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 1. Sammendrag 

Som et ledd i arbeidet med å utforme strategi for forskning nedsatte Helse Vest RHF ultimo 
september 2002 en arbeidsgruppe med representanter fra helseforetakene og Universitetet i 
Bergen med følgende mandat: 
 
Gruppen skal med hovedfokus på våre nasjonale og regionale føringer samt den foreliggende 
virksomheten i helseforetakene og ved Universitetet i Bergen foreslå tiltak som kan styrke 
forskningen både i kvantitet og kvalitet og øke samhandlingen mellom forskningsmiljøene i 
helseregionen.   
 
Gruppen bes om å utarbeide: 
1. Tiltak som kan la seg realisere innenfor 12 måneder. 
2. Forslag til endringer som kan la seg realisere innenfor et tidsperspektiv på 1-3 år.  
3. Forslagene skal ikke forutsette at en må iverksette store investeringsmessige tiltak eller 
vesentlige økninger i netto driftskostnader. 
4. Forslagene skal fremmes innen 10. desember 2002. 
 
Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Stein Tore Nilsen (leder), Helse Stavanger 
HF, Doris Gundersen, Helse Fonna HF, Janny Strøm Dvergsdal, Helse Førde HF, Bjarne M. 
Iversen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen og Ernst Omenaas (sekretær), Helse 
Bergen HF. 
 
Arbeidsgruppen har kort beskrevet grunnlaget for forskningsvirksomheten i Helse Vest RHF 
samt dagens status. Sentrale strategiske elementer er foreslått samt virkemidler og med 
konkrete forslag til tiltak og tidsrammer for gjennomføringen av disse. Gjennom hele arbeidet 
har samhandling med Universitetet og Høgskoler samt bygging av nettverk mellom de enkelte 
foretakene vært sentralt for å kunne oppnå felles mål – forskning av internasjonal kvalitet til 
det beste for den enkelte i helseregion Vest.   
 
Arbeidsgruppen ser det som verdifullt at representanter for forskningsmiljøene er blitt spurt 
om råd i denne omstillingsprosessen, og vi takker for den tillit som er blitt oss til del i så 
henseende. Arbeidsgruppen står samlet bak denne rapporten. 
 
 
10. desember 2002 
 
 
Stein Tore Nilsen  Doris Gundersen  Janny Strøm Dvergsdal 
 
 
Bjarne M Iversen  Ernst Omenaas    
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2. Bakgrunn 

I lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8 klargjøres sykehusenes / helseforetakenes fire oppgaver 
slik: 1) pasientbehandling 2) utdanning av helsepersonell 3) forskning og 4) opplæring av 
pasienter og pårørende. Denne helheten av oppgaver legger grunnlag for planlegging og 
styring av virksomheten i helseforetakene.  Det ble derfor medio 2002 startet en mål- og 
strategiprosess i Helse Vest RHF. Som et ledd i denne prosess fikk en arbeidsgruppe i 
oppgave å foreslå en forskningsstrategi for det regionale foretaket. Samtidig med arbeidet i 
det regionale foretaket har det i flere av helseforetakene vært en serie dialogkonferanser hvor 
lederne ble utfordret til å arbeide frem de utfordringene som foretakene står overfor og hvilke 
tiltak som burde iverksettes i lys av disse. Den regionale arbeidsgruppen med 
forskningsstrategi som oppgave har også nyttiggjort seg momenter fra det pågående 
strategiarbeidet vedrørende forskning i de enkelte foretakene.  
Arbeidsgruppen ble nedsatt primo oktober 2002, og har hatt i underkant av 2 måneder på 
arbeidet. Det er avholdt 2 møter i utvalget, inkludert et heldagsmøte samt kommunikasjon via 
e-post.    
 

3. Mandat og sammensetning 

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt under funksjonsfordelingsprosjektet i Helse Vest 
RHF. Som et ledd i arbeidet med å utforme strategi for forskning i Helse Vest RHF  ble det 
ultimo september 2002 nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra helseforetakene og 
Universitetet i Bergen med følgende mandat: 
 
Gruppen skal med hovedfokus på våre nasjonale og regionale føringer samt den foreliggende 
virksomheten i helseforetakene og ved Universitetet i Bergen foreslå  tiltak som kan styrke 
forskningen både i kvantitet og kvalitet og øke samhandlingen mellom forskningsmiljøene i 
helseregionen.   
 
Gruppen bes om å utarbeide: 
1. Tiltak som kan la seg realisere innenfor 12 måneder. 
2. Forslag til endringer som kan la seg realisere innenfor et tidsperspektiv på 1-3 år.  
3. Forslagene skal ikke forutsette at en må iverksette store investeringsmessige tiltak eller 
vesentlige økninger i netto driftskostnader. 
4. Forslagene skal fremmes innen 10. desember 2002. 
 
Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Stein Tore Nilsen (leder), Helse Stavanger 
HF, Doris Gundersen, Helse Fonna HF, Janny Strøm Dvergsdal, Helse Førde HF, Bjarne M. 
Iversen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen og Ernst Omenaas (sekretær), Helse 
Bergen HF. 
 
 

 

 

 

 4



4. Nasjonale og regionale føringer  

 

4.1 Hvorfor drive forskning i helseforetakene? 
Sykehus er blant landets viktigste kunnskapsbedrifter. Oppdatering og videreutvikling av 
denne kunnskapen er derfor helt nødvendig. Dette må først og fremst skje gjennom forskning 
og utdanning. Forskningen skal forankres i de tilhørende universitetsmiljøene som har 
hovedansvaret for denne virksomheten, men departementet vurderer dette som et så viktig 
strategisk utviklingstiltak for helsetjenesten at de enkelte helseforetakene selv også må 
tilrettelegge og bidra til denne virksomheten.  
 
