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Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret nærmere om innholdet i de to 
dokumentene Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av 
Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 
(dokument 3:9 (2020-2021), med vekt på anbefalinger i Riksrevisjonens undersøkelse 
og oppgaver i den nasjonale handlingsplanen som er direkte adressert til RHF-ene.  
 
Det vises til styresak 54-2021 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 
(styremøte 26. mai 2021). Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: 
Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak om Nasjonal handlingsplan 
for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske 
behandlingsstudier i helseforetakene (dokument 3:9 (2020-2021)). 
 
Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 
Rapporten ble lagt frem 4. mai 2021. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere 
hvordan helseforetak og de regionale helseforetakene legger til rette for kliniske 

behandlingsstudier1.   

Hovedkonklusjoner i rapporten er: 

• Pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier er ikke god nok.  

• Svært få pasienter rekrutteres til studier. 

• Det er stor variasjon mellom helseforetak og sykdomsgrupper. 

• Pasientene får ikke god nok informasjon om tilgjengelige studier. 

• Kliniske behandlingsstudier er ikke tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen.  
 

Undersøkelsen viser at det er fire faktorer som er særlig viktige for at helsepersonell 
skal kunne drive med studier: skjermet tid, forskningsstøtte, tilgang til rom og utstyr og 

                                                        
1 Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler og behandlingsmetoder. Målet 
med studiene er å øke kunnskapen om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan 
gis, og hvilken behandling som er den beste. 
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ledere som ser verdien av og prioriterer forskning. Rapporten har videre avdekket at 

mange styrer har lite oppmerksomhet rettet mot forskning. 

Riksrevisjonens klare vurdering er at det er mulig å øke antallet kliniske 
behandlingsstudier og antallet studiepasienter som deltar i slike studier.  Funnene 

gjelder for alle regioner og helseforetak, med noen variasjoner. 

Riksrevisjonen anbefaler at  
helseforetakene  
• vurderer om det gjøres nok for å sikre at pasienter blir informert om og vurdert for 

tilgjengelige studier – også studier utenfor deres eget helseforetak og egen region  

• påser at informasjonen om kliniske studier på helsenorge.no er fullstendig, 
oppdatert og kjent, og at den brukes av helsepersonell  

• sørger for at ledere legger til rette for kliniske behandlingsstudier, noe som blant 
annet kan gjøres gjennom  
o å sørge for tilstrekkelig forskningsstøtte, rom, utstyr og skjermet tid, slik at 

helsepersonell har nødvendig handlingsrom for å delta i og gjennomføre kliniske 
studier  

o å ha særlig oppmerksomhet på klinikker og avdelinger som har potensial for å 
delta i studier og inkludere pasienter i større grad  

 
de regionale helseforetakene  
• vurderer om virkemiddelbruken er godt nok innrettet med tanke på å øke antallet 

studier og studiepasienter i egen region, ved blant annet å  
o legge til rette for at mindre helseforetak kan delta i kliniske behandlingsstudier  
o ha særlig oppmerksomhet på store helseforetak som har potensial for å delta i 

studier og inkludere pasienter i større grad  
 

styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene  
• styrker oppfølgingen av forskning og holder seg orientert om hvorvidt foretakets 

mål om forskning nås  

Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene  
• følger opp om nettstedet helsenorge.no/kliniske-studier fungerer etter intensjonen, 

og om nettstedet er et tilstrekkelig virkemiddel for at pasienter og helsepersonell får 
likeverdig informasjon om tilgjengelige studier. 

  
Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025  
Regjeringens handlingsplan for kliniske studier2 ble lagt frem i januar 2021.  
 
  

                                                        
2 Handlingsplanen er en oppfølging av Helsenæringsmeldingen 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20182019/id2639253/ 
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Handlingsplanen for kliniske studier har to hovedmål:  
• Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier skal økes til 

5 prosent i 2025.  
• Antallet kliniske studier skal dobles i perioden 2021-2025. 

 
Planens ni innsatsområder og tiltak som RHF-ene har særlig ansvar for: 

Innsatsområde 1: Økte muligheter for pasienter til å delta i kliniske studier  
Det skal utvikles et bedre og mer mangfoldig tilbud av kliniske studier. Pasientens 
medvirkning i og informasjon om kliniske studier skal styrkes.  
RHF-ansvar: 
Regjeringen vil at det utredes felles praksis for henvisning til kliniske studier i 
utlandet. 
  
