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Styresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - 

oppfølging av ulike styresaker 

 
 
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 styresaken fremmes for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av dette 
vedtaket. 
 
Det vises videre til styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, 
oppfølging av styresak 15-2016 (styremøte 23. mai 2017) som var den første årlige 
oppfølgingssaken etter styresak 15-2016. Styrets 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.  
 
Det vises videre til styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimulerings-
tiltak – oppfølging av styresak 62-2017 (styremøte 27. september 2017). Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 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). 
 
Til slutt vises det til styresak 122-2017 Eventuelt, sak A. Forskningsmidler - samlet 
oversikt for foretaksgruppen (styremøte 25. oktober 2018). Styret fattet følgende vedtak: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak om fordeling av 
forskningsmidler i foretaksgruppen - uavhengig av finansieringskilde. 
 
Denne styresaken omhandler følgende: 
1. Status for implementering av strategi for forskning og innovasjon 
2. Status for stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten 

andel av aktiviteten 
3. Nøkkeltall for forskningsaktivitet i foretaksgruppen  
4. Ressursbruk og fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen1.   

                                                        
1 For pkt. 3 og 4 gjelder at noen tall er fra 2016 og noen fra 2017 på grunn av ulike tidspunkt for 
ferdigstillelse av rapportering og statistikk. For 2018 foreligger det tall på fordeling av RHF-midlene. 
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1. Status for implementering av strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord  
Forsknings- og innovasjonsstrategien skal legge til rette for kvalitativt god og nyttig 
forskning, og med krav til brukermedvirkning i klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning. Strategien har seks hovedmål med tilhørende delmål og tiltak: 
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 
 
Strategien skal implementeres av RHF-et og HF-ene i fellesskap, og den har 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 i perioden, ble det laget en tiltaksplan2 i 2017, som også vil gjelde for 2018, 
fordi implementeringen av noen av tiltakene kom sent i gang i 2017. Tiltaksplanen angir 
hva som er prioritert og begynt implementert i 2017, hvilke tiltak som er avhengig av 
midler og har fått budsjettdekning, og hvem som er ansvarlig (RHF/HF-ene, 
samarbeidspartnere). Med en klar tiltaksplan med tilhørende prioritering, har Helse 
Nord et godt redskap til å vurdere forslag opp mot hverandre i prioriteringsdiskusjoner 
og i budsjettprosessen i USAM3. Ikke alle tiltak krever økte budsjetter, men skal 
implementeres i foretaksgruppen i vanlig drift. Enkelte tiltak er også tatt videre som 
egne krav i oppdragsdokumentet til helseforetakene.  
 
I det følgende vil de to delmålene prioriterte områder og brukermedvirkning 
kommenteres. 
 
Prioriterte områder 
Strategien angir 14 prioriterte områder for forskningen (strategiens kap. 6.1.1.a). Det 
anses at strategien med alle sine områder realiseres med hele forskningsbudsjettet i 
RHF-et. Det innebærer bruk av både utlyste midler og strategiske midler for å nå målene 
og realisere tiltak. Fra 2017 er det funnet rom blant annet for forskerstillinger innen 
bioinformatikk, forskning på pasient- og pårørendeopplæring og psykisk helse samt 
ekstra midler til e-helseforskningsmiljøet. Dette er videreført i 2018. Noen av disse 
funksjonene forankres ved UiT4, der oppbygging av kompetanse i et akademisk miljø er 
viktig, andre forankres i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Det er imidlertid slik at den største andelen av RHF-ets budsjett går til prosjekter i åpen 
utlysning. Både Tildelingsutvalget, USAM, RHF-et og HF-ene har etter de to siste årlige 
tildelingene hatt stort fokus på hvordan fordelingen av midler er på de 14 områdene 
nettopp i prosjekttildelingen etter den åpne utlysningen. Strategien gir ingen rangering 
av områdene, eller særskilt øremerking av noen av dem.  