Forskningen er viktig på flere måter. For det første kan forskningsaktiviteten bidra til en bedre 
pasientbehandling. Tilgang til den nyeste kunnskapen om effektive og gode 
behandlingsformer er særskilt viktig innen et område hvor både teknologi og kunnskap endres 
fort. Forskning er en virksomhet som gir tilgang på den nyeste kunnskapen som allerede 
finnes gjennom dokumenterte forsøk og behandlingsmetoder. 
 
Videre er forskning viktig som virkemiddel for å styrke de faglig svake områdene på de 
enkelte sykehus. Gjennom forskning og fordypning kan medisinsk-faglige miljøer ta seg opp 
slik at kunnskapsgrunnlaget for den gode medisinen styrkes. 
 
Til slutt skal det pekes på at det ved flere sykehus i dag er toppkompetanse innenfor en del 
fagfelt. Disse har allerede bidratt internasjonalt til utviklingen av medisinen som fag, og bør 
fremdeles stimuleres til å gjøre dette. Status for klinisk forskning i Norge viser over år en 
trend som gir grunnlag for en viss bekymring. Det er derfor vurdert som et viktig strategisk 
utviklingstiltak for helsetjenesten å få satt fokus på forskningen i årene fremover. Det er 
nødvendig med et nært samarbeid mellom universitet og helseforetak for å utvikle dette 
tiltaket fremover. Det er også viktig at de kommersielle aktørene ikke får for sterk innvirking 
på hvilken klinisk forskning som skal drives i Norge. Det er derfor for balansens skyld viktig 
at den offentlige helsetjenesten prioriterer forskningsprosjekt med den begrunnelse at de er 
faglig viktige og interessante. 
 
For universitetssykehusene vil forskning bli et viktig konkurransefortrinn. 
Universitetssykehus er likeartede, likeverdige og høyt spesialiserte hovedsykehus tett integrert 
med de medisinske fakultetene, samt andre forskningsmiljøer, særlig basalforskning på 
universitetet. Det er sannsynlig at universitetssykehusene ikke vil kunne konkurrere på pris 
med sykehus som rendyrker elektiv drift for utvalgte nisjer. De fleste sykehus kan tilby gode 
tjenester for vanlige tilstander; universitetssykehusenes styrke ligger i de høyspesialiserte 
tjenestene og forskningen som er knyttet til disse. Universitetssykehusene må derfor kunne 
dokumentere at sykehusets fagmiljøer har høyere kvalitet og større faglig innsikt enn det 
andre sykehus kan skilte med. I dag vil dette i praksis si at man er godt kjent med, og kanskje 
aller helst er i den internasjonale forskningsfronten. 
 
 

4.2 Bakgrunn for forskningssatsninger i Helse Vest RHF  
Til Helse Vest RHF er det tillagt vesentlige funksjoner og spisskompetanse gjennom 
landsfunksjoner, regionale funksjoner og kompetansesentre. Oversikt over funksjoner tillagt 
Helse Vest viser en rekke områder der foretakene allerede har meget god kompetanse. Dette 
inkluderer også forskningskompetanse. Dersom foretakene ikke har god forsknings-
kompetanse innen disse områdene vil det være klare satsningsområder i det videre arbeidet.   
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Det vil i årene som kommer måtte fokuseres på hvordan en skal bygge gode og sterke 
forskningsmiljøer og unngå fragmentering. Dette er vesentlig dersom regionens forskere skal 
nå opp til tildelinger av sentre for fremragende forskning og større internasjonale satsninger.  
 
Her er oversikt over de særskilte funksjonene i Helse Vest RHF som i hovedsak er  knyttet 
opp mot universitetssykehuset og er gjengitt i rapporten fra funksjonsfordelingsprosjektet. 
 
Locussatsningen ved Universitetet i Bergen 
Det er spesielle satsningsområder gjennom LOCI organiseringen ved Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Bergen. Disse er: locus for registerepidemiologi, homocystein og relaterte 
vitaminer, nevrovitenskap, eksperimentell kreftbehandling, hjerteforskning og 
sirkulasjonsforskning.  
 
Innovest AS program for spisskompetanseutvikling ved universitetssykehuset 
Programmet inneholder sju prosjekter hvor det arbeides for at det skal oppnåes 
spisskompetanse gjennom tildeling av særskilte funksjoner på nasjonal eller regional basis. 
Prosjektene støttes gjennom en 5 års periode.   
 
Instrukser og rammeavtaler  
I tillegg er det laget instrukser til de enkelte helseforetakene om forholdet til universitet og 
høgskoler samt rammeavtaler. Disse beskriver forskningens plass i foretaket, infrastruktur, 
samarbeidsrelasjoner, planlegging, stillinger, rettigheter, plikter, eierskap samt rapporteringer. 
  
 
 

5.  Forskning i helseforetakene – dagens status 

5.1 Helse Førde HF 
Avdeling for forsking og utvikling er organisert som en avdeling under Fagdirektør ved Helse 
Førde HF. Fysisk er avdelingen plassert ved Førde sentralsjukehus, Tefrebygget. 
Avdelinga har 2,4 stillingshjemler med fagsjef/ professor (20%), konsulent (100%), 
spesialkonsulent  (100 %) samt prosjekt medarbeider (20 %). I Helse Førde er det totalt 6 
leger med doktorgrad. I 2001 ble det registrert 8 prosjekter knyttet til Helse Førde og trykket 9 
publikasjoner, hvorav 6 i internasjonale tidsskrift. 
 
 

5.2 Helse Bergen HF 
Forskningsaktiviteten omfatter alle typer forskning fra basalforskning til klinisk forskning. 
Forskning i foretaket er knyttet til forskningsgrupper og enkeltpersoner ved sykehuset. Mange 
av forskerne har tilknytning til Universitetet i Bergen gjennom en vitenskapelig stilling. Det 
meste av forskningen utføres av personer i kombinasjonsstillinger med UiB, gjennom ukentlig 
fordypningstid for leger, D-stillinger (50% FOU + 50% klinisk tjeneste), 
overlegepermisjoner, stillinger opprettet i forbindelse med 120- eller 150-planene for 
utdanning av leger, forskningssykepleiere, fordypningstid for sykepleiere blant annet i 
programmet klinisk stige, samt av annet helsepersonell.    
 
Det er benyttet ca 148 FOU årsverk innen klinisk medisin utført av vitenskapelig personale. 
Disse er fordelt på 63 årsverk for professor I / førsteamanuensis I, 71 årsverk på professor II 
/førsteamanuensis II knyttet til avdelingsoverlege / overlegestillinger, 7 årsverk på 
assistentlege og 7 andre.  Et anslag for utgiftene relatert til forskning i år 2001 vil kunne være 
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ca. 70-80 millioner kroner frasett utgifter til infrastruktur som foreløpig ikke er prissatt. Av 
dette kommer ca. 20 millioner til forskning fra Regionsykehustilskuddet, 6 millioner fra 
budsjett for lands-, flerregionale funksjoner og kompetansesentra,  4 millioner fra Helseregion 
Vest, samt  30-40 millioner fra fordypningstid, overlegepermisjoner, D-stillinger og 36 
millioner fra Innovest AS.   
 
Totalt disponeres trolig 12-15000 m2 til utdanning og forskning i Helse Bergen HF. Et rimelig 
anslag av areal benyttet til mer rene forskningsformål vil være ca 5000 m2.  Helse Bergen HF 
holder kontorer for alle ansatt med kombinerte stillinger UiB / Helse Bergen HF. Dette utgjør 
148 kontorer og ca 2200 m2 dersom kontorene har en gjennomsnittlig størrelse på 15 m2.  
 
Det meste av utstyret i den medisinske virksomheten benyttes primært til diagnostikk og 
behandling. Det er anslått at dette utstyret har en innkjøpsverdi på totalt ca. 1,1 milliard 
kroner. Samtidig med denne type bruk anvendes deler av utstyret til forskningsformål og 
kvalitetssikringsarbeid. Det er nesten ikke noe utstyr som er innkjøpt til rene forskningsformål 
i helseforetaket (ca. 2-3 mill. i 2001). I tilegg til dette har Det medisinske fakultet utstyr som 
benyttes til forskningsformål av personell i kombinerte stillinger og av internt og eksternt 
finansierte medarbeidere. Dette ustyret antas å utgjøre en innkjøpsverdi på ca 100 mill. 
kroner.  
 
Resultatene av forskningen rapporteres gjennom det instituttet ved Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Bergen som enhetene er knyttet til. Publikasjonene som utgår fra Helse Bergen 
HF er i alt vesentlighet knyttet opp mot en eller flere ansatte som har en universitetsstilling og 
er således rapportert via Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Totalt har Helse 
Bergen HF bidratt til publisering av 440 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift og 
medvirket til 17 doktorgrader  
 
 

5.3 Helse Fonna HF 
Forskningen i Helse Fonna HF foregår i det vesentlige ved Haugesund sjukehus. Det er i 
tillegg muligheter for å bruke forskningslaboratorier ved Høgskolen i Haugesund.  I 2001 ble 
det ansatt forskningskoordinator (100%) med dr. philos kompetanse i direktørens stab. 
Helseforetaket har tre medarbeidere med doktorgrad.    
 
Helse Fonna HF har internt finansiert noen mindre prosjekter, mens store prosjekter er 
finansiert eksternt (Helseregion Vest, Den norske kreftforening, UiB).  Per i dag er der ca. 15 
løpende prosjekter.  Prosjektene foregår i kirurgisk-, kvinne/barn-, psykiatrisk-, diagnostisk- 
og medisinsk blokk.  Noen er rent kliniske prosjekter, mens andre er tilknyttet til 
grunnforskningslaboratorier ved Universitet i Bergen. I tillegg er der 10 forskningsoppdrag 
knyttet til eksterne oppdragsgivere inkludert kliniske studier i samarbeid med 
legemiddelindustrien.  I  2001 publiserte medarbeidere i Helse Fonna HF 6 artikler hvorav 3 i 
internasjonale tidsskrifter.   
 
 

5.4 Helse Stavanger HF 
Helse Stavanger har et befolkningsgrunnlag på 290.000 som gir gode muligheter for klinisk 
forskning. Sykehuset har 10 ansatte professorer i bistilling og 35 medarbeidere med 
doktorgrad. Det er tilgang til arealer til forskningsformål samt  laboratoriefasiliteter da det i 
2002 ble tatt i bruk egen etasje til universitets og forskningsformål. 
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Av etablerte forskningsmiljøer bør nevnes: Tidlig diagnostikk ved psykoser, alderpsykiatri, 
kreftdiagnostikk, Parkinsons sykdom, kardiologi (egen stiftelse Hjertelaget) samt 
akuttmedisin.  
 
Det er til enhver tid registrert ca 100 løpende prosjekter i sykehuset og i 2001 ble det publisert 
90 artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift. Helse Stavanger HF bidro også til 
gjennomføringen av 3 doktorgrader i 2001.  
 

6.  Strategiske momenter 

6.1 Overordnede mål og visjoner 
Forskning og formidling i Helse Vest RHF må ligge på et høyt nivå for å kunne få 
internasjonalt gjennomslag. Forskningen og formidlingen må være i tråd med det regionale 
foretakets oppgaver og samfunnets langsiktige behov på en og samme tid.  
 
Forskning og utvikling skal være integrert i tjeneste- og arbeidsplaner (jfr lovverk 
Spesialisthelsetjenesten). Spesielt Haukeland universitetsykehus bør være en katalysator og 
idébank og naturlig leder for forskning og utvikling, ikke bare i Helse Bergen HF, men også i 
hele Helse Vest RHF. 
 
