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Bakgrunn: 

Det lages årlig en rapport som omfatter forskningsprosjekter som har fått tildelt midler av Det regionale 
samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger, og 
virksomheten ved regionens høyspesialiserte tjenester. Rapporten utarbeides av Kompetansesenteret for 
klinisk forskning i Helse Bergen HF og forelegges samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet behandlet 
rapporten 13.02.08 og tok den til etterretning, jf sak 02/2008. 
 
Rapporten ”Faglig rapportering 2007” forelegges her styret i Helse Vest RHF. 

 

Kommentarer: 

Faglig rapportering 2007 
Bidragene som inngår i rapporten samles inn gjennom et elektronisk rapporteringsskjema (eRapport). 
Helse Vest har i 5 år benyttet elektronisk rapporteringssystem for faglig årsrapportering. Dette gir en 
god mulighet til å aggregere innsamlede data og følge utviklingen over år. 
 
Rapporten tjener flere formål:  
 
1) den inngår som del av rapporteringsplikten til sentrale myndigheter (HOD/Sosial- og 
helsedirektoratet),  
2) den er utgangspunkt for vurderinger av behov for endringer og oppfølging i forhold til bl.a. 
myndighetskrav, 
 
 



 
 
3) forskningsrapportene brukes til forskningsformidling, bl.a. gjennom ”Ukens forskningsprosjekt” som 
legges ut på Helse Bergens nettside1 og ved at rapportene gjøres tilgjengelig for alle gjennom egne 
internettsider, og  
4) bidragsyterne til rapporten får noe tilbake for rapporteringsinnsatsen, noe som var ett av 
hovedformålene for innføringen av eRapport.  
 
Nedenfor gjennomgås kort noen trekk fra rapporteringen. 
 
Omfang og innhold  
Rapporten inneholder rapporter fra regionens landsfunksjoner (4), flerregionale funksjoner (6), nasjonale 
kompetansesentre (13), regionale kompetansesentre (8) og 2 andre sentre. (Tall i parantes angir 
antallet funksjoner.) Den innholder også rapporter fra 201 forskningsprosjekter.  
 
Rapporten er delt i fire deler: Del 1) Hovedinntrykk fra alle årsrapportene, del 2) presentasjon av de 
høyspesialiserte tjenestene, del 3) presentasjon av forskningsprosjektene, og del 4) lister og registre. 
 
Hovedtrekk 
Hovedkonklusjon for rapporteringen i 2007 er at forskningsproduksjonen har økt både for avlagte 
doktorgrader og for PubMed-registrerte vitenskapelige artikler, og økningen er spesielt tydelig for 
antallet doktorgrader (25 %), noe som samsvarer godt med at Universitetet i Bergen har meldt om det 
største antall avlagte doktorgrader noensinne. Ved årets rapportering ble det også spurt etter 
kandidatens faglige bakgrunn, og for de 40 doktorgradene som er rapportert inn gjennom ”Faglig 
rapportering 2007” har kandidatene følgende bakgrunn: 
 

Tabell 1 Kandidatens faglige bakgrunn - doktorgrader avlagt 2007 

 

Medisin 21 53 % 

Naturvitenskap 14 35 % 

Psykologi 2 5 % 

Økonomi 2 5 % 

Samfunnsvitenskap 1 3 % 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
1 http://www.helse-bergen.no/forskning/   

http://www.helse-bergen.no/forskning/


 

 

Figuren nedenfor viser rapporterte vitenskapelige artikler (PubMed-registrerte) og andre 
forskningspublikasjoner fra 2003 til 2007. Antall vitenskapelige artikler har som tidligere nevnt økt, mens 
andre publikasjoner har en nedgang, noe som trolig skyldes at det i år ikke spesifikt ble spurt etter 
presentasjoner av forskningsresultater på konferanser (abstracts). 

Figur 1 Vitenskapelig artikler og andre forskningspublikasjoner 2003 – 2007 
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Forskerne har selv klassifisert eget prosjekt i forhold til forskningskategori og fagfelt, og har også oppgitt 
tilknytning til regionale og nasjonale satsinger.  

Det er flest forskningsprosjekter innen kategoriene klinisk forskning (42 %) og translasjonsforskning (29 
%). Epidemiologisk forskning og grunnforskning utgjør henholdsvis 14 % og 13 %, mens prosjekter 
klassifisert innen helsetjenesteforskning kun utgjør 2 % av prosjektene, og dette er en klar nedgang fra 
2006-rapporteringen.  

Det er flest prosjekter innen fagfeltene kreft (30 prosjekter), psykisk helse (29 prosjekter) og hjerte/kar 
(22 prosjekter), og disse prosjektene utgjør 40 % av totalt antall prosjekter som har rapportert i 2007. 
De øvrige prosjektene er fordelt på 24 andre fagfelt.  

58 forskningsprosjektene oppgir tilknytning til et satsingsområde i Nasjonal helseplan, og over 60 % av 
disse er tilknyttet strategiområdene kreft og psykisk helse. Kvinnehelse kommer på tredjeplass. I 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er 
kvinnehelse nevnt som et satsingsområde. I rapporteringsskjemaet for 2007 ble det derfor stilt spørsmål 
om prosjektene benytter kjønnsspesifikke variabler. 36 prosjekter oppgir at dette benyttes, mens 165 
oppgir at dette ikke benyttes i prosjektet (eller ikke er relevant). 

Nytt av året er at det ble stilt spørsmål om hvilken finansiering forskningsprosjektene har hatt i 2007. 
Rapporten viser at 75 % av prosjektene er fullfinansiert av Helse Vest.  

eRapports skjema for høyspesialiserte tjenester er omarbeidet ved årets rapportering i samråd med 
Sosial- og helsedirektoratet. Årets rapporter gir blant annet mer spesifikk informasjon om veilednings- og 
undervisningsaktivitet, samtidig som det er åpnet for en mer nøyaktig tilbakemelding på pasientaktivitet 
for de funksjoner som har dette. I tillegg er det lagt vekt på administrativ og faglig forankring.  



 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Styret tar rapporten ”Faglig rapportering 2007” vedrørende forskningsprosjekter, nasjonale 

funksjoner og nasjonale og regionale kompetansesentre til etterretning. 
 

2. Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som tillegg til årlig melding, jf styresak 
21/08 
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