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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2021 
 
 
 

Sak 025-2021 

Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret vedtar at en andel av det regionale helseforetakets midler til forskning fra eget 

budsjett skal målrettes, med prioritering av følgende tematiske områder: 
• Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging 
• Habilitering  
• Sosial og etnisk ulikhet i helse 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

 
2. Styret slutter seg til at påbegynt økning i midler til ikke-universitetssykehus videreføres 

som en strategisk rettet utlysning. Videre slutter styret seg til at det settes av midler til 
en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering fra Helse Sør-Øst 
RHF.  
 

3. Styret ber administrerende direktør sørge for at helseforetakene arbeider med å utvikle 
og fremme gode søknader med kvinnelige prosjektledere.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. mars 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD-midler) som er øremerket til forskning og en avsetning til 
forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler). For 2021 utgjør 
midlene til sammen 632 millioner kroner til forskning og innovasjon, hvorav 314 millioner 
kroner er HOD-midler, jf. styresak 126-2020. I tillegg kommer tilskudd til nasjonalt program 
for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten som i 2021 utgjør 146,8 millioner 
kroner. Disse midlene tildeles gjennom et eget nasjonalt program, KLINBEFORSK, og går til 
kliniske prosjekter hvor det er samarbeidspartnere fra alle helseregionene. 
 
I denne saken foreslås det målretting av en andel av RHF-midler til forskning for 2022 til 
utvalgte forskningstema og en løsning for hvordan vurderings- og tildelingsprosessen kan 
gjennomføres. Målrettingen vil sørge for at særskilte tema og områder som er viktige vil 
oppnå støtte, herunder oppfølging av deler av Regional utviklingsplan 2035. Forslaget 
innebærer at en mindre andel av avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets 
eget budsjett blir gjenstand for målretting og at dette organiseres innen rammen av den 
regulære åpne utlysningen av regionale forskningsmidler.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn for saken 

Målretting av regionale forskningsmidler er tidligere presentert og diskutert med styret, jf. 
styresakene 004-2019, 106-2019 og 040-2020.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i sak 040-2020 målretting av forskningsmidler for 2021 
for prioritering av prosjekter innen følgende områder:  

• Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging  
• Behandling av hjerneslag med mekanisk trombektomi, inkludert studier av 

organisering av tjenestetilbudet  
• Habilitering, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet  
• Effekter av kliniske digitale verktøy, herunder digital hjemmeoppfølging  
• Uønsket variasjon i pasientbehandlingen  

 
I styresak 040-2020 gjøres det også rede for hvordan tildeling av forskningsmidler er 
organisert i en åpen konkurranse, utlysning av strategiske midler til ikke-
universitetssykehusene og tildeling av midler til regional forskningsstøtte og 
kjernefasiliteter. Videre gjøres det i sak 040-2020 rede for tildelingskategorier, systemet for 
vurdering av søknader i åpen konkurranse og samarbeidsorganets rolle.  
 
I overkant av 10 millioner kroner ble vedtatt tildelt prosjekter innen prioriterte områder for 
2021 i sak 144-2020. Styret understreket i behandlingen av sak 144-2020 at det må 
prioriteres mer markert og at avsetning til prioriterte områder gjerne kan være høyere. 
Styret pekte på at det er viktig at bredden i sykehusenes virksomhet gjenspeiles i  
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forskningsprosjektene som tildeles midler, herunder både medisinskfaglig og 
sykepleiefaglig forskning. I tillegg ble det diskutert virkemidler for å legge til rette for flere 
kvinnelige forskere. 
 
Erfaringer med søknads- og vurderingsprosessen i 2020 

De prioriterte fagområdene ble ikke nærmere beskrevet ved utlysningen av 
forskningsmidler for 2021 og inngikk som en integrert del i den tematisk åpne utlysningen 
med samme søknadsbehandling og -vurderingsprosess. Søker anga selv om søknaden 
tilhørte et av de prioriterte områdene, og på bakgrunn av dette ble hele 115 av i alt 534 
søknader klassifisert som søknader innen et av prioriteringsområdene. Samtlige søknader 
ble vurdert etter kriterier for kvalitet og forventet nytte i sine respektive faggruppe-
komiteer. I hovedkomiteen, der innstillingslisten sammenstilles, ble det vurdert at 
tilstrekkelig antall søkere innen de prioriterte områdene oppnådde støtte.  
 