                                                        
2 Tiltaksplanen er resultat av foreslåtte prioriteringer fra RHF-administrasjonen, drøftinger med 
forskningssjefene i helseforetakene, og endelig vedtatt i USAM. 
3 USAM: Universitetssamarbeidet - samarbeidsorganet mellom Helse Nord og universitetet 
4 UiT: Universitetet i Tromsø 
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Retningslinjene for kvalitet og nytte5 er lagt inn som like vurderingskriterier for alle 
prosjekter og teller 50 % hver, når prosjektet først har en karakter på mer enn 2,9 på en 
skala fra 1-5, på både kvalitetskriteriene og nyttekriteriene.  
 
Alle 14 områder er dekket i tildelingene for 2017 og 2018. Det er imidlertid store 
forskjeller i antall prosjekter og andel tildelt beløp pr. område. Noen av områdene 
kompenseres gjennom strategiske tildelinger, der det er funnet rom for noen av 
områdene i budsjett pr. dato. Det kreves både budsjettmidler og gode forskningsmiljøer 
for å bygge opp eller øke forskningsaktivitet.  
 
Ett av områdene har særlig oppmerksomhet fra RHF-et, og det er forskning på samisk 
helse. Det er ett av de 14 områdene, samtidig som det er spesielt framhevet i de årlige 
oppdragsdokumentene. Det påses alltid av Tildelingsutvalget at minst ett prosjekt innen 
samisk helse finansieres, såfremt det er støtteverdig. Det vil si at det må ha karakter 
over 2,9 på kvalitet og nytte, og prioriteres opp framfor andre prosjekter dersom det i 
utgangspunktet ikke er høyt nok rangert av vurderingskomiteene. 
 
Figur 3-6 i eRapport for 2017: Tildelt beløp (utlyste midler og strategiske tildelinger) pr. prioriterte område 

 
 
Figuren baserer seg på forskernes egenregistrering av område i egne prosjekt. 
 
 

                                                        
5 Alle RHF-ene bruker de samme kriteriene i vurderingen av forskningssøknader, og de er spesifisert 
tydelig i utlysningen. 
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Tildelingsutvalget har vedtatt følgende om utfallet av 2018-tildelingen i forhold til de 
prioriterte områdene - i vedtakspunkt 7 i sak 04-2017 Tildeling av forskningsmidler for 
2018 i Tildelingsutvalgets møte 29. november 2017: Tildelingsutvalget konstaterer at det 
med dette tildeles midler til forskning innen alle Helse Nords prioriterte områder, jf. 
forskningsstrategien. Utvalget vil uttrykke bekymring for at noen områder tildeles lite 
midler. Dette skyldes både antall søknader innen områdene, og nytte og kvalitet på 
søknadene. Tildelingsutvalget anmoder Helse Nord RHF og USAM om å følge dette opp 
nærmere. 
 
Det er grunn til å se på prioritering av nye strategiske tiltak fra 2019 for å sikre god 
forskning på flere av de områdene som kommer dårlig ut i tildelingen av midler i åpen 
konkurranse. 
 
Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning skal inngå i forskningen for de prosjekter det er relevant for 
(strategiens kap 6.1.1.b)6. 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.  
 
Det foreligger data for brukermedvirkning i prosjektene finansiert av RHF-et, og andelen 
som har brukermedvirkning øker. Figuren under viser andel og type brukermedvirkning 
for både pågående og nye prosjekter. Den neste figuren viser utviklingen fra 2014 til 
2017, delt opp i pågående og nye prosjekter. Dataene er basert på selvrapporterte 
opplysninger fra forskerne i eRapport.  
 