Innsatsområde 2: Kliniske studier er en del av pasientbehandlingen  
Forutsetningene for å drive kliniske studier i sykehusene må styrkes gjennom økt 
lederforankring, bedre infrastruktur, muligheter for forskning som karrierevei m.m. 
Ny indikator for kliniske studier f.o.m. 2021 er et økonomisk insentiv i arbeidet.  
RHF-ansvar:  
Regjeringen vil at det etableres et verktøy for å synliggjøre kompetanse og 
leveransedyktighet i gjennomføring av kliniske studier i sykehusene.  
  
Innsatsområde 3: Norsk helsetjeneste og næringsliv i partnerskap  
RHF i samarbeid med næringslivet: Regjeringen vil etablere NorTrials  
RHF, Innovasjon Norge og næringslivet:  
Regjeringen vil markedsføre Norge som et attraktivt utprøverland. 
  
Innsatsområde 4: Bedre rådgivning og raskere godkjenning av kliniske studier  
Regelverk, saksbehandling og prosesser som gjelder for kliniske studier skal i større 
grad effektiviseres og forenkles.  
Innsatsområde 5: Flere kliniske studier i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten  
RHF-ansvar:  
Regjeringen vil legge til rette for at forskningsstøttetjenester i 
spesialisthelsetjenesten kan benyttes til kliniske studier i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene.  
  
Innsatsområde 6 Økt kunnskap og kompetanse om kliniske studier  
Flere helsepersonellgrupper må ha kunnskap om kliniske studier. Det er et mål å få 
klinisk forskning i læringsmålene i LIS-utdanningen og i spesialistutdanningen. 
Digitalt kurs i studiesykepleie er under utforming.  
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Innsatsområde 7: Ruste Norge for fremtidens kliniske studier og 
persontilpasset medisin 
RHF-ansvar:  
Regjeringen vil etablere infrastruktur for genetisk presisjonsdiagnostikk  
RHF, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse: Regjeringen vil etablere et 
nasjonalt genomsenter for persontilpasset medisin.  
Innsatsområde 8: Bedre bruk av helsedata i kliniske studier  
Det skal legges til rette for bedre tilgang til og bruk av helsedata fra flere kilder og 
registre. Helseanalyseplattformen og helsenorge.no skal videreutvikles for raskere 
rekruttering av pasienter. 
  
Innsatsområde 9: Økt samarbeid om kliniske studier 
Det nordiske samarbeidet skal videreføres og styrkes. Internasjonalt samarbeid skal 
styrkes gjennom deltakelse i Horisont Europa.  
RHF-ansvar:  
Regjeringen vil at det lages et avtaleverk for gjennomføring av kliniske studier ved 
satellittsentre.  
  

 
Handlingsplanen – konsekvenser for Helse Nord og status pr dato 
RHF-ene er i oppdragsdokumentet for 2021 bedt om å følge opp handlingsplanen. 
Samhandling mellom RHF-ene er viktig for realisering av handlingsplanen. Flere av 
oppgavene er til oppfølging i det interregionale fagdirektørmøtet samt RHF-enes 

strategigruppe for forskning som har en sentral arena for diskusjon og koordinering på 

tvers av regionene. 

NorTrials-sentre (innsatsområde 3) er under etablering og skal fungere som «én vei 
inn» for kliniske studier for næringslivet og tjenesten. Senteret i nord vil bli etablert ved 
UNN, og arbeidet med hvordan dette skal organiseres pågår.  Det er satt av 30 MNOK til 
NorTrials på statsbudsjettet i 2021. Midlene skal brukes til en nasjonal koordinerende 
enhet, seks nasjonale sentra, samt frikjøp og kompetanseheving hos studiesykepleiere 

og studiepersonell.  

Gjennomføring av nullpunktsmålingen har stor betydning for oppfølging av 
handlingsplanen og for vurdering av måloppnåelse i 2025. Arbeidet med å definere 

måleindikatorer pågår og vil foreligge i løpet av 2021.  

Vår region ligger klart under nasjonale snitt-tall på målingene for kliniske studier (jf. 
styresak 172-2020/6 Orienteringssak ad. Ny forsknings- og innovasjonsstrategi, og 
kliniske studier i regionen – status, oppfølging av styresak 97-2020-6 og styresak 131-
2020 (styremåte 16. desember 2020)). Helse Nord har derfor en særlig utfordring, med 
å gi våre pasienter det samme likeverdige tilbudet som pasienter i andre regioner når 

det gjelder deltakelse i kliniske studier.  

Handlingsplanens premiss er at forskning er og må være en integrert del av 
virksomheten i sykehus. Pasientene skal i mye større utstrekning enn i dag inkluderes i 
kliniske studier. Dette både for å få til mer forskning og et større kunnskapsgrunnlag 
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som igjen gir en bedre og tryggere pasientbehandling, og for at pasientene skal få 

tilgang til nye behandlingsmetoder. 

