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Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som 
virkemiddel for å nå helsepolitiske mål 

Helsepolitiske mål 
(HOD) 

Forskning og innovasjon 

Forskningspolitiske mål 
(KD) 

Innovasjonspolitiske mål 
(NHD) 

•Helse og helsetjenester 
•Innovasjon i offentlig sektor 
•Kunnskapstriangel 
•Ny forskningsmelding (2013) 

•10-årig satsing videreført 
•Virkemidler (Investinor,såkornfond)  

Virkemiddel Mål 

•Stortingsmelding om kvalitet 
og pasientsikkerhet 2012 
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Langsiktig satsing på helseforskning  
 Helse og helsetjenester prioritert  
  
 RHF: lovregulering, måling, finansiering,  

   samarbeidsorgan, NSG 
 NFR   Program, Strategiske satsinger, Eus 7 RP, 

   Omsorgsforskningssentre, rus 
 Kommunene: Medvirkningsansvar,  AFE 
 Tannhelse: Regionale odontologiske  

  kompetansesentre  
  
 
 
Langsiktig satsing på innovasjon 
 Felles satsing RHF (2007) – videreført til 2017 
 Hagen-utvalget (omsorg)  
  
 
 
 
 



Behov for styringsinformasjon 
 
Forskning på medisin og helse (helheten) 
  -Alle aktører og typer forskning 
  (UH, RHF, primærhelsetjensten, FHI) 
 
 
Eier /ansvarlig for helse- og omsorgstjenesten:  
 
a) Forskning/innovasjon i helseforetakene 
-For styring – lovpålagt  
-Finansieringsmodell 
 

 
 
b) Forskning/innovasjon i den kommunale  
     helse- og omsorgssektoren 
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Stort behov for styringsdata 

Måling av 
forskningsaktiviteten 
ved helseforetakene 
(2003) 

Måling av ressursbruk 
til forskning i 
helseforetakene 

Norsk vitenskapsindeks 

Rapporteringskrav 
på innovasjon 
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Øremerket tilskudd til forskning i RHFene 

Målesystem 2001 
Finansieringssystem  2004 
Evaluering fra Sintef teknologi og helse (2010) 
 
Øremerket tilskudd (videreført 2011) 
• 30% basistilskudd fordeles likt mellom 4 RHF 
• 70% resultatbasert tilskudd 

• Dobler uttelling for internasjonalt medforfatterskap 
(utrede EU finansiering, NFR finansiering?) 

• Doktorgrader gis en vekt på 3 poeng  
• NVI: Beregning ut i fra forfatterandeler (vs adresse) 
• Cristin: utvide til bøker fra 2013 

 



Hvordan bruker HOD styringsdata ? 
 
Grunnlag for politikkutforming 
  Satsing på forskning i helseforetakene (2002) 
 Basert på analyser fra NIFU STEP og dr gradsstatistikk 
 
Finansieringsmodell 
 Resultatbasert finansieringsmodell basert på måling 
 av publikasjoner og doktorgrader 
 Evaluering av finansieringsmodellen 
 
Definere målsettinger, styrings- og rapporteringskrav 
 - Bruke 5% av bruttobudsjettet på FoU (2,2%) 
 - Øke antall OFU kontrakter 
 - Økt forskning i lokal- og sentralsykehus 
 - Økt forskning på psykisk helse, rus, rehabilitering mv 
 



Hva slags styringsdata har HOD bruk for? 

Status  
 - Synliggjøre behov; både helhet og for HFene 
 
Endring over tid  - når vi målsettingene 
 - Økning i forskningsproduksjon 
 - Internasjonalisering 
 - Forskning på prioriterte fagområder 
 - Innovasjon 
 - Implementering av resultater og bedre helse/helsetjeneste 
  
Prioritering av forskningsressursene og iverksetting av tiltak 
 - Høy detaljeringsgrad på statistikk/datagrunnlag 
 - Synliggjøre RHFene  
 - Gap og behovsanalyser 
 



Styrke forskning på prioriterte 
felt  

Kilde: Årlig melding fra Helse Vest  



Rapportering fra Norges forskningsråd 



•Antall OFU (IFU) kontrakter/tildelte midler (IN) 
•Antall FORNY – BIP prosjekter/tildelte midler (NFR) 
•Antall registrerte oppfinnelser (DOFI) 
•Antall registrerte patenter  
•Antall lisensavtaler 
•Antall bedriftsetableringer 
• (2010) Antall patentsøknader 