Forskning og utvikling er en viktig rekrutteringskilde for Helse Vest RHF av høyt kompetente 
medarbeidere innen et bredt spekter av yrkesgrupper. Innsatsen i forskning og utvikling bør 
kunne måles, kanskje mest hensiktsmessig gjennom publikasjoner i internasjonale tidsskrifter 
og gjennomførte doktorgrader. Etablering av nye landsfunksjoner og kompetansesentre er 
også viktige mål. Universitetssykehuset i Helse Vest RHF  bør sammen med aktuelle fakultet 
ved universitet / høgskoler bli et av de 5 ledende universitetssykehus på forskning i Norden 
innen 2006. En forutsetning for dette er å øke budsjettet for forskning og utvikling opp mot 
5% av bruttobudsjettet innen samme tidsperiode. Dette inkluderer direkte prosjektrelaterte 
utgifter inkludert drift samt kapitalkostnader knyttet opp mot stillinger, arealer, større utstyr 
og annen infrastruktur.  
  

6.2 Forskning som grunnlag for klinisk utvikling 
Forskningsstrategien i Helse Vest RHF er spesielt rettet mot klinisk forskning. Den 
medisinske og teknologiske utviklingen går imidlertid raskt og nye teknikker til diagnostikk 
og behandling vil i løpet av få år bli introdusert. Den kliniske virksomheten og forskningen i 
helseforetakene  må forberede seg på dette. Den nye utviklingen vil i særlig grad være relatert 
til molekylærbiologi og genetikk. Skillet mellom klinisk forskning og basal forskning vil 
stadig bli mindre. Derfor vil nasjonale og regionale forskningsprogrammer innen funksjonell 
genomforskning (FUGE)/ biobanker og helseregistre være en naturlig del av forskningen i 
Helse Vest RHF.    
 

6.3 Forskning, kvalitetssikring og annen FOU virksomhet 
Forskningen kjennetegnes ved sin universelle karakter, og forskningsprosjektenes egenverdi 
og generelle kvalitet vil som regel være viktigere enn deres direkte konsekvenser for 
sykehusdriften. Imidlertid vil forskningen og tilknytningen til universitets- og 
høyskolemiljøene være viktig også for å opprettholde og utvikle avdelingenes vitalitet og 
fagkompetanse. Undervisning og utviklingsarbeid vil ofte ha et mer lokalt siktemål som 
innebærer kvalitetssikring av virksomheten i den enkelte enhet og oppbygging av lokal 
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kompetanse. Disse ulike perspektivene tilsier at det kan være behov for å skille mellom 
forskning og lokalt kompetansebyggende virksomhet.  
 

6.4 Bygging av forskningsnettverk 
Det kan være behov for sentrale personer med dedikert overordnet ansvar for 
forskningsvirksomheten, blant annet for å hjelpe til med finansiering og annen ressurstilgang, 
godkjenning av prosjekter, samordning mellom prosjekter og eventuelt støttefunksjoner til 
forskningsgrupper som har behov for det. De vil således være viktige premissleverandører og 
advokater for helseforetakets faglige og fagetiske profil og standard. Likeledes er det behov 
for at ledelsen fokuserer på kompetansebyggende tiltak. Det endelige ansvaret ligger 
imidlertid hos enhetslederne som skal sørge for at disse aspektene blir ivaretatt i 
organisasjonen. 
 
Helse Vest RHF dekker et område med vel 927 000 mennesker. Dette kan gi grunnlag for 
betydelige og viktige pasientmaterialer i det regionale helseforetaket. Utvikling av nettverk 
for å sikre gode og store materialer som er populasjonsbasert i størst mulig grad vil styrke 
forskningen i Helse Vest RHF. Når enkeltmiljøer utvikler sine lokale strategier er det viktig at 
Helse Vest RHF har gitt overordnede signaler om hvilke områder som det satses spesielt på 
og som man vil styrke gjennom insentiv-ordninger og prioriteringer. 
 
Kompetansesenter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus,  vil spille en sentral 
rolle i den regionale strategi for styrking av den kliniske forskningen i Helse Vest RHF. 
Senteret skal inneha og bidra med høy vitenskapelig kompetanse innen planlegging, 
gjennomføring, statistisk analyse og publisering av klinisk forskning. Det skal ha viktige 
stimulerings- og veiledningsfunksjoner i sykehusmiljøene, bidra til kvalitetssikring av 
forskningen ved de kliniske avdelingene, og være et bindeledd mot de universitetsbaserte 
forskningsmiljøene. 
 
I tillegg til det regionale ansvaret ved Kompetansesenter for klinisk forskning er det naturlig 
at man ved hvert foretak, alt etter størrelse og funksjon, også har personellressurser knyttet 
opp mot et lokalt senter for klinisk forskning. Disse enhetene må ha tilknyttet en 
forskningskompetent person med veiledningserfaring samt tilstrekkelig statistisk og 
informasjonsteknologisk kompetanse for servicefunksjonen overfor forskerne i foretaket.  
Kompetansesenter for klinisk forskning vil ha koordinerende ansvar for nettverksfunksjonene.  
 
Hvert enkelt foretak kan også, etter størrelse og behov, vurdere om de trenger sentrale 
personer med dedikert ansvar for forskningsvirksomheten, blant annet for å hjelpe til med 
finansiering og annen ressurstilgang, godkjenning av prosjekter, samordning mellom 
prosjekter og eventuelt støttefunksjoner til forskningsgrupper som har behov for det. 
Likeledes er det behov for at ledelsen fokuserer på kompetansebyggende tiltak. Det vil 
imidlertid også være et ansvar for enhetslederne å sørge for at disse aspektene blir ivaretatt i 
organisasjonen. 
 

