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Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, 

stimuleringstiltak - oppfølging av styresak 62-2017 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016 i styremøte 23. mai 2017. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en 
styresak som skisserer konkrete stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i de 
helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato. 
 
Denne saken fremmes for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av dette punktet i 
vedtaket. 
 
Bakgrunn/fakta 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 ble vedtatt av styret i møte 
24. februar 2016, jf. styresak 15-2016. Den vedtatte strategien legger føringer for 
forskningsvirksomheten i foretaksgruppen i strategiperioden.  
 
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 
 
Om de mindre helseforetakene i strategien 
Det skal være forskning i alle helseforetak som en integrert del av virksomheten. 
Forskning gir et bedre behandlingstilbud til pasientene, selv om ikke pasientene 
rekrutteres inn i kliniske studier med dette formålet. Forskning er også med på å 
rekruttere fagfolk. Dette gjelder uavhengig av helseprofesjon.  
 
Forskningsaktiviteten skal være forskjellig mellom universitetssykehus og sykehus uten 
universitetsfunksjon. Universitetssykehusene driver mer forskning med nye 
behandlingsmetoder eller diagnostikk som testes ut på pasienter, som 
translasjonsforskning1 og tidlig fase kliniske studier, og de har større bredde i 
fagområdene det forskes på. 

1 Translasjonsforskning: Medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. 
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Det jobbes generelt fra RHF-ets side med at forskere og helseforetak må tenke 
samarbeid i alle typer forskningsprosjekt, for eksempel kan en stipendiat i 
Helgelandssykehuset HF eller Nordlandssykehuset HF ha veileder på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Det er også mulig å ha 
samarbeidspartnere og veiledere eller prosjektledere fra andre profesjoner enn sin 
egen, hvis utfordringen er at det er få seniorforskere i egen profesjon.  
 
Klinisk forskningsavdeling (KFA) ved UNN har status som regional 
forskningsstøtteavdeling, og det er også tydeliggjort i strategien at denne rollen skal 
opprettholdes og videreutvikles. Det er en løpende prosess å se på hvilke tiltak som kan 
bidra til å støtte nye og etablerte forskere ute i helseforetakene, både fra RHF-ets side og 
rent operativt fra KFA i forhold til omfanget av og måten de utfører sine regionale 
oppgaver på. Det gjelder både kursvirksomhet, metodeveiledning og andre 
rådgivningsoppgaver. 
 
Alle hovedmålene i Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi gjelder hele 
foretaksgruppen, samtidig som at noen av dem, med tilhørende delmål og enkelttiltak, 
er særskilt rettet mot de mindre helseforetakene. 
 
Hovedmålet om topp- og breddeforskning slår fast at: 
Forskningen i Helse Nord skal være innenfor både topp og bredde, og forskningen må være 
tverrfaglig der problemstillingene krever dette. Det skal stimuleres til forskning innen 
fagområder, faggrupper og helseforetak med liten forskningsaktivitet. Det skal foregå god 
forskning i alle helseforetak.  
 
Det vises særlig til delmål 3 herunder – som omhandler god forskning i alle helseforetak. 
Tiltak her for helseforetakene utenom UNN er som følger: 
• Nordlandssykehuset HF har et sterkt forskningsmiljø knyttet til flere områder, og 

skal videreutvikle disse.  
• Helseforetakene utenom UNN og Nordlandssykehuset HF må samarbeide regionalt 

med større miljøer, for å oppnå god forskning.  
• Helseforetakene utenom UNN gis midler tilsvarende en 80 % forskerstilling fra RHF 

for å sikre oppbygging av forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter, 
eventuelt hele forskningsfelt, i helseforetaket. HF-ene må delfinansiere stillingen(e) 
med 20 %.  

• Helseforetakene utenom UNN tildeles minimum ett nytt prosjekt i den åpne 
konkurransen pr. år fra Helse Nord RHF, såfremt det er støtteverdig. 

• Funksjon som forskningsansvarlig med doktorgradskompetanse videreføres i alle 
helseforetak. Disse skal jobbe for styrket forskning i eget helseforetak og opptre som 
bindeledd mellom helseforetaket og Helse Nord RHF.  