De generelle konsekvensene av en økning i antallet studier, og integrasjon i 
pasientbehandlingen er bl.a. omtalt på s. 63, Økonomiske og administrative 
konsekvenser: Dersom målene i denne handlingsplanen skal nås, innebærer det en 
vridning av tidsbruken til helsepersonell. Samlet sett vil det innebære at mer tid må brukes 
på forskningsrelaterte aktiviteter, og mindre tid på pasientbehandling utenfor kliniske 

studier.  

Mye positivt er allerede i gang i foretakene som respons på handlingsplanen, f.eks. 

styrking av støtteapparatet rundt studiene. Det er samtidig mange tiltak som må til for å 
styrke klinisk forskning og pasientenes tilgang på kliniske studier, og det innebærer 
også en kultur- og holdningsendring for helsetjenesten som helhet som må modnes og 
utvikles over tid. 
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning 
Samme sak er presentert i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 
14. september 2021. KTV/KVO tok informasjonen til orientering.  
 
Regionalt brukerutvalg behandlet Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og 
Riksrevisjonens rapport 14. September 2021 (jf. RBU-sak 83-2021) og fattet følgende 
vedtak: 

 

1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om funnene i Riksrevisjonsrapporten og 
tiltakene i Handlingsplanen for kliniske studier, til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg mener at tilbudet om deltakelse i kliniske studier for pasienter 
i Helse Nord må forbedres, og ser fram til iverksetting av tiltak i regionen slik det er 
lagt opp til i Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2021-2025. 

3. Regionalt brukerutvalg mener pasientinformasjon om deltakelse i kliniske studier bør 
være mer tilgjengelig. 

4. Rekruttering av pasienter til studier bør foregå i nært samarbeid med 
primærhelsetjenesten, og i dialog med pasient- og brukerorganisasjoner.  

5. Hindringer og terskler for pasientenes deltakelse i kliniske studier bør identifiseres.  
 
Administrerende direktørs vurdering  
Riksrevisjonens rapport og handlingsplanen for kliniske studier beskriver et generelt 
utfordringsbilde som må møtes dersom målsetningen om styrking av kliniske studier i 
sykehusene skal realiseres. Dette ligger også til grunn for Helse Nords forsknings- og 
innovasjonsstrategi om prioriteringer knyttet til klinisk forskning.  
 
RHF-et vil i det videre arbeidet ha en tett oppfølging av utfordringene og 
prioriteringene knyttet til kliniske studier, på nasjonalt/interregionalt nivå og i dialog 

med helseforetakene i regionen og øvrige samarbeidspartnere innen forskning, 
inkludert brukerrepresentanter og tillitsvalgte.  
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Prioriteringen av klinisk forskning i forskningsstrategien er tydelig og omfatter 
definerte satsinger som bl.a. målretting av de utlyste forskningsmidlene, miljøstøtte til 
sterke forskningsmiljø, bedre infrastruktur og økt samhandling mellom foretakene ved 
f.eks. å muliggjøre inkludering av pasienter fra flere/alle helseforetak.  
 
Styret bes merke seg Riksrevisjonens anbefaling om at det bør dokumenteres i alle RHF 
at det ved styreoppnevning gjøres vurderinger av forskningskompetanse og om styret 
samlet sett har kompetanse til å ivareta det som er én av sykehusenes hovedoppgaver. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret ber adm. direktør aktivt følge med på om helseforetakene når målene gitt i 
Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og Helse Nords strategi for forskning og 
innovasjon, herunder oppdraget som er gitt alle sykehusforetakene i 
oppdragsdokumentet 2021 om 15% økning i antall kliniske behandlingsstudier som 
inkluderte pasienter i 2021, sammenliknet med året før. 
 

2. Styret konstaterer at Riksrevisjonen har avdekket mangler i helseforetakenes og det 
regionale helseforetakets tiltak for klinisk forskning. 

 

3. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å iverksette tiltak som møter 
anbefalingene i Riksrevisjonens rapport, og som også er understøttet i Helse Nords 
forsknings- og innovasjonsstrategi. 

 

 

Bodø, 18. september 2021 

 

Cecilie Daae 
adm. direktør 

 

 

Utrykte vedlegg:  

1. Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 
(dokument 3:9 (2020-2021) 

2. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025  
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https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/undersokelse-av-kliniske-behandlingsstudier-i-helseforetakene-ny.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/undersokelse-av-kliniske-behandlingsstudier-i-helseforetakene-ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf

