjon var tema for egen sesjon under Regional helseforskningskonferanse 
2016 

 

Generelle høydepunkter 2016: 

• UNN HF har hatt ledelse av programkomite og hovedansvar for praktisk 
gjennomføring og evaluering av regional helseforskningskonferanse 2016 
(Klinisk forskningsavdeling – KFA) 

• Klinisk forskningsavdeling har vært gjennom en omfattende 
omorganiseringsprosess der Fag- og forskningssenteret fusjonerte med deler av 
tidligere Nasjonal senter for telemedisin 

 

Utfordringer: 

• Antall UNN-forankrede prosjekter som får tildelinger fra Helse Nord i åpen 
konkurranse gikk ned i siste søknadsrunde 

• Tilbakemeldinger fra forskere at det er vanskelig å sette av tid til forskning i 
hektisk klinisk hverdag med store leveransekrav 

• Opptak og videooverføring av kurs fra KFA har ikke vært mulig p.g.a. omfattende 
byggeprosesser ved UNN og mangel på tilrettelagt auditorier 

• KFA kan ikke påta ansvar for videreutvikling av kjernefasiliteter i regionen da de 
fleste relevante kjernefasilitetene er forankret på Helsefak. Forskningsposten er 
kjernefasilitet og underlagt KFA.   

• Forsøkt videreført samarbeid om forskningsveileder/-lederkurs med UiT og 
Helse Nord RHF men dette er utsatt p.g.a. kapasitetsmangel på UiT  

 

  



Nordlandssykehuset HF  
 

Generelt om forskningsaktiviteten: 

• Nordlandssykehuset har videreført den aktive interne innsatsen for å styrke 
forskningen i foretaket. Dette skjer gjennom oppfølging av forskningsmiljøene 
via Seksjon for forskning i Avdeling for forskning og pasientsikkerhet. 

• Foretaket tilrettelegger for forskning gjennom bruk av økonomiske ressurser 
og personalressurser, og bidrar på den måten til at helhetlig vekst innen 
forskning i helseregionen. 

• Foretaket har bidratt aktivt i planlegging og gjennomføring av regional 
forskningskonferanse, og har også vært aktive i jobben med å konkretisere 
arbeidet relatert til innovasjon i Helse Nord.   

• Fra foretakets side har det vært jobbet bevisst med å styrke 
forskningslaboratoriet, som har status som regional infrastruktur.  

• NLSH HF vedtok i styremøte våren 2016 egne retningslinjer for innovasjon og 
følger således opp RHFets satsing, og forskere ved Nordlandssykehuset har et 
forhold til innovasjon i eget foretak. 

 
Høydepunkter:  

• Den vitenskapelige produksjonen er stabilisert på høyt nivå etter det foreløpige toppåret 
2015. Antallet publiseringer i 2016 litt lavere enn året før, men viser likevel at foretaket er i 
ferd med å stabilisere seg på høyt nivå.  

• Postdoktor Bård Ove Karlsen ble tildelt en av fire forskningspriser under den 
regionale helseforskningskonferansen i Tromsø i november 2016. Dette var en 
stor oppmuntring for både forsker, forskergruppe og alle som jobber med 
forskning i foretaket.  

• Nordlandssykehuset har videreført arbeidet med å profilere seg som 
forskningssykehus, blant annet gjennom Forskningsdagene. 

• 3 disputaser ble gjennomført i 2016, som er det høyeste tallet i ett år på NLSH så 
langt. Det forventes at dette tallet vil holde seg stabilt eller øke i årene som 
kommer.  

·     
 
Utfordringer:  

• Nordlandssykehuset har ambisjoner om å få flere forskningsmidler fra Helse 
Nord, og fikk færre tildelinger til nye prosjekter i åpen konkurranse i 2017 enn 
2016. NLSH har vært I møter med RHFet for å diskutere dette, gjennomgå 
forskningssystemet, søknader på overordnet nivå, og de tildelinger som er gjort. 
NLSH ser også med bekymring på at det ikke ble levert søknader fra Nord 
universitet.  

 
 



Finnmarkssykehuset HF 
 

Generelt om forskningsaktiviteten: 

Finnmarkssykehuset HF har et aktivt forhold til forskningsvirksomheten i foretaket, og 
følger opp gjennom egen forskningsstrategi. I 2016 de støttet en del prosjekter, som 
ikke fikk midler av Helse Nord, med egne midler. Det gjelder både innen somatisk 
forskning, forskning på samisk helse (psykisk helse), og rehabilitering/habilitering.  
Både i 2016 og 2017 fikk Finnmarkssykehuset prosjekter fra Helse Nord, henholdsvis to 
prosjekter hvert år.  