Figur 0-1 Prosjektenes brukermedvirkning 2017 

 
 
  

                                                        
6 I åpen utlysning er kravet følgende: 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. 
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Figur 0-2 Andel prosjekter som har brukermedvirkning 2014-2017 

 
 
Selv om rapporteringen fra forskerne tilsier at brukermedvirkning inngår i prosjektene i 
økende grad, er det lite kunnskap om hva den faktiske brukermedvirkningen består i, 
om den i realiteten påvirker forskningen, og hvordan brukerrepresentantene selv 
opplever sin rolle. Helse Nord RHF har derfor satt i gang et kvalitetsprosjek, der det skal 
undersøkes hva som er realitetene i brukermedvirkningen i de RHF-finansierte 
prosjektene, og om vi lykkes med brukermedvirkning i forskning, jf. retningslinjene som 
er vedtatt av styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 19-2015 Brukermedvirkning i 
helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak (styremøte 26. februar 2015), 
samt forskningsstrategien. Resultatene av undersøkelsen vil foreligge høsten 2018. 
 
2. Status for stimuleringstiltakene i helseforetakene som har en forholdsmessig 

liten andel av aktiviteten 
Helse Nord skal både bygge opp og støtte opp under svake forskningsmiljø, samt satse 
på de gode miljøene og toppforskningsmiljøene (strategiens kap 6.2 om topp- og 
breddeforskning). Helse Nord medfinansierer Tromsøundersøkelsen og 
toppforskningsmiljø på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)/Universitetet i 
Tromsø (UiT) som har fått eksterne midler.  
 
Det er ikke alle år det har kommet søknader til RHF-et om nye prosjekt fra de to minste 
helseforetakene, det vil si fra Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. De 
kan likevel ha aktivitet (jf. oversikt over publisering) og eventuelt bruke egne midler 
(NIFU7s oversikt ressursbruk). Men det er få søknader på RHF-midlene, der det ville 
vært naturlig for alle HF å være aktive søkere og konkurrere på linje med øvrige HF og 
universitet.  
 
For alle helseforetak vises det til aktivitetstall, ressursbrukstall og budsjettvedlegg for 
oversikt over forskningsaktivitet pr. helseforetak, målt etter de ulike indikatorene.  
 
  

                                                        
7 NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
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Tiltak for å stimulere de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av 
aktiviteten er primært følgende: 
 

Tiltak Kommentar 
Foretakene 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 
foretaket. HF-ene må delfinansiere stillingen(e) 
med 20 %. 
 

I strategien kap. 6.2.3 
 
Effektuert i 2017, full effekt i 
2018  
 
Alle HF har ansatt i stillingene fra 
2017/2018 – se eRapport 2017, 
kap. 5.8 for nærmere beskrivelse 

Foretakene utenom UNN tildeles minimum ett 
nytt prosjekt i den åpne konkurransen pr. år fra 
Helse Nord RHF, såfremt det er støtteverdig (det 
vil si karakterer over 2,9 på både kvalitet og 
nytte). 
 

I strategien kap. 6.2.3 
 
Gjaldt også i forrige 
strategiperiode  
 
Effektueres hvert år  

Foretakene utenom UNN og NLSH må samarbeide 
regionalt med større miljøer, for å oppnå god 
forskning. 

I strategien kap. 6.2.3 
 
Stimuleres til i RHF-ets utlysning 
Stimuleres til gjennom 
forskningsnettverk m.m. i 
forskningsmiljøene 

Utvide ordningen med metodeveiledere 
(forskningsveiledere i 20 % stilling), til å dekke 
flere fagområder, blant annet helsefaglig 
forskning.  

I strategien kap. 6.3.2 
 
Effektuert i 2017, full effekt i 
2018:  
UNN fikk 1,5 nye stillinger til 
regional forskningsstøtte og 
metodeveiledning innen 
statistikk og helsefag 
(sykepleie/fysioterapi m. m.). Se 
også eRapport. 
 

Sikre at det er tilgang til nødvendig veiledning i 
metode, forskningsdesign og statistikk for alle 
helseforetak 

I strategien kap. 6.3.2 
 
Fra tidligere strategi og regionalt 
oppdrag til UNN - skal være et 
kontinuerlig tilbud 

Forskningskurs skal være tilgjengelige for alle 
forskere i regionen. Kursene skal i størst mulig 
grad tilrettelegges for videokonferanse, alternativt 
filmes og legges på nett. 