6.5 Satsningsområder 
Det er naturlig å satse spesielt på visse områder hvor forutsetningene er særlig gode, og hvor 
forholdene ligger til rette for videreutvikling og oppbygging av nasjonale/ kompetansesentre/ 
landsfunksjoner/ flerregionale funksjoner. Dette må synliggjøres ved at hver enhet med lands- 
eller multiregional funksjon, liksom kompetansesentra, må samtlige dokumentere en vesentlig 
grad av forskning og utvikling gjennom doktorgrader og publikasjoner i internasjonale 
tidsskrifter. På utvalgte områder vil Helse Vest RHF kunne utvikle kompetansesentre av 
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internasjonal betydning. Bevisst personellsatsning og målrettet ressurstilførsel er nødvendig 
for å nå slike mål.  
Det bør ikke være noe skarpt skille mellom universitets- og sykehusbasert forskning. Men 
forskning i sykehuset vil være mer direkte rettet mot utvikling av bedre diagnostikk, 
behandling, pleie og rehabilitering for pasientene. Det forventes at alle fast ansatte med 
embetseksamen av høyere grad deltar i forskningsprosjekter.  
De tematiske områdene som Helse Vest RHF bør satse i fremtiden må klargjøres i de videre 
strategiprosessene som bør gjennomføres i et samarbeid mellom foretakene og Universitetet. 
 

6.6 Oppbygging av forskningskompetanse for et bredt register av helsepersonell 
Samtlige profesjoner bør engasjeres i forskning og utviklingsarbeid og det må bli et mål å få 
professorater tilknyttet de enkelte fagområder (f. eks. medisinsk teknikk, sykepleie) i løpet av 
en 5 års periode. For mange av helsefaggruppene er det nødvendig med en bred satsning på at 
flere tar hovedfagseksamen eller mastergrad og således er forberedt til en forskerutdanning.    
 

6.7 Synliggjøring av forskning i avdelingenes virksomhetsplaner, driftsbudsjetter og årsrapporter 
I henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten av 1999 er forskning og undervisning en 
integrert del av virksomheten i foretakene, spesielt markant ved universitetssykehuset. 
Forskning og forskningsbasert undervisning er definerte oppgaver ved alle kliniske avdelinger 
og må synliggjøres i avdelingenes virksomhetsplaner, driftsbudsjetter og årsrapporter. For 
leger bør deltagelse i avdelingens forskningsvirksomhet være en integrert del av tjenesten.  
Avdelingsledelsen har et tilsvarende ansvar for at nye medarbeidere engasjeres i 
igangværende eller nye forskningsprosjekter og at det gis nødvendig vitenskapelig veiledning. 
Forskningsarbeid må økonomisk honoreres tilsvarende klinisk arbeid slik at det ikke er en 
økonomisk belastning å drive forskning.   
 
Forskning og forskningsbasert undervisning krever først og fremst et nært samarbeide med 
Universitetet i Bergen, men angår flere grupper helsefagpersonell med behov for et 
tilsvarende samarbeide med helsefaghøyskolene.   
 

6.8 Forskerutdanning og veiledning 
I og med at både forskning og utdanning er sentrale oppgaver for begge institusjoner må god 
forskerutdanning vektlegges som en hovedutfordring. Forskerutdanning innebærer opplæring 
av nye forskere, men også opplæring av helsearbeidere i forskningsrelaterte spørsmål og 
forskningsforståelse. En helt vesentlig del av enhver forskerutdanning er utøvelse av 
forskning, dvs. arbeid med eget forskningsprosjekt under pågående veiledning. En 
forutsetning for god forskerutdanning er etablering av dyktige og tilstrekkelig store 
forskningsmiljøer i grenseflaten mellom de to institusjonene og med rekruttering fra både 
universitet og helseforetak. 
 
Forskerutdanning er først og fremst knyttet til gjennomføring av doktorgrad. 
Doktorgradsopplæringen består i gjennomføring av eget forskningsprosjekt med individuell 
veiledning, samt opplæring gjennom kurs. Haukeland universitetssykehus er den dominerende 
forskningsinstitusjonen innenfor Helse Vest RHF, men også øvrige sykehus i regionen har 
pågående forskning. Dette gjelder særlig Helse Stavanger HF. Her foregår også individuell 
forskerveiledning. Helse Førde HF og Helse Fonna HF har pågående forskningsprosjekter, 
men ikke forskerutdanning. Vestnorsk forskerutdanningsnettverk (UiB) vil kunne være en 
viktig aktør i å bedre dette arbeidet for alle helsefaggrupper.  
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For Det medisinske fakultet er forskerutdanningen særlig knyttet til 
doktorgradsprogrammene. Det er nylig vedtatt en felles PhD grad som vil gjelde for alle 
doktorgradskandidater i forskerutdanningsprogram. Ved iverksetting vil det  bli et felles 
doktorgradsprogram for alle grupper ved Det medisinske fakultet. Ved Det medisinske 
fakultet er det i år startet opp forskerlinje og ca. 10% av studentene gjennomfører 
medisinstudiet ved forskerlinjen.   
 
Opplæring i forskningsformidling til fagmiljøene og offentligheten bør styrkes som ledd i den 
alminnelige informasjonsplikt og for å gjøre sykehuset konkurransedyktig når det søkes om 
midler og ressurser til videre forskning og utvikling. Det bør legges spesielt vekt på nye 
områder som molekylærbiologi og genetikk.   
 
Medisinsk og helsefaglig forskning er en hovedoppgave både for Helse Vest RHF og 
Universitetet i Bergen. Målrettet og effektiv forskerutdanning er avgjørende for å oppnå dette. 
Helse Vest og Universitetet i Bergen ønsker i samarbeid å gjøre forskerutdanningen bedre. 
Den viktigste forutsetningen for å lykkes er en forståelse av viktigheten av 
forskerutdanningen, og at denne forståelsen avspeiles i de konkrete organisatoriske og 
budsjettmessige planer som legges. Innføring av en ny doktorgrad, PhD, gir særlig gode 
muligheter til å intensivere forskerutdanningen på Vestlandet.  
   