Til å være et lite foretak er de fornøyd med at ca 30% av forskningen hos dem har 
internasjonalt medforfatterskap. 

Det arbeides systematisk med at forskning skal være en naturlig del av klinikkenes 
virksomhet. Forskning er tema på ledersamlinger, og de arrangerer en årlig 
forskersamling over to dager i Karasjok. Videre tilrettelegger de og finansierer om 
nødvendig bistillinger ved UiT for ansatte med forskerkompetanse, for å videreutvikle 
deres karrieremuligheter. Foretaket fordeler om lag 2,5 mill kr til forskning av 
Finnmarkssykehusets budsjett, gjennom et eget forskningsstyre. 

Finnmarkssykehuset HF har inngått avtale om «Rådgivning- og konsulenttjenester 
innen kommersialisering/innovasjon» med  Norinnova Technology Transfer AS. 

Den Helse Nord-finansierte stillingen som de fikk fra 2017 er lyst ut i mars 2017.  Det 
var kun en kvalifisert søker med doktorgrad.  Denne var midt i et postdoktorløp.  
Bedømmelseskomiteen og tillitsvalgte ble enige om å lyse ut stillingen på ny. 

 

Ane Kokkvoll, lege og postdoktorforsker i Finnmarkssykehuset, ble tildelt en av de fire 
forskningspriser under den regionale helseforskningskonferansen i Tromsø i november 
2016. 

Torben Wisborg, lege og forsker i Finnmarkssykehuset, ble tildelt Anders Forsdahls 
pris. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Helgelandssykehuset HF 

 
Tiltak og leveranser Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–2020: 

• Implementeringen av strategien har stort sett skjedd gjennom arbeidet med den 
nye forskningsstrategien ved Helgelandssykehuset. Helse Nords strategi har lagt 
grunnlaget for mye av innholdet i Helgelandssykehusets egen strategi. 

• Den Helse Nord-finansierte forskerstillingen er lyst ut og er under tilsetting. 
 
 
Høydepunkter: 

• Foretaket fikk tilslag på en doktorgradssøknad til Helse Nord for andre året på 
rad, og har for første gang tre aktive doktorgradsprosjekt 

• Foretaket fortsetter å øke antall publikasjoner per år og hadde i 2016 det 
høyeste antall publiserte artikler noensinne (13 stk). 

 
Utfordringer: 
Utfordringen er å stimulere egne ansatte til å satse på forskning. Det kjøres nå en 
informasjonskampanje på å få flere til å forske. 
 

 

  



Sykehusapotek Nord HF 
 

Generelt om forskningsaktiviteten: 

Sykehusapoteket er i gang med å videreutvikle sin forskning, og har spesielt fokus på 
forskning på egen virksomhet. De har som mål å samarbeide både med universitetene 
og med sykehusene i regionen, samt de øvrige sykehusapotekforetakene i landet. Flere 
møtepunkter for å videreutvikle slike samarbeid er etablert, blant annet er de 
representert i det internasjonale geriatrinettverket til forskningsgruppen IPSUM 
(Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, Institutt for farmasi, UiT). De var også raskt 
ute og fulgte opp tiltaket hvor RHF gir midler tilsvarende en 80 % forskerstilling for å 
sikre oppbygging av forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter.  
Forskningsleder Renate Elenjord er tilsatt i stillingen fra 1.februar 2017. 

 

Høydepunkter:  

• Vigdis Staven disputerte i februar 2016 med avhandlingen “Y-site compatibility 
testing of intravenous drugs and total parenteral nutrition. Establishment of a 
test program and study of mixtures relevant for children”. Kritisk syke pasienter 
får ofte mange intravenøse legemidler samtidig - opptil 20 eller flere i tillegg til 
intravenøs ernæring (TPN).. Blandbarhet mellom 11 legemidler og 5 TPN-
blandinger ble undersøkt. Noen blandinger ga utfelling, mens emulsjonene så ut til 
å holde seg stort sett stabil. Blandbarhetsdata vil kunne føre til en enklere og 
sikrere administrering av legemidler til kritisk syke barn. 
 

• Sykehusapotek Nord har vært synlige med postere og innlegg på flere 
konferanser, blant annet Farmasidagene, Helse Nords forskningskonferanse og 
European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) symposium for klinisk farmasi 
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