• Vektlegge forskerkompetanse ved ansettelser i noen ledende stillinger i 
helseforetakene.  
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I tillegg til dette vektlegges at UNN har et særlig ansvar for å inkludere og samarbeide 
med aktuelle miljøer fra andre helseforetak. 
 
Helse Nord vil også peke på et annet tiltak som er realisert ut fra hovedmål 3 om 
infrastruktur og forskningsstøtte. UNN har ut fra dette fått 1,5 stillinger til regional 
forskningsstøtte og metodeveiledning innen statistikk (full stilling) og helsefag 
(sykepleie/fysioterapi m.m. – halv stilling). 
 
Status for de nye forskningsstillingene i HF-ene 
Som redegjort for ovenfor, var et av de allerede iverksatte tiltakene at alle HF-ene 
utenom UNN fikk midler tilsvarende en 80 % forskerstilling fra RHF for å sikre 
oppbygging av forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter, eventuelt hele 
forskningsfelt, i helseforetaket. HF-ene må delfinansiere stillingen(e) med 20 %. 
 
Tildelingen ble gjort fra budsjettåret 2017, og det er opp til helseforetakene å få benyttet 
disse stillingene best mulig, ut fra føringene knyttet til dem, og helseforetakets eget 
behov. Status for tilsettingene er som følger: 
• Sykehusapotek Nord HF: Stillingen er etter utlysning besatt fra 1. februar 2017 av en 

forskningskompetent person med doktorgrad. Hun har 100 % stilling. 
• Finnmarkssykehuset HF: Stillingen er utlyst for andre gang, som en 100 % stilling, 

eventuelt to 50 % stillinger, med søknadsfrist 3. september 2017. 
• Helgelandssykehuset HF: Stillingen er besatt, og delt i to 50 % stillinger. Det er 

direktetilsatt en kompetent intern kandidat som har vært en aktiv ressurs i 
helseforetaket lenge og som er i ferd med å ta doktorgrad. Hun har startet gradvis og 
skal etter hvert opp til 50 % stilling. Videre har helseforetaket ansatt en person med 
doktorgrad i den andre 50 % etter utlysning. Vedkommende begynner 1. oktober 
2017.   

• Nordlandssykehuset HF har ikke lyst ut stillingen ennå, men har diskutert muligheten 
for å etablere en lederstilling ved Forskningslaboratoriet og ser midlene i 
sammenheng med det. Dette begrunnes i stor økning i antall prosjekter og økt 
generell pågang fra ulike samarbeidspartnere i og utenfor helseforetaket. 
Nordlandssykehuset HF vil ha behov for å gjøre noen interne avklaringer, før endelig 
beslutning tas.  

 
De regionale metodeveilederstillingene ved UNN: 
• Statistiker i 100 %: UNN er i gang med ansettelsesprosessen etter ny utlysning av 

stillingen i august 2017. Etter vurderingen og innstillingen av søkerne, vil tilbud gå 
ut til kandidat i løpet av kort tid. 

• Helsefaglig forskningsveileder i 50 %: Denne vil bli lyst ut igjen innen midten av 
september 2017. 

 
Nye tiltak – ny søknadstype/nytt program 
Styret ba i sitt vedtak i styresak 62-2017 om konkrete stimuleringstiltak for økt 
forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av 
aktiviteten pr. dags dato. Det oppfattes som konkrete tiltak utover det strategien 
allerede angir, og som var redegjort for i saken.   
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Arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene (AU USAM) behandlet i møte 
18. mai 2017 momenter til utlysningen av forskningsmidler for 2018. Selve utlysningen 
vedtas i USAM i juni hvert år.  
 
Arbeidsutvalget i USAM diskuterte eventuelle nye tiltak innen gjeldende strategi, for å 
sette de små helseforetakene bedre i stand til å søke Helse Nord RHF om gode prosjekt. 
Det ble pekt på at oppfordringen om samarbeid mellom institusjonene og eksisterende 
system med plusspoeng for regionalt samarbeid kunne gjøres enda sterkere. 
Arbeidsutvalget i USAM ba i møte om at det ble utarbeidet retningslinjer for utlysning av 
regionalt program med krav om samarbeid.   
 