6.9 Legge forholdene til rette – infrastruktur og rekruttering 
I og med at både forskning og utdanning er sentrale oppgaver for begge institusjoner må 
foretakene legge forholdene til rette i et samarbeid med Universitetet i Bergen for bruk av 
tjenlige lokaler til ansatte som driver forskningsarbeid enten i sykehus stilling eller i 
kombinerte forsknings/undervisningsstillinger. Dette omfatter kontorer og rom til 
gjennomføring av kliniske prosjekter.    
 
Innen sykehuset bør det stimuleres til større sambruk mellom universitet og sykehus av 
teknisk utstyr og av teknisk og merkantilt personale. Kanskje bør det etableres et fellesutvalg 
for langtidsplanlegging av tyngre utstyrskjøp til felles bruk.  
 
Det bør drives en målrettet rekruttering av leger og annet personell til medisinsk forskning. 
Fleksible tjenesteforhold og mulighet for varierende stillingsbrøker vil her være viktig. Det 
bør ikke være en privatøkonomisk påkjenning å engasjere seg i forskningen ved enhetene. 
 
Foretakenes enheter må legge forholdene praktisk og økonomisk til rette for at interesserte og 
dyktige medarbeidere kan kvalifisere seg videre gjennom å ta imot stipendiatstillinger 
finansiert av interne eller eksterne kilder som fører frem til doktorgrad eller gjennom post-doc 
stipender til professorkompetanse. Muligheter for utveksling av fagfolk mellom foretakene 
bør stimuleres likeledes utdanningsprogram og annet gjennom telemedisinsk service. 
 
Der hvor medarbeidere både er ansatt i helseforetaket og ved universitetet, inkludert D-
stillinger, må man påse at tid som er allokert til medisinsk forskning ikke anvendes til den 
rutinemessige kliniske virksomhet. Overlegenes avtalefestede 4-måneders permisjoner,  
inkludert avtalt fordypningstid, representerer en viktig tidsressurs ikke bare for personlig 
faglig utvikling, men også for forskning.  Overlegene bør oppfordres til å benytte seg av 
denne permisjonsrettigheten til forskning. Det bør kreves at det foreligger konkrete planer for 
hva den enkelte vil bruke sin permisjon til, og at det gis en skriftlig rapport i etterkant. Det bør 
årlig avgis rapport til avdelingsoverlegen om forskningsresultatene ved denne arbeidstiden.   
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Det nylig etablerte Samarbeidsorganet for Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen, har et 
overordnet ansvar for å legge forholdene til rette for forskning.  Her vil saker av felles 
interesse drøftes som ledd i å utvikle et godt og resultatorientert samarbeid. 
 

6.10 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling 
Arbeid i nasjonale- og internasjonale forsknings- og utviklingsnettverk bør stimuleres. Dette 
kan oppnås gjennom økonomisk og annen stimulering ved å benytte overlegepermisjoner eller 
andre forskningspermisjoner til å utvikle samarbeid og erfaringsutveksling som i sin tur vil 
tilføre foretakene viktig kompetanseheving.  

6.11 Forskning og ledelse 
Fokus på forskning og utvikling må finnes fra toppledelsen i foretaket og utover i 
organisasjonen og reflekteres i ansettelser og prioriteringer. Foretakene i Helse Vest RHF vil 
tillegge forskningskompetanse meritterende verdi for alle typer legestillinger. 
Forskningskompetanse/evne til å lede utviklingen i faget er et hovedelement i de 
lederegenskaper som er nødvendige for å stå i spissen for en fagavdeling, spesielt ved et 
universitetssykehus. 
 

7. Virkemidler 

 
Det er til nå beskrevet strategiske momenter for utvikling av forskningsvirksomheten i Helse 
Vest RHF. Det er flere konkrete virkemidler som allerede er utviklet og tatt i bruk både på 
nasjonalt og regionalt nivå. Til det enkelte regionale helseforetak er det utarbeidet et 
styringsdokument fra departementet. På samme måte har det regionale foretaket utarbeidet 
styringsdokument til det enkelte helseforetak samt inngått avtaler om produksjon og 
rapportering av virksomhet som i dag ikke er målbar.   
 
Vi vil kort omtale allerede eksisterende og mulig nye virkemidler:  
 

7.1 Regionsykehustilskuddet 
Formålet med regionsykehustilskuddet er å gi et økonomisk grunnlag for regionsykehusene 
slik at de kan ta ansvar for drifts- og infrastrukturkostnader knyttet til kostbare og høyt 
spesialiserte tjenester som tilbys pasienter fra flere fylker, oppbygging av pålagte, avanserte 
spesialisthelsetjenester, samt å ivareta forskning og undervisning. Det er trolig at dette 
tilskuddet i fremtiden vil bli kalt universitetssykehustilskuddet.  
Tilskudd til forskning er rettet mot forskningsprosjekter innen klinisk forskning, herunder 
utprøvende behandling. I tillegg har departementet via NFR-programmet ”Pasientnær klinisk 
forskning” bygget opp kompetansemiljøer i klinisk forskning ved universitetsykehusene. I 
Hagen-utvalgets rapport fra desember 2002 foreslås det at Regionsykehustilskuddet blir 
endret til et universitetssykehustilskudd. Det deles i 1) tilskudd til forskning og 
kompetanseutvikling 2) tilskudd til undervisning og 3) infrastrukturtilskudd knyttet til 
forskning og undervisning.   
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Finansiering av forskning i foretakene har vært vanskelig fordi det ikke er tilgjengelig 
anvendelig måleverktøy for forskningsproduksjonen. Haukeland universitetssykehus har 
deltatt i et pilotprosjekt med Norges forskningsråd / NIFU/Helsedepartementet om måling av 
forskning ved universitetssykehusene. Måleverktøyet er som er foreslått vil nå bli sendt til 
høring hos de regionale helseforetakene. Hagen-utvalget har nylig foreslått at en mindre del 
av forskningen skal rammefinansieres, men at den vesentligste delen skal være avhengig av  
gjennomførte doktorgrader og publikasjoner i internasjonale tidsskrift. Det nye måleverktøyet 
som er utviklet er tiltenkt oppgaven med å måle denne virksomheten i alle helseforetakene.   
 