INDIKATORER PÅ INNOVASJON 

OFU med RHF som krevende kunde
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UK Health Research Analysis 

• Første nasjonale analyse av 
offentlige /frivillig finansiering av 
helseforskning (2006) 

• Alle forskningsprosjekter i 
2004/2005 – £950m/9500 
tildelinger 

• All type forskning og alle områder 
innenfor medisin og helse 

• Frivillig sektor (2007) 

• Industrifinansiert forskning 
(2008) 



Health Research Classification System (HRCS) 

• Two dimensional system   

• Health Categories  (sykdom/medisinske fag) 

 

• Research Activity Codes (forskningsart) 



 





UK Health Research Analysis 



UK Health Research Analysis 



Hvor mange helseforetak har forsknings- og 
innovasjonsaktivitet?  Ved alle avdelinger?  

Økning i aktivitet over tid? 

Helseforetak Forsknings 
poeng 2011 

Differanse ift 2010 

St. Olavs Hospital HF 250,10 -15,75 

Helse Nord-Trøndelag HF 21,49 +10,37 

Helse Sunnmøre HF 11,54 -8,97 

Helse Nordmøre og Romsdal HF 7,13 +4,94 

Rusbehandling Midt Norge HF 6,48 +2,64 



Artikler på nivå 2/2 A 

2008 2009 2010 2011 Endring 
08-11 

Helse Sør-Øst RHF 23,2 21,7 25,4 22,7 -0,5 

Helse Vest RHF 25,6 24,2 26,6 22,8 -2,8 

Helse Midt-Norge RHF 20,5 19,0 23,5 22,7 +2,2 

Helse Nord RHF 16,9 21,9 23,3 24,8 +7,9 

TOTALT 23,0 22,0 25,2 22,6 -0,4 

Artikler på nivå 2/2 A 

 
2008 2009 2010 2011 Endring 

08-11 

Helse Sunnmøre HF 16,7 18,8 23,8 15,0 -1,7 

Helse Nord-Trøndelag HF 22,2 18,5 28,6 26,8 +4,6 

St Olavs Hospital HF 20,1 17,9 22,7 23,6 +3,5 

Helse Nordmøre og Romsdal HF 66,7 33,3 25,0 10,0 -56,7 

Rusbehandling Midt-Norge HF Ikke relevant 100,0 50,0 12,5 Ikke relevant 

  



Internasjonalt 
samarbeid  (%) 

2008 2009 2010 2011 Endring 
08-11 

Helse Sør-Øst RHF 39,1 41,0 43,0 43,9 +4,8 

Helse Vest RHF 43,4 43,2 42,6 46,8 +3,4 

Helse Midt-Norge 
RHF 35,7 36,4 32,7 35,4 -0,3 

Helse Nord RHF 39,7 36,2 36,3 36,1 -3,6 

TOTALT 40,6 40,6 41,2 43,5 +2,9 

Internasjonalt samarbeid  
(%) 

2008 2009 2010 2011 Endring 
08-11 

Helse Sunnmøre HF 16,7 50,0 33,3 25,0 +8,3 

Helse Nord-Trøndelag HF 27,8 40,7 33,3 46,3 +18,5 

St Olavs Hospital HF 37,3 35,5 32,8 34,3 -3,0 

Helse Nordmøre og Romsdal HF 0 33,3 50,0 20,0 +20,0 

Rusbehandling Midt-Norge HF Ikke relevant 0 0 25,0 +25,0 
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Forskning og innovasjon for bedre kvalitet krever: 

 
• Relevant og god forskning  
Må bidra til å løse utfordringene - riktig prioritering 
Bruke forskningsressursene best mulig  
 – god infrastruktur og forsknings- og innovasjonssystem 
  -  samarbeid regionalt, nasjonalt, internasjonalt  
   
 
 
• Forskning og innovasjon en integrert aktivitet i 

pasientbehandling og organisering av tjenesten 
Gir bedre kvalitet, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet 

 
 

• Implementering av ny kunnskap/nye løsninger 
 

 
 
 

25    
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Virkemidler - relevans 

Bedre prioritering mot sektorens behov  

• Health Research Classification System (fagområde, kommune?) 