I strategien kap. 6.3.2 
 
Fra tidligere strategi og regionalt 
oppdrag til UNN - skal være et 
kontinuerlig tilbud 
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Oppdragsforskning fra RHF-et  Årlig settes det av om lag 2 mill. 
kroner til prosjekter på områder 
som RHF-et ønsker forskning 
innen, for eksempel ut fra 
fagplaner  
 
Kan også tildeles andre miljøer 
enn de tradisjonelt sterke 

Forprosjektmidler/startstipend for ny 
søknadstype i 2018 

Ble lyst ut i 2017, tildelt for 2018 

Ny søknadstype KlinReg  Lansert primo 2018, søknadsfrist 
1.sept. 2018, tildeles fra 2019 
 

 
Mer om innholdet i den nye søknadstypen KlinReg 
KlinReg - Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning – ble lansert på nettsidene til RHF-et 23. mars 2018, etter at den 
først ble lansert i fagsjefmøtet i januar. Innholdet i programmet ble redegjort for i 
styresak 99-2017 slik det var påtenkt på daværende tidspunkt. USAM vedtok de 
endelige kriteriene knyttet til søknadstypen i november 2017, og administrasjonen har 
jobbet med informasjon til fagmiljøene og utarbeiding av budsjettmodell m.m. 
 
Et av målene med denne søknadstypen er å fremme regionalt samarbeid hvor også de 
små helseforetakene er med. Prosjektene skal være innen pasientnær klinisk forskning, 
og/eller helsetjenesteforskning så fremt denne er knyttet til en klinisk problemstilling. 
Minimum tre institusjoner i regionen må delta aktivt i prosjektet, der minst en av disse 
skal være Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF eller Sykehusapotek Nord 
HF. I søknaden skal det spesifikt redegjøres for hvordan prosjektet skal medvirke til å 
bygge opp forskningskompetanse i de små helseforetakene som deltar. 
 
Det er satt av budsjettmidler for tre til fem år tilhørende denne utlysningen, med 4 mill. 
kroner pr. år fra RHF-et. Søknadsrammen pr. prosjekt skal være mellom 6 og 20 mill. 
kroner innen en 3- til 5-årsperiode. Dette muliggjør en søkeramme på 2 til 4 mill. kroner 
pr. år. I tillegg kommer institusjonenes egenbidrag, som skal være 10 % av 
søkesummen. Slik sikres også helseforetakenes engasjement og eierskap til 
forskningsprosjektene. 
 
Årsaken til at denne søknadstypen lanseres så tidlig forut for søknadsfristen 1. september 
(som for øvrige søknadstyper), er at forskningsmiljøene skulle få god tid til å planlegge 
gode prosjekter. Slike større søknader med mange samarbeidsparter krever mye innsats i 
utarbeidingen av prosjektet. Derfor ble det også lyst ut såkalte startstipend for denne 
søknadstypen i 2017, der miljøene kunne søke om 250 000 kr. hver til å utarbeide full 
søknad i 2018.  
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Det ble tildelt to slike startstipend for 2018, ett til Sykehusapotek Nord HF og ett til 
SKDE8, som nå jobber med søknadene for fullskalaprosjekt fra 2019. Det er likevel ingen 
forutsetning å ha mottatt slikt startstipend for å kunne søke KlinReg for 2019.  
 
Helse Nord RHF er den eneste helseregionen som har en slik søknadstype.  
 
3. Nøkkeltall for forskningsaktivitet i foretaksgruppen  
Det registreres forskningsaktivitet i form av publisering hvert år9. Det totale antallet 
publikasjoner i regionen har økt fra 411 i 2016 til 471 i 2017. Det publiseres mer i Helse 
Nord, men det gjøres det også i de andre regionene.  
 
For 2017 var status for enheter i Helse Nord som i tabellen under: 

Helseforetak, SKDE og RHF 
Antall artikler (og antologier) 
2017 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  327 
Finnmarkssykehuset HF 19 

Sykehusapotek Nord HF 6 

Nordlandssykehuset HF 89 
Helgelandssykehuset HF 16 

Helse Nord RHF  9 
Helse Nord SKDE 5 

 
Forskningspoengene, som regnes ut etter publikasjonspoeng (antall publikasjoner og 
doktorgrader) samt såkalte finansieringspoeng (premiering for å skaffe ekstern 
finansiering fra Forskningsrådet og EU), har gått ned for vår region som helhet fra 2015 
til 2016. Dersom denne trenden vedvarer, er det bekymringsfullt.  
 
Årsakene til nedgang i forskningspoengene kan være en kombinasjon av at andre 
regioner publiserer enda mer, at vi har noe lavere andel nivå 2-publiseringer 
(publiseringer i de ledende tidsskriftene), noe lavere andel internasjonalt samarbeid, og 
lavere antall avlagte doktorgrader. Hvorvidt publisering av forskningsresultater skjer 
med adressering til helseforetak eller universitet kan også spille en rolle. Andelen 
tildelinger fra Forskningsrådet og EU som gir tilleggspoeng påvirker også endeling 
poengfordeling. 
 
Tabell som viser årlig forskningspoengfordeling10: 

Region 2016 2015 2014 2013 
Helse Sør-Øst RHF 62,7 % 62,8 % 62,3 % 60,0 % 
Helse Vest RHF 19,2 % 18,7 % 19,0 % 22,1 % 
Helse Midt-Norge RHF 11,1 % 9,9 % 10,0 % 9,2 % 
Helse Nord RHF 7,1 % 8,6 % 8,8 % 8,7 % 
Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

                                                        
8 SKDE: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
9 Se http://www.cristin.no/statistikk-og-rapporter/ 
10 Se Helse- og omsorgsdepartementets sider om målesystemet. 2017-tallene er ikke lagt ut pr. dags dato. 
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Det måles også internasjonalt samarbeid fra foretaksgruppens forskere. Helse Nord 
ligger ikke langt unna nivået til de øvrige regionene, og har hatt en økning i 
internasjonal sampublisering fra 2015 til 2016. Dette er bra, og må følges med 
påfølgende år for å se at nivået ikke synker igjen. 
 
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 
og dermed virke rekrutterende, sikre pasientene muligheter til å delta i kliniske studier, 
og for å være konkurransedyktig med hensyn til publikasjoner og forskningspoeng. 
Akademisk innsikt og interesse i de kliniske miljøene er dessuten en grunnleggende 
faktor for å sikre kunnskapsbasert klinisk praksis.  
 
4. Ressursbruk og fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen  
Forskning 
Helseforetakene finansierer både forskningsprosjekter, infrastruktur, stillinger innen 
forskningsstøtte og forskningsadministrasjon av egne budsjetter. HF-enes økonomiske 
ressurser til forskning består av midlene de får fra RHF-et, egne midler og andre 
eksterne midler, som tildelt finansiering fra Forskningsrådet og EU. Regnskapstallene 
for forskning i helseforetakene er derfor større enn RHF-ets forskningsbudsjett. 
Ressursbruken til forskning har imidlertid minket litt fra 315 mill. kroner i 2015 til 304 
mill. kroner i 2016, og økt til 338 mill. kroner i 2017.  
 
RHF-et har hatt en økning i ressursbruk til forskning 2002-2016. Budsjettet (se vedlegg 
1) har hatt en nedgang i 2017-2018 på grunn av effekt av nye momsregler, nedgang i 
forskningspoeng, og omprioritering av midler til innovasjon i tråd med vedtatt 
forsknings- og innovasjonsstrategi. 
 