7.2 Statlige og regionale forskningsmidler  
Helse Vest RHF har utlyst statlige og regionale forskningsmidler for 2003 for første gang. I 
alt skal drøyt 38 millioner kroner fordeles til ulike forskningsprosjekter. Av dette er 32 
millioner kroner satt av til forskning og utprøvende behandling (tidligere kalt 
regionsykehustilskuddets forskningsmidler). Det har kommet inn i alt 97 søknader til disse 
midlene, knapt 40 søknader mer enn ved forrige utlysning. De tidligere regionale midlene 
kalles nå Stipend og støtte til regionale forsknings- og utviklingstiltak. I år er beløpet 6,75 
millioner kroner, og det har kommet inn 56 søknader til disse midlene. 
 
Søknadene blir vurdert av faggrupper og en endelig innstilling behandles i Samarbeidsorganet 
mellom helseforetakene og universitetet. Den gode oppslutningen om å søke forskningsmidler 
er med på å skjerpe fagmiljøene med tanke på satsningsområder, prioriteringer og 
nettverksbygging.   
    
 

7.3 Samarbeidsorganet mellom helseforetakene og Universitetet i Bergen / høgskoler  
Det er i 2002 etablert et samarbeidsorgan mellom regionalt helseforetak og universitet og et 
mellom regionalt helseforetak og høgskolene. Saker av felles interesse drøftes som ledd i å 
utvikle et godt og resultatorientert samarbeid. Hver av partene plikter å bringe saker av felles 
interesse opp i samarbeidsorganet på et tidlig tidspunkt og før beslutninger treffes i partenes 
respektive beslutningsorganer. Hagen-utvalget foreslår i sin rapport i 2002 et radikalt forslag 
om at beslutninger og bevilgninger via Samarbeidsorganet ikke skal effektueres med mindre 
det er konsensus om saken.   
 
Samarbeidsorganet for Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen, som i det vesentlige har 
ansvaret for forskningen, har følgende sammensetning:  
 

Helge Bryne, Helse Vest RHF (leder) 
Fra Universitetet i Bergen: Rune Nilsen, Kåre Rommetveit, Rolf Reed, Nils Erik Gilhus 
og Johs Teigland  
Fra Helse Bergen HF:  Anne Kverneland Bogsnes, Ernst Omenaas og Svein Ødegaard 
Fra Helse Stavanger HF: Stein Tore Nilsen  
Fra Helse Fonna HF / Helse Førde HF: Doris Gundersen  
Fra Norges Forskningsråd: Hans Borchgrevink 

 

7.4 Kompetansesenter for klinisk forskning 
Kompetansesenter for klinisk forskning vil spille en sentral rolle i den regionale strategi for 
styrking av den kliniske forskningen i Helse Vest RHF (jfr. St.prp.nr.1, 2002-2003 og 
Styringdokumentet fra Helsedepartementet). Senteret skal inneha og bidra med høy 
vitenskapelig kompetanse innen planlegging, gjennomføring, statistisk analyse og publisering 
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av klinisk forskning. Det skal ha viktige stimulerings- og veiledningsfunksjoner i 
sykehusmiljøet, bidra til kvalitetssikring av forskningen ved de kliniske avdelingene, og være 
et bindeledd mot de universitetsbaserte forskningsmiljøene. Senteret vil også ha et 
koordinerende ansvar for nettverksfunksjonene i det regionale helseforetaket.  
 

7.5 Årlige regionale forskningskonferanser og tverrfaglige nettverk 
Kompetansesenter for klinisk forskning  bør spille en sentral rolle i den regionale strategi for 
styrking av den kliniske forskningen i Helse Vest RHF. Det er ønskelig at kompetansesenteret 
utvider sine oppgaver med å påta seg å arrangere en årlig konferanse i samarbeid med Helse 
Vest RHF, NFR og UiB. Dette vil gi grunnlag for et tverrfaglig forskningsnettverk. 
Forskningskonferansen kan inneholde strategidiskusjoner, oversiktsforedrag, en sesjon med 
frie foredrag  samt gruppearbeid rundt samarbeidsprosjekter. Møtene bør trolig gå på 
rundgang mellom foretakene.   
 

7.6 Regionale fagspesifikke forskningsnettverk 
Det foreslås utarbeidet forskningsnettverk innenfor hvert fagområde dersom dette ikke 
allerede eksisterer. Universitetssykehuset må organisere og lede disse nettverkene. 
Enhetslederne og lederen for universitetsvirksomheten ved den enkelte enhet/ seksjon vil 
sammen ha ansvaret for å etablere slike fagspesifikke nettverk.   
 

7.7 Forskningshåndbok 
Utvikling av en forskningshåndbok som beskriver forskningsprosessen fra start til slutt. 
Håndboken tar også opp etikk, prosjekt- og økonomistyring. En slik håndbok vil kunne legge 
et godt grunnlag for en felles strategi i  kompetanseutviklingen i helseforetakene. Det er 
naturlig å be Kompetansesenter for klinisk forskning om å påta seg denne oppgaven i et 
allerede eksisterende samarbeid med Ullevål universitetsykehus. Håndboken vil også bli 
tilgjengelig i en nett-versjon og som kan benyttes i hele Helse Vest RHF etter avtale.  
 