Hovedkomitéen konkluderte med en innstillingsliste hvor 14 innen de fem prioriterte 
områdene oppnådde støtte. Etter at innstillingslisten var behandlet i Samarbeidsorganet for 
Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo, ble de innstilte søknadene gjennomgått av Helse 
Sør-Øst RHF for å kvalitetssikre at intensjonen med målrettingen var oppfylt. På bakgrunn 
av denne gjennomgangen, ble en endelig liste over syv prioriterte prosjekter satt opp. Denne 
listen inkluderte et prosjekt innen området selvmord, selvskading og selvmordsforebygging 
som ble løftet opp fra den delen av innstillingslisten som ikke oppnådde støtte. 
 
Søknadsprosessen i 2020 har vist at det er behov for tydeliggjøring av de prioriterte 
områdene for å sørge for at prosjektene oppfyller målrettingens intensjon. Det ble ikke gitt 
særskilte føringer for vurderingen av disse prosjektsøknadene i 2020, som derfor fulgte 
ordinær vurderingsprosess. Det er således behov for en klargjøring av vurderingsprosessen 
for søknadene til de prioriterte områdene.  
 
Tematisk prioritering i utlysningen for 2022 

Det ble i styresak 144-2020 tildelt midler til et prosjekt innen uønsket variasjon, to 
prosjekter innen hjerneslag/trombektomi, to prosjekter innen digitale 
verktøy/hjemmeoppfølging, et prosjekt innen habilitering og et prosjekt innen området 
selvmord, selvskading og selvmordsforebygging. 
 
Det regionale helseforetaket har støttet andre prosjekter innen digital hjemmeoppfølging 
som del av oppfølging av regional utviklingsplan, jf. styresak 082-2019. Det foreslås på 
denne bakgrunn at videre støtte til studier som omhandler effekter av kliniske digitale 
verktøy, herunder digital hjemmeoppfølging, avventes til resultater av pågående prosjekter 
foreligger.  
 
Det samme gjelder studier av behandling av hjerneslag med mekanisk trombektomi, 
inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet. Her foreslås det også at man avventer 
resultater av de to prosjektene som ble tildelt støtte for 2021.  
 
På bakgrunn av dette er det rom for prioritering av nye områder og det foreslås en 
målretting av midler til studier som støtter oppfølging av vedtatt regional delstrategi for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, jf. styresak 009-2021. Uønsket variasjon vil inngå 
som et av flere punkter under dette temaet. I tillegg foreslås sosial og etnisk ulikhet i helse 
som et nytt tematisk område.  
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Samlet foreslås det således at antall prioriterte tema for utlysningen av regionale 
forskningsmidler reduseres fra fem til fire og med følgende presiseringer:  
 
Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging 

• Studier av årsaks- og risikofaktorer for suicidal og annen selvskadende atferd  
• Studier av tiltak som har til hensikt å forebygge selvmord 

 
Habilitering  

• Kliniske og praksisnære studier av habiliteringstilbudet for både barn og voksne i 
spesialisthelsetjenesten 

 
Sosial og etnisk ulikhet i helse 

• Studier av ulikheter i tilgang til og forbruk av helsetjenester 
• Studier av tiltak innrettet mot å redusere ulikheter i tilgang til og forbruk av 

helsetjenester, herunder for etniske grupper inkludert den samiske befolkning   
 
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

• Studier av tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet 
• Studier av tiltak for å redusere uønsket variasjon 
• Evalueringsstudier av klinisk praksis for å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet 
• Studier av sammenhenger mellom arbeidsforhold, sikkerhetskultur og kvalitet   

 
Søknadsprosess og økonomisk ramme for 2022 

I 2020 hadde sannsynligvis målrettingen en mobiliserende effekt på søkere, men i realiteten 
ble det i liten grad gjort en reell prioritering da de aller fleste prosjektene innen 
målrettingen oppnådde støtte i den ordinære rangeringen.  
 