Et treårssnitt av forskningspoeng for hver av de fire regionene 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). En nedgang 
i forskningspoeng gir færre forskningsmidler i neste omgang over statsbudsjettet. 
Denne delen utgjør likevel bare en del av våre totale forskningsmidler. I 2018 er det 31,7 
mill. kroner som utgjør denne resultatbaserte andelen fra statsbudsjettet, av et 
forskningsbudsjett i RHF-et på 145,6 mill. kroner. 72 mill. kroner av 2018-budsjettet til 
forskning fra RHF-et er bevilget av styret. 
 
Det vises til vedlegg 1 for RHF-ets forskningsbudsjett for 2018. Det består av de utlyste 
prosjektmidlene, strategisk tildelte midler (både faste og variable tiltak) samt nye tiltak 
ut fra strategien. De nye tiltakene inkluderer innovasjonsmidler, som er omprioritert fra 
forskning. Av den grunn er det færre midler til prosjekter i åpen utlysning enn tidligere 
år. Det er likevel tildelt midler til nesten like mange prosjekter, fordi andre tiltak er 
forsinket (som de nye forskerstillingene til HF-ene).  
 
I RHF-ets forskningsbudsjett for 2019 vil flere av de faste og nye tiltakene kreve 
fullfinansiering og en mulig konsekvens er at det blir tildelt færre midler i åpen 
utlysning. 
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Forskning i alle helseforetak 
Det vises til vedlegg 2 for oversikt over fordelingen for 2018. Alle helseforetak som 
hadde sendt nye prosjektsøknader for 2018, fikk innvilget en eller flere søknader. Det er 
ingen fordelingsnøkkel mellom de ulike helseforetak, og/eller Universitetet i Tromsø, 
som også får tildelt mange prosjekter etter søknad, jf. kriteriene om kvalitet og nytte. 
Kriteriet for tildeling til prosjekter ved UiT er at prosjektene har klinisk relevans innen 
våre områder og har samarbeidspart i helseforetak i vår region. 
 
Alle helseforetak har fått midler. Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF 
har færrest midler, og også færrest søknader i den åpne konkurransen. Denne 
situasjonen har vært relativt stabil over tid. Intensjonen er at noen av tiltakene 
beskrevet over skal stimulere til mer forskning også i disse helseforetakene i løpet av 
strategiperioden. 
 
Vedlegg 3 viser tilleggstall fra NIFU over driftskostnader til forskning i 2016 i Helse 
Nord, etter helseforetak og finansieringskilde. NIFUs datagrunnlag er HF-enes egne 
innrapporterte tall til årlig ressurskartleggingsrapport11. Tabellen viser at for dette 
enkeltåret oppga Universitetssykehuset Nord-Norge HF å ha nærmere 19 mill. kroner 
fra Forskningsrådet og om lag 4 mill. kroner fra EU, mens Nordlandssykehuset HF hadde 
henholdsvis 0,5 og 2 mill. kroner. Det hentes inn mindre midler fra andre kilder, og 
ellers kommer midlene fra RHF-et og helseforetakenes egne basisbudsjetter. 
 
I tabellen under vises de samme totale driftskostnadene pr. helseforetak som andel av 
helseforetakets totalbudsjett. 
 
Tabell V3.4 Driftskostnader til alle lovpålagte oppgaver og driftskostnader til forskning, inklusive eksternt 
finansiert forskning og avskrivninger, i helseforetak i Helse Nord i 2016. Mill. kroner. Prosent. 

Rapporteringsenhet Drifts- 
kostnader 
til 
forskning 
(mill. kr) 

Totale 
drifts- 
kostnader 
til alle 
lovpålagte 
oppgaver 
(mill. kr) 

Driftskostnader 
til forskning i % 
av totale drifts- 
kostnader 

Finnmarkssykehuset HF 11,6 2 005 0,6 
Helgelandssykehuset HF 3,7 1 953 0,2 
Nordlandssykehuset HF 32,6 4 215 0,8 
Sykehusapotek Nord HF 1,5 95 1,6 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 207,4 7 189 2,9 
Sum Helse Nord 256,8 15 457 1,7 

Kilde: NIFU 

 
  