• Prioriterte områder (eks pasientsikkerhet, omsorg, offentlige studier) 

• Økt brukermedvirkning – stiller vi de riktige spørsmålene? 

• Vurdere innovasjonspotensialet i forskningsprosjekter (e-rapport) 

  



Helse- og omsorgsdepartementet Tittel på presentasjon 27 

Prioritet: Kliniske studier 

Økt fokus: 
 European Science Foundation Rapport: Investigator-driven clinical trials 

 OECD Global Science forum; Working group to facilitate International 
cooperation in non-commercial clinical trials (risk-based evaluation) 

 EU 7 RP health: 200 mill euro til kliniske studier, IMI,ESFRI 

 
 
Virkemidler: 
• GCP-systemer 
• Database over kliniske studier 
• Rapport over infrastruktur 
• NorCRIN og norsk deltakelse i ECRIN 
• Nordisk samarbeid om kliniske studier 
• Nytt program for Offentlig initierte kliniske  
 studier på kreftområdet fra 2011 (NFR) 
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Prioritet : samhandlingsforskning 

• Samhandlingsforskning  
 Forskning der en skal etablere ny kunnskap om 

hvordan faglige, organisatoriske, kulturelle, 
økonomiske og teknologiske forhold i tjenestene 
bidrar til å identifisere barrierer eller understøtter 
reformens målsettinger 

 
• 15 mill avsatt til samhandlingsforskning 

(samarbeid) 
 

• Følgeforskning av samhandlingstiltak 
 Følgeevaluering  

 
• Forskning i, om og for den kommunale  
 helse- og omsorgssektoren (samarbeid med 

forskningsinstitusjonene) 
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Indikatorer på måloppnåelse 

• Høy kvalitet 
• Økt publisering i anerkjente tidsskrifter 
• Uttelling i NFR 
• Uttelling i EUs 7 RP og JPI 
 

• Effektiv ressursutnyttelse 
• Nasjonale satsingsområder 
• Etablering av felles infrastruktur (ECRIN, databaser, målesystemer mv) 
• Nasjonalt/nordisk /internasjonalt samarbeid 
 

• Relevans - bedre prioritering 
• Dokumenteres gjennom bruk av bl.a. HRCS 
 

• Implementering av ny kunnskap i tjenesten 
• Ny kunnskap implementert i tjenesten, faglige retningslinjer, 

innovasjonsprosjekter mv 
• Implementering av system for håndtering av nye metoder  



    
 
•Være med på å videreutvikle Cristin 
 
•Bedre samordning av ulike rapporteringssystemer 
(RHF, NFR, NIFU STEP, Innovasjon Norge, underliggende 
etater osv) 
 
•Synliggjøring av RHFene som egne forskningsaktører 
 
•Innføre og bruke HRCS – videreutvikle felt 
(samhandlingsforskning)  
 

•Videreutvikle nasjonalt system for måling av 
ressursbruk til forskning  
 
•Videreutvikle nasjonalt målesystem for forskning 
 
•Evaluere og videreutvikle (samordne) indikatorer på 
innovasjon 
 
•Bedre personelloversikt (dr grader, forskerpersonell)  

 
 
 

Veien videre  - måle- og rapporteringssystemer  



     
•Mer detaljert informasjon om resultater fra EUs 7 
RP og annet internasjonalt forskningssamarbeid 
 
•Bedre dokumentasjon av midler fra NFR til HFene 
 
•Mer informasjon om kliniske studier (database) 
 
•Prosjektdatabase i RHFene 
 
•Mer informasjon om utprøvende behandling  
 
•Behov for en samlet årlig presentasjon på medisin 
og helseforskning fra RHFene (og evt totalt) 

•HelseOmsorg 2021 
 
•Dokumentere implementering og bruk av ny 
kunnskap…. 

 

Veien videre  
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Stort behov for å synliggjøre/dokumentere  
hvordan forskning og innovasjon bidrar til bedre 
kvalitet, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet 

Bruk av ny kunnskap og nye 
løsninger 

 