Et slikt forslag ble tatt inn i saken til USAM 8. juni 2017 knyttet til forskningsutlysningen 
for 2018 (sak 21-2017 i USAM). Sammen med vedtaket i styresak 62-2017, ble dette 
diskutert grundig. USAM kom fram til følgende vedtak 8. juni 2017: 
 
• Den foreslåtte nye søknadstypen (Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk 

forskning) endres til Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning, og utsettes ett år. USAM ser denne søknadstypen som et viktig 
tiltak for å imøtekomme flere regionale utfordringer: styrke klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller 
sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. Det er behov for å konkretisere både 
innhold og form på søknadstypen, samt gi fagmiljø muligheten til å bli kjent med 
søknadstypen i god tid før utlysningen. USAM ber om at saken legges fram til ny 
behandling, med mer konkret utformet mål og krav, i september med planlagt 
utlysning for 2019 (søknadsfrist 1. september 2018).  

 
• Søknadstypen startstipend for å skrive ph.d.-søknad endres til tre typer startstipend: 

startstipend for å skrive 1) ph.d.-søknad, 2) postdoktorsøknad og 3) søknad om 
regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning. Inntil 6 startstipend (inntil 1 mill.) kan tildeles søknader om 
utforming av ph.d.-stipend eller postdoktorstipend. Stipendet kan være lønn inntil 3 
måneder i kandidatens grunnlønn. Inntil 4 startstipend (4 stipend a 250 000 kr) kan 
tildeles søknader om utforming av prosjekt til ny søknadstype for 2019: Regionalt 
samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning. 
Stipendet er en rundsum som kan brukes til frikjøp av prosjektleder fra annet arbeid, 
eller annen anvendelse av midlene (som reiser til /møter med aktuelle 
samarbeidsparter for utarbeidelse av søknad).  
 

• Øvrige midler som var foreslått til den nye søknadstypen (3 av 4 mill. kr) legges til nye 
prosjekter i åpen konkurranse, for 2018. Ved utlysning av den nye søknadstypen for 
2019 skal det settes av midler i størrelsesorden 4 mill. kr til dette. Søknadstypen har til 
hensikt å støtte større satsninger. Den ordinære bestemmelsen om maksbeløp på 
1.2.mill. pr. prosjekt pr. år vil ikke være gjeldende for denne søknadstypen. 
Informasjonsarbeid knyttet til ny søknadstype fra 2019, samt muligheten for å søke 
startstipend i 2018 for å forberede søknad, vektlegges i forbindelse med årets utlysning.   
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Utlysningen av forprosjekt – startstipend for 2018 
Ut fra USAMs vedtak ble det lyst ut startstipend for å lage full søknad på denne 
ordningen til neste år. Det er kommet inn to søknader om slikt stipend. Begge 
søknadene tilfredsstiller kravene til søknadstypen (hvem som må være part osv.) og vil 
vurderes i de vitenskapelige komiteene i oktober/november 2017 sammen med øvrige 
søknader. 
 
Innholdet i det nye programmet Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk 
forskning og/eller helsetjenesteforskning – som lyses ut i 2018 
USAM får seg forelagt en sak om forslaget til dette programmet 13. september 2017, 
etter en førdiskusjon i arbeidsutvalget i USAM 30. august 2017. I det følgende redegjøres 
for de momentene som blir vektlagt i saken knyttet til søknadstypen. 
 
Målsetningen med søknadstypen er å styrke pasientnær klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller 
sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. Dette må fremkomme tydelig i 
utlysningen, og alle kriterier må bygge opp rundt denne målsetningen. 
 
Sammenhengen mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning må presiseres. 
Søknadstypen åpner for helsetjenesteforskning under forutsetning av at den er knyttet 
til en klinisk problemstilling.   
 
Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjonene og forskerne skal 
tydeliggjøres i søknaden. Det må fremgå hvilke krav som gjelder for deltakelse og 
forankring i helseforetaket for å legge best mulig til rette for at deltakere som inngår i 
prosjektet blir reelle samarbeidspartnere. 
 
Disse punktene er allerede klarlagt etter tidligere behandling i USAM og arbeidsutvalget 
i USAM: 
• Utlysningen er åpen for alle kliniske fagområder innen spesialisthelsetjenesten. 
• Kun helseforetak kan være søkeinstitusjon.  
• Minst tre institusjoner skal delta aktivt i prosjektet, hvorav minst en av disse skal 

være Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF eller Sykehusapotek Nord 
HF. 

• Universitetet i Tromsø eller Nord universitet kan være en av tre parter. 
• Deltakelse fra primærhelsetjenesten kan være aktuelt i prosjekter med tydelige 

samhandlingsaspekter. 
• Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap i henhold til 

Vancouverreglene. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende 
institusjonene og forskerne skal tydeliggjøres i søknaden. Ved innvilgelse skal dette 
formaliseres gjennom en avtale mellom institusjonene.  
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Det vil i videre utarbeidelse av forutsetningene diskuteres følgende: 
• I skisse til utlysning 2019 er det budsjettert med 4 mill. kroner til søknadstypen. 
• Det innstilles på utlysning annet hvert år av budsjettmessige hensyn. I 

utgangspunktet vil midlene tas av de utlyste prosjektmidlene som gjelder alle 
søknadstyper, og det bindes opp nye 4 mill. kroner årlig for hver utlysning. 

• Hvilket minimum-/maksbeløp skal gjelde for søknadstypen? For eksempel 
maksimum 2 mill. kroner pr. prosjekt – eller hele potten på 4 mill. kroner? 

• Det vil knyttes krav til hvordan budsjettoppsett/tildeling skal være fordelt mellom 
deltakende parter. F.eks. minimumsbeløp og -aktivitet til deltakende parter utenom 
hovedsøker. 

• Avklaring av budsjettelementer - hva kan det søkes støtte om? Bør det være 
minimum to aktiviteter/arbeidspakker i prosjektet? 

• Det bør være mulig å søke om lønnsutgifter, driftsutgifter, og midler til en viss 
koordinering mellom partene i prosjektet. Andre utgifter vil diskuteres. Alt må støtte 
opp om at det skal bidra til kompetanseoppbygging i de mindre 
helseforetakene/helseforetakene med liten forskningsaktivitet. 

• Varighet: Søknadstypen kan lyses ut for enten tre år, som øvrige Helse Nord-
prosjekter, eller fem års finansiering som i det nasjonale KLINBEFORSK-
programmet.  

• Det bør antakeligvis åpnes for 50 % progresjon i f. eks. ph.d.2- og 
postdoktorstillinger, slik som i øvrige søknadstyper. 

• Prosjektleder bør, i tillegg til vanlige kompetansekrav for prosjektledelse for 
enkeltprosjekter, kunne dokumentere gode samarbeidsegenskaper. Dette er viktig 
for å få slike større tverrinstitusjonelle prosjekter til å lykkes.  

• Det må angis en prøveperiode for søknadstypen og hvordan ordningen tenkes 
evaluert. 

 
Adm. direktørs vurdering 
For å motvirke at noen miljøer i helseforetakene i Helse Nord er små og 
forskningssvake, er det iverksatt tiltak som skal bidra til å bygge opp og forsterke 
miljøer. Det vises her til allerede igangsatte tiltak i forskningsstrategien og nye tiltak. 
 
Styret ba om en redegjørelse av konkrete stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i 
de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato. 
Det vises særlig til den nye søknadstypen som planlegges, der flere helseforetak må 
delta for å komme i betraktning.  
 
Ved å gjøre noen av tiltakene konkrete med egne budsjett og klare – ikke valgfrie – 
føringer, er adm. direktørs vurdering at det er iverksatt mange tiltak for å styrke 
forskningen utenom Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
  

2 ph.d.: En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte 

stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av 
aktiviteten pr. dags dato, til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra 

stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og 
innovasjon 2016-2020). 

 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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