7.8 Forskningsverktøy 
Foretakene skal tilby relevant forskningsverktøy som vanlig dokumentbehandlingsprogram, 
presentasjonsprogram, database- og statistikkprogram for medarbeidere som skal utføre 
forskningsoppgaver. 
 

7.9 Rapportering av forskningsvirksomheten og rullerende strateginotater 
Det enkelte helseforetak skal i sin årlige melding til Helse Vest RHF redegjøre for de 
undervisnings- og forskningsaktiviteter foretaket har tatt del i det foregående år. Herunder 
skal det redegjøres for gjennomføring av de krav som er stilt til virksomheten i denne 
sammenheng. Meldingen skal inneholde en plan for undervisnings- og forskningsaktiviteter i 
samarbeid med universiteter og høgskoler i egen regi for de kommende år. 
 
Kompetansesenter for klinisk forskning kan dersom det ønskes tilby seg, i et samarbeid med 
Helse Vest RHF og de enkelte foretakene, å samordne og lage beskrivelse av 
forskningsaktiviteten i Helse Vest RHF. På samme måte kan det være aktuelt å tilby seg å 
utforme rullerende strateginotater for Helse Vest RHF på årlig basis.  
 

7.10 Tilby service til forskere fra forskningsstiftelser eller selskap  
Det er ønskelig at ansatte i helseforetakene deltar i eksternt finansiert forskning, inkludert 
oppdragsforskning. Med oppdragsforskning mener en forskning hvor helseforetakene selv 
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eller i samarbeid med f. eks Universitetet i Bergen, utfører bestilt forsknings- eller 
utredningsarbeid for en ekstern oppdragsgiver mot betaling.  Det er viktig at Helse Vest RHF 
utformer overordnede retningslinjer for slikt arbeid som korresponderer med tilsvarende 
retningslinjer ved universitet og høgskoler.   
 
Helse Vest RHF bør sørge for at de enkelte foretakene har tilgang til brukervennlig og 
konkurransedyktig rådgiving og økonomiske / administrative tjenester fra forskningsstiftelse 
eller selskap inkludert muligheter for kommersialisering. Alt etter hva som er hensiktsmessig 
og hvor man kan oppnå positive synergieffekter bør Helse Vest RHF sørge for å etablere nye 
eller benytte allerede eksisterende forskningsstiftelser eller selskap. Det er viktig å unngå 
fragmentering med mange og små stiftelser eller selskap uten tilstrekkelig kompetanse og 
evne til kommersialisering.   
 

8. Fremdrift og milepæler 

  
Utvalget har på basis av innspill og arbeid så langt utformet et strateginotat som gi grunnlag 
for å fremme forslag om noen operative mål som bør være mest mulig spesifikke, målbare, 
ambisiøse, realistiske og samtidig tidsfestede.   
 
  
 
 
 
Tabell over foreslåtte tiltak og angivelse av tidspunkt for når tiltaket skal være gjennomført 
 
Tiltak  2003

vår 
2003
høst 

2004
vår 

2004 
høst 

2005 
vår 

2005
høst 

At foretakene i Helse Vest RHF har tilgang til 
brukervennlige rådgiving og økonomiske / 
administrative tjenester fra forskningstiftelse eller 
selskap inkludert muligheter for 
kommersialisering 

x      

At det foreligger forskningshåndbok i web-basert 
form tilgjengelig for Helse Vest RHF 

x      

At det i alle helseforetakene er tilgjengelig 
anvendelig IT verktøy inkludert databaser og 
statistikkprogram for forskerne 

x      

Forskning som egen post i godkjente budsjetter   
for > 80% av alle medisinske og kirurgiske 
avdelinger i foretakene 

x       

At den årlige rapporteringen ved > 80% av de 
psykiatriske enhetene i helseforetakene inkluderer 
forskningsvirksomheten 

  x     

Årlig regional forskningskonferanse etableres i 
Helse Vest RHF 

 x     

At det etableres tilpassede kliniske 
forskningsfunksjoner ved alle foretakene i 
regionen med tilstrekkelig IT og statistisk 

 x     

  15



kompetanse 
Kartlegge forskningskompetanse hos 
helsepersonell og faglige leder i Helse Vest RHF 

  x    

Forskning som egen post i godkjente regnskaper 
for > 80% av alle medisinske og kirurgiske 
avdelinger i foretakene 

  x    

Etablering av fagspesifikke forskningsnettverk 
innenfor spesialitetene barnesykdommer, 
kvinnesykdommer og fødselshjelp og klinisk 
kjemi 

   x   

 
  
 

9. Økonomi 

 
 
Basert på gruppens forslag til tiltak på regionalt nivå foreslås følgende årlige budsjett: 
 
  
Funksjon Årlig kostnad 

(kr) 
Årlig forskningskonferanse i Helse Vest RHF med ca 50 deltakere 150.000.-
Koordinatorfunksjon (1/2 stilling) for 

 Forskningskonferansen 
 Etablering og vedlikehold av regionalt forskningsnettverk, 

rapportering og rullerende forskningsstrategi 
 Andre driftskostnader 

 

550.000.-

Totalt 700.000.-
 
 

10. Avsluttende kommentarer 

 
Arbeidsgruppen anbefaler at for at den forslåtte strategien skal bli mest mulig effektiv, bør det 
gjennomføres en prosess blant de ansatte (eventuelt lederne) som fører til at de berørte føler 
eierskap til målsettingene og tiltakene. Arbeidet med å gjennomføre tiltakene vil ofte gå 
lettere hvis disse er besluttet på bakgrunn av en prosess som har troverdighet. Det foreslåtte 
strategidokument kan således betjene flere formål både internt og eksternt. Innad kan det 
gjøre det lettere å få til en nødvendig omstilling. Utad kan det være med på å gi foretakene en 
klarere profil.   
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