                                                        
11 Siden det ikke er regnskapstall stemmer ikke alle tall helt med regnskapstall fra HF-ene gjengitt i saken, 
eller RHF-ets forskningsbudsjett. Det store bildet med relativ størrelse og hvor midlene kommer fra, 
stemmer imidlertid med andre data. 
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Innovasjon 
Innovasjonsaktiviteten skal økes (strategiens kap. 6.6). Det er omprioritert midler i 
forskningsbudsjettet fra forskning til innovasjon, som er innfaset med halvårseffekt i 
2017 og full årseffekt i 2018. Strategien angir at minimum 5 % av forskningsbudsjettet 
skal brukes på innovasjon. 
 
I 2017 ble innovasjonsmidlene brukt til prosjekter i åpen utlysning, der fem av 22 
søknader fikk midler. En av disse kom fra Finnmarkssykehuset HF, de øvrige fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (to fra UNN Tromsø, en fra UNN Harstad og en fra 
UNN Narvik).  
 
Videre ble det pilotert og innført system for registrering av innovasjonsprosjekter på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og det ble finansiert et konseptutredning av 
droner i helsemessig beredskap i nord.  
 
I 2018 er det videreført åpen utlysning for mindre innovasjonsprosjekter i 
helseforetakene, innføring av innovasjonssystem i øvrige helseforetak, og det 
undersøkes nye områder for strategiske innovasjonsprosjekter, knyttet til ønskede 
fagområder i klinikkene. 
 
Nøkkeltall – sammenligning med andre regioner 
I NIFUs årlige kartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene påvises det 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.  
 
Fordelingen av kostnadsbruk mellom regionene, målt i prosent av totale 
driftskostnader, viser noe variasjon. Helse Nord bruker noe mer enn Helse Midt-Norge - 
men der regnskapsføres mer av kostnadene på universitetet - og mindre enn Helse Vest 
og Helse Sør-Øst. Se tabell 2.2. fra NIFU-rapport 2017:18.  
 
Tabell 0.1 Nøkkeltall for helseforetak og private, ideelle sykehus i 2016, etter helseregion. Driftskostnader1 er 
her inklusive eksternt finansiert forskning og avskrivninger. 
Indikator Helse 

Midt-Norge 
Helse Nord Helse 

Sør-Øst 
Helse Vest Alle 

Totale driftskostnader2. mill. kr. 19 391 15 457 75 272 27 049 137 169 

Prosent 14 11 55 20 100 

Driftskostnader til forskning. mill. kr 261 257 2 477 706 3 702 

Prosent 7 7 67 19 100 

Driftskostnader til forskning i prosent 
av totale driftskostnader 1,3 1,7 3,3 2,6 2,7 

Antall forskningsårsverk 172 224 1 979 495 2 869 

Prosent 6 8 69 17 100 

Driftskostnader til forskning pr. 
forskningsårsverk. Kroner 1 523 000 1 146 000 1 252 000 1 429 000 1 290 000 

Antall rapporteringsenheter 4 5 19 10 38 
1 Omfatter helseforetak og private, ideelle sykehus, ikke regionale helseforetak (RHF). 
2 Inkludert avskrivinger. Basert på oppgaver fra det enkelte helseforetak og private, ideelle sykehus.  
Kilde: NIFU. 
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Figur 2.2. fra rapporten viser hvor de fire regionene primært henter sine 
forskningsmidler fra12. I 2016 har helseforetakene i Helse Nord økt sin andel midler fra 
Forskningsrådet, andre eksterne norske kilder og utlandet inkludert EU (denne andelen 
var ubetydelig i 2015). Men til gjengjeld er andelen øremerkede midler størst i Helse 
Nord, nesten 40 %. Nærmest følger Helse Midt-Norge der snaut 30 % var øremerkede 
midler og Helse Vest med en fjerdedel. Laveste andel øremerkede forskningsmidler 
finner vi i Helse Sør-Øst – 17 %. Dette innebærer at Helse Nord er den regionen som 
bruker minst av eget basisbudsjett til forskning, i prosent av sin totale ressursbruk til 
forskning. Dette gjelder samlet for både HF-ene og RHF-et. Regionen er mer avhengig av 
det øremerkede tilskuddet til forskning (over statsbudsjettet og via RHF-et) enn øvrige 
regioner, slik det fremkommer i figuren. 
 
