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Nasjonal handlingsplan for kliniske studier

Visjon:

Klinisk forskning skal være en

integrert del av all klinisk praksis og 

pasientbehandling
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Nasjonale målsettinger

Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten 
som deltar i kliniske studier er 5 prosent i 2025

- Måling gjennomført i 2022: 2,5 pst 

Antall kliniske studier er doblet i perioden 2021-
2025

- Økning på 15 pst. pr år

- Helse Vest RHF: 6,6 pst. økning

- 2021: 19 pst. økning i industrifinansierte studier, 
tall fra Statens legemiddelverk 
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Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten, 2022
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forskning



Helse Vest 

Antall KBS

2019 2020 2021

130 136 145
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Antall pasienter

2019 2020 2021

2305 2227 3341
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"Bemanning, utdanning, kvalitets- og kompetanseutvikling, forskning, 

innovasjon, helsekompetanse og opplæring av pasienter og pårørende skal 

underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. Helse Midt-Norge RHF 

skal sørge for et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet til beste for pasientene, og forskning og innovasjon skal 

understøtte dette arbeidet. Klinisk forskning skal være en integrert del av 

pasientbehandlingen. Utvikling av ny teknologi og mer presis diagnostikk og 

behandling gjennom innovasjon og næringslivssamarbeid er sentralt for å 

skape en bærekraftig helsetjeneste. Helse Midt-Norge RHF skal i denne 

sammenheng legge til rette for helsetjenesteforskning og nye måter 

helsetjenester kan leveres på. Samarbeid med utdanningssektoren er viktig 

for kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten, og støtter opp om 

arbeidet med å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde personell."

Oppdragsdokument 2022

Tre hovedmål (nye):
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Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling

Styrke forskning, innovasjon og kompetanse 

og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Rask tilgang til helsetjenester og 

sammenhengende pasientforløp



Oppdragsdokument 2022

Mål/styringsindikatorer

• Tilrettelegge for forskning og innovasjon i tjenesten, og styrke 

arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet 

• Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som 

inkluderte pasienter i 2022 skal økes med minst 15 pst. 

sammenliknet med 2021
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Oppdrag:

• Utrede og etablere felles avtaleverk for gjennomføring av 

desentraliserte kliniske studier (ved satelittsentre) 

• Bidra i departementets arbeid med revidering av nasjonal 

strategi for persontilpasset medisin og sammen med NFR 

revidere handlingsplanen for forskning og innovasjon 

• Legge til rette for helsetjenesteforskning og 

innovasjonsprosjekter som utvikler nye måter helsetjenester 

kan leveres på, samt prosjekter som evaluerer kvalitet og 

pasientsikkerhet

Oppdragsdokument 2022

"Et helsetilbud i verdensklasse utvikles gjennom forskning og innovasjon i 

samarbeid med fagmiljøer i næringslivet og akademia nasjonalt og 

internasjonalt. Økt bruk av helsedata i helseforskning skal vektlegges og 

det skal stimuleres til kliniske studier, helsetjenesteforskning, 

forskningsbaserte kvalitetsforbedringsprosjekter, innovasjon og 

næringslivssamarbeid. Offentlig finansiert forskning skal gjøres tilgjengelig 

og resultater fra studier skal rapporteres. I Nasjonal handlingsplan for 

kliniske studier er det uttrykt at klinisk forskning skal være en integrert del 

av all klinisk praksis og pasientbehandling. Oversikt over aktive kliniske 

studier på helsenorge.no skal være oppdatert og gi god informasjon til 

helsepersonell og pasienter. God og oppdatert informasjon til pasienter, 

pårørende og helsepersonell om aktive kliniske studier som er åpne for 

deltakelse på helsenorge.no gjør det lettere å finne fram i tilbudet og 

bidrar til økt deltakelse."
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Sentrale føringer i statsbudsjett for 2023
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• Et helsetilbud i verdensklasse utvikles gjennom forskning og innovasjon i 

samarbeid med næringslivet, private ideelle og akademia nasjonalt og 

internasjonalt

• Klinisk forskning skal være en integrert del av pasientbehandlingen. Dette bidrar til 

en kunnskapsbasert tjeneste og gir pasienter tilgang til utprøvende behandling. 

Dette skal realiseres gjennom en systematisk tilrettelegging for kliniske studier i alle 

deler av tjenestene, samt gjennom samarbeid om kompetanse og ressurser i tråd 

med Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (2021–2025)



Veien videre
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Regjeringens strategi 

for persontilpasset 
medisin 

2023 - 2030

Helse- og omsorgsdepartementet



Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
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• Melding lagt frem av KD, men utarbeidet av 

departementsfellesskapet 

• Helse egen tematisk prioritering:

«Klinisk og praksisnær forskning danner grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis. Deltakelse i forskning og 

fagutvikling er dessuten viktig for å rekruttere og beholde helsepersonell i alle grupper, på tvers av tjenestenivåene og 

innenfor både somatikk, psykisk helse og rusarbeid. Regjeringen ønsker at det å delta i fagutvikling og forskning skal 

være en reell mulighet og karrierevei for alle profesjoner som arbeider i helse- og omsorgstjenestene» (…)

«Kliniske studier er ikke tilstrekkelig integrert i klinisk praksis og pasientbehandling, noe som blant annet kommer til 

uttrykk ved at systemene som brukes i behandlingen, ikke er kompatible med behov i forskningen. (…) Klinisk forskning 

skal bli en mer integrert del av pasientbehandlingen gjennom oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for kliniske 

studier 2021–2025.»



Regjeringens strategi for persontilpasset medisin

• Bygger videre på status for innføring av 

persontilpasset medisin 

• Persontilpasset medisin gir økt behov for kliniske 

studier og for samarbeid 

• Legges frem ved årsskiftet 
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Regjeringens strategi 

for persontilpasset 
medisin 

2023 - 2030

Helse- og omsorgsdepartementet



WHO resolusjon om kliniske studier
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• Formål: forbedre koordinering, 

utforming, gjennomføring og 

rapportering av kliniske studier 

på verdensbasis

• Bidra til å utvikle retningslinjer, 

infrastruktur og god praksis for 

kliniske studier, for både normale 

tider og under helsekriser

Oppfordrer medlemsland til å (utdrag):

• Prioritere utvikling og styrking av nasjonale evner for kliniske studier

• Styrke kapasitet for kliniske studier og politisk rammeverk, særlig i 

utviklingsland

• Koordinere prioriteringer innen kliniske studier basert på 

helseutfordringer  

• Samarbeide med næringsliv og akademia om å målrette kliniske 

studier til intervensjoner som svarer opp helsebehov og som er av 

global, regional og nasjonal betydning 

• Oppfordre forskningsfinansiører til å prioritere kliniske studier av høy 

kvalitet og nytte, gjennomført i et mangfold av settinger og inkludere 

befolkningsgrupper som intervensjonen retter seg mot



WHO resolusjon om kliniske studier
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• Norge var co-sponsor av resolusjonen 

• Deltar i oppfølgingen, bla. levert innspill til 

WHO gjennom Survey (nov)

• Norge ved NorCrin og HOD deltar i en 

«Group of Friends» for implementering av 

resolusjonen



Veien videre i Helse Vest 
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