
 

 

Styresak 
 

 

Går til:  Styremedlemmer  
Føretak: Helse Vest RHF 
Dato:  18.03.2009 

Sølvi Lerfald Sakhandsamar: 
Saka gjeld:  Faglig rapportering 2008 - forskningsprosjekter og høyspesialiserte 

tjenester 
 
Arkivsak  

 
 

96/2008 
Styresak 035/09 B 

Styremøte 01.04. 2009 

 
 
Bakgrunn 
 
Det lages årlig en rapport (vedlagt styresaken) 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 som sekretariat for 
Samarbeidsorganet, og forelegges samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet behandlet rapporten 
11.2.08 og tok den til etterretning, jf sak 02/2009. 
 
Rapporten ”Faglig rapportering 2008” forelegges herved styret i Helse Vest RHF. 
 
 
 
Kommentarer 
 
I 2008 ble det fordelt 111,7 mill til forskning i Helse Vest RHF, av disse var 10 mill øremerket 
forskning innen psykisk helse. Samarbeidsorganets arbeidsform og prinsipper for fordeling av 
forskningsmidler er omtalt i styresak 021/2009 O (Administrerende direktørs orientering pkt 4). 
 
Tildeling av midler til Nasjonale medisinske kompetansesentre over statsbudsjettet og fordeling av 
midler til de regionale kompetansesentrene fremgår av styresak 26/09, der nasjonale 
kompetansesenter tildeles ca. 32 millioner og regionale kompetansesenter tildeles ca 38 millioner. 
Finansiering av de nasjonale pasientrettede funksjonene (landsfunksjoner og flerregionale funksjoner) 
skjer via det ordinære finansieringssystemet for pasientbehandling (ISF aktivitetsbasert tilskudd).  
 
 
 
Faglig rapportering 2008 
Bidragene som inngår i rapporten samles inn gjennom et elektronisk rapporteringssystem (eRapport). 
Helse Vest har i 6 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)  
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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 nettside og ved at rapportene gjøres 
tilgjengelig for alle gjennom egne internettsider  

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 parentes 
angir antallet funksjoner.) Den innholder også rapporter fra 208 forskningsprosjekter som er finansiert 
(helt eller delvis) av midler fra Helse Vest RHF.  
 
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 
Resultatet fra 2008-rapporten viser en kraftig økning i rapportert forskningsproduksjon. For antall 
innmeldte doktorgrader er økningen på 55 % (mot 25 % i det forrige toppåret, 2007), og for PubMed-
registrerte1 vitenskapelige artikler er økningen på over 20 %. Fordelingene av stipendiatene på 
fagbakgrunn er for 2008-rapporteringen slik:  
 
 
Tabell 1 Kandidatens faglige bakgrunn - doktorgrader avlagt 2008 
 

Medisin 37 60 % 

Naturvitenskap 15 24 % 
Helsefag  5 8 % 

Psykologi 4 6 % 
Samfunnsvitenskap 1 2 % 

 
Antallet kandidater med fagbakgrunn innen medisin har økt fra 53 % i 2007 til 60 % i 2008. 
Helsefagene hadde ingen kandidater ved rapporteringen i 2007, mens 5 kandidater har slik bakgrunn 
ved rapporteringen i 2008. 
 
Figuren nedenfor viser rapporterte vitenskapelige artikler (PubMed-registrerte) og andre 
forskningspublikasjoner fra 2003 til 2008. For første gang etter at rapporteringen startet er det 
rapportert flere vitenskapelige artikler enn andre forskningspublikasjoner2. Denne trenden startet i 
2006 og kan ha flere forklaringer: 1) fokus og insentiver har de siste årene i stor grad vært knyttet 
opp mot vitenskapelige artikler, 2) det er et betydelig merarbeid å registrere andre 
forskningspublikasjoner i forhold til vitenskapelige artikler, der det holder å skrive inn PubMed-
nummeret ved registrering av vitenskapelige artikler, og 3) antall innmeldte abstracts3 har gått ned 
etter at det ikke lenger er spurt spesifikt om dette. 

                                                 
1 PubMed er en gratis database produsert av National Library of Medicine (NLM) i USA. PubMed er en inngang 
til databasen Medline, som er en stor bibliografisk database med referanser til tidsskriftsartikler innen medisin, 
sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Databasen oppdateres daglig.  
2 Andre forskningspublikasjoner er publikasjoner som ikke er registrert i PubMed (se fotnote 1), og kan være 
kapitler i bøker, artikler publisert i tidsskrift uten fagfellevurdering (fagfellevurdering betyr at artikkelen før 
publisering er vurdert av fagpersoner innen artikkelforfatterens fagområde), foredrag, m.v. 
3 Abstract er presentasjoner av forskningsresultater på konferanser. 
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Figur 1 Vitenskapelig artikler og andre forskningspublikasjoner 2003 – 2008 
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Prosjektlederne har selv klassifisert eget prosjekt blant annet i forhold til fagområde, satsinger i Norsk 
helseplan og forskningskategori (klinisk forskning, translasjonsforskning m.v.).   
 
Det er flest forskningsprosjekter innen kategoriene klinisk forskning (40 %) og translasjonsforskning 
(31 %). Epidemiologisk forskning og grunnforskning utgjør henholdsvis 14 % og 13 %, mens 
prosjekter klassifisert innen helsetjenesteforskning kun utgjør 2 % av prosjektene.  
 
Det er i 2008 benyttet to fagområdeklassifiseringer: 1) Klassifisering etter ISI4 fagfelt, og 2) National 
Library of Medicine Classification5 (NLM). Forskjeller og ulikheter med de to systemene vil bli nærmere 
gjennomgått i en senere rapport (fellesrapport fra de regionale helseforetakene, se nedenfor). ISI-
klassifiseringen, som er benyttet for 3. år på rad, viser at det også i 2008 er flest prosjekter innen 
fagfeltene kreft og psykisk helse. Kreftforskning har vært dominerende i flere år, mens forskning 
innen psykisk helse har kommet sterkt de senere årene. Prosjektene innen psykisk helse har en større 
del av finansieringen fra Helse Vest, 66 % mot 42 % innen fagfeltet kreft. Naturlig nok er 
forskningsproduksjonen foreløpig mindre innen psykisk helse enn kreft fordi Helse Vest sin strategiske 
satsing på forskning innen psykisk helsevern først kom i gang i 2006-2007. Det er dobbelt så mange 
innrapporterte vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet kreft, og fem ganger så mange innmeldte 
doktorgrader. 
 
69 av de 208 prosjektene har rapportert at de er tilknyttet et av strategiområdene i Nasjonal 
helseplan, dette er en økning fra 2007, men et stykke bak toppnoteringen i 2006 da 80 prosjekter (av 
209) oppga slik tilknytning. Utviklingen de tre siste årene (2006-2008) viser at andelen prosjekter 

                                                 
4 ISI Web of Science er en flerfaglig database som viser fullstendig referanseliste til artikler. I tillegg er det 
mulig å søke på hvem som har sitert en gitt artikkel. ISI benytter en faginndeling av tidsskrifter som er 
utgangspunktet for faginndelingen benyttet i eRapport.  
5 Et klassifiseringssystem som bl.a. benyttes av PubMed, se fotnote 1.  
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innen opptrappingsplanen for psykisk helse har økt jevnt i perioden. Den mest markante endringen 
finner vi i strategiområdet kvinnehelse, der antall prosjekter har gått kraftig ned fra 17 prosjekter i 
2007 til 6 prosjekter i 2008. Dette må i hovedsak bety at en større antall kvinnehelseprosjekter ble 
avsluttet i løpet av 2007 uten at det er tildelt midler til nye prosjekter innen strategiområdet. Det er 
fortsatt utfordringer innen rusfeltet. 
 
 
Felles rapport fra RHFene våren 2009 
Alle regionale helseforetak benytter det elektroniske rapporteringssystemet eRapport for 
rapporteringsåret 2008, og tre av klassifiseringskategoriene er felles for alle regioner. På bakgrunn av 
dette vil det våren 2009 bli presentert en samlet rapport med fokus på organisering av og trekk ved 
forskningsaktivitet i de fire regionale helseforetakene. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar rapporten ”Faglig rapportering 2008” vedrørende forskningsprosjekter, nasjonale 
funksjoner og nasjonale og regionale kompetansesentre til etterretning. 

 
2. Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som tillegg til årlig melding. 
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