Figur 0.3 Helseforetakenes finansieringsstruktur for forskning i 2016, totalt og etter helseregion. Prosent. 

 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord er i rute med implementeringen av strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020. Det vises til tiltaksplanen for 2017 som er forlenget i 2018.  
 
Aktivitetsdata viser at det publiseres samlet sett mer i regionen, og spesielt fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Det publiseres fra alle 
helseforetak, også et ikke ubetydelig antall fra Sykehusapotek Nord HF, 
Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og SKDE (data for 2017). Dette er en 
positiv utvikling.  
 

                                                        
12 Vedlegg 3 og tabell V3.4 tidligere i saken er tallene fra «Helse Nord-søylen» i figur 2.2 splittet opp på 
foretaksgruppen 
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Det er mer internasjonal sampublisering og økt innhenting av eksterne midler for 
regionen som helhet for rapporteringsåret 2016. 
 
Det er dokumentert i tildelingen av RHF-midler for 2017 og 2018 at alle fagområder 
tildeles midler, men i varierende grad. Det må unngås at noen områder eller hele 
helseforetak utilsiktet har vanskelig for å nå opp i konkurranse. De siste års tildelinger 
er gjennomført ut fra de utlyste og på forhånd gitte kriterier. Det må derfor fokuseres 
både på tiltak i miljøene selv, å tildele midler strategisk og eventuelt å justere kriteriene 
i tildelingssystemet på sikt, for å oppfylle målene i strategien. 
 
Helse Nord vil fortsatt ha særlig oppmerksomhet på forskning på samisk helse. 
 
Det er iverksatt stimuleringstiltak for de helseforetakene som har en forholdsmessig 
liten andel av aktiviteten. Det forventes at både forskningsstillingene i alle 
helseforetakene og den nye søknadstypen vil ha resultater både på kort og lang sikt, i 
form av oppbygging og stimulering av miljøer, forskningspublikasjoner og 
forskningsresultater.  
 
En annen mulighet for å få fram ønsket forskning 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. 
 
Helse Nord følger med på utviklingen i de andre regionene, og det er adm. direktørs 
oppfatning at foretaksgruppen har en strategi og tiltak i egen region som gjør at 
regionen kan hevde seg i konkurransen med øvrige RHF og forskningsmiljø utenfor egen 
region.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 
2017 til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
1. RHF-budsjett forskning og innovasjon for 2018, rammene vedtatt i USAM 9. november 2017  
2. RHF-budsjett forskning og innovasjon for 2018, pr. institusjon etter vedtak av 

prosjekttildelingene i Tildelingsutvalget 29. november 2017 
3. Vedleggstabell V8.2-B fra NIFU – detaljoversikt driftskostnader til forskning i HF i 

nord, etter finansieringskilde 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 
2. Tiltaksplan for 2017 – forlenget ut 2018  
3. Nasjonalt system for måling av forskningsaktivitet på HODs hjemmesider 
4. Faglig rapportering forskning, med oversiktsdata for Helse Nord 2017 («eRapport») 
5. Nasjonal ressurskartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016, 

rapport 2017:18, (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning, NIFU) 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-mai-2018-2018-05-23
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Strategi%20for%20forskning%20og%20innovasjon%202016-2020.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20170523/Styresak%2062-2017-1%20Forskningsaktiviteten%20i%20foretaksgruppen%202016,%20vedlegg%201.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig%20rapportering%20på%20forskning%20og%20innovasjon/Faglig%20rapportering%202017%20-%20Hovedrapport%20forskningsaktiviterer.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y