Det foreslås at utlysningen av målrettede forskningsmidler fortsatt gjennomføres sammen 
med den tematisk åpne hovedutlysningen, og at utlysningen skjer i mai 2021 med 
søknadsfrist i begynnelsen av september 2021.  
 
Når det gjelder utlysningen i 2021, skal det tydeliggjøres i mer detalj hvilke studier som 
etterspørres innen de målrettede tematiske områdene. Søkere avgjør selv om de mener at 
prosjektet faller inn under målrettingen, men komiteene må også ta aktivt stilling til om det 
er dekning for dette.  
 
I vurderingsprosessen vil alle søknadene vurderes individuelt av vurderingskomitéene etter 
de samme kriteriene for kvalitet og forventet nytte. Karaktersettingen skjer på samme måte 
for alle prosjekter og grense for videre behandling settes ved medianverdi for alle 
vurderinger. Hovedkomitéen lager så en samlet rangering av alle søknadene. Ut fra denne 
rangeringen lages det så en innstillingsliste for tildeling av midler i den tematisk åpne 
hovedkonkurransen som behandles i samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og 
utdanning i Helse Sør-Øst i henhold til mandat vedtatt av styret i sak 146-2020.  
 
Det foreslås at det etableres en egen prioriteringskomité med representasjon fra Helse Sør-
Øst RHF, brukere og konserntillitsvalgte, samt fra konsernrevisjonen. Prioriteringskomitéen 
skal legge den samlede rangeringslisten fra hovedkomitéen til grunn og prioriterer  
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prosjekter som oppfyller krav til støtteverdighet og målretting med inntil 10 millioner 
kroner. Det skal da prioriteres prosjekter fra den delen av innstillingslisten fra 
hovedkomitéen som ikke oppnår støtte i den tematisk åpne hovedkonkurransen. 
 
Endelig vedtak om tildeling av konkurranseutsatte regionale forskningsmidlene gjøres av 
styret i desember 2021. De to innstillingene fra henholdsvis hovedkomitémøtet (som også 
er behandlet i samarbeidsorganet) og prioriteringskomitémøtet legges til grunn ved 
styrebehandlingen. 
 
Øvrige strategiske satsinger for 2022 

Det foreslås at midler til ikke-universitetssykehus videreføres som en strategisk rettet 
utlysning for 2022. Det samme gjelder midler til en støtteordning for utenlandsopphold for 
forskere med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Det siste for å stimulere til internasjonalt 
forskningssamarbeid. I tillegg kommer utlysninger for tildeling av midler til 
innovasjonsprosjekter.  
 
Det er de to siste år tildelt et relativt stort antall karrierestipend. Disse tildelingene vil binde 
opp en økt andel av midlene til andre tildelingskategorier i årene fremover. Det foreslås 
derfor at det for 2022 settes et tak på tre karrierestipend. Med henvisning til regjeringens 
nasjonale handlingsplan for kliniske studier, foreslås det at evt. karrierestipend som tildeles 
i 2022 reserveres søkere i faggruppe for klinisk somatisk forskning og faggruppe psykisk 
helsevern og rusbehandling. Videre stilles krav om at søker skal være under 45 år (dvs. født 
i 1977 eller senere). Det vil gjøres en evaluering av effektene av karrierestipendiene.  
 
Andel prosjekter med kvinnelige prosjektledere 

Andelen prosjekter med kvinnelige prosjektledere som oppnådde støtte ved tildelingen i 
2020 var 10 prosent sammenliknet med rundt 18 prosent i 2018 og 2019, jf. styresak144-
2020. Det er ikke holdepunkt for å si at endringen er betinget i søknadsvurderingene, men 
administrerende direktør vil arbeide for å øke andelen kvinner blant medlemmene i 
vurderingskomitéene i 2021. Videre må det gjøre en større innsats av forskningsledelsen i 
helseforetakene for å bidra til å utvikle gode søknader med kvinnelig prosjektledere. Ved 
ellers lik skår kan det vurderes om prosjekter med kvinnelig prosjektleder skal gis prioritet. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler målretting av de regionale forskningsmidlene for 
utlysningen for 2022 slik det er gjengitt i saken. Dette betyr at det settes av inntil 10 
millioner kroner til særskilte tema og prioriterte områder innenfor rammen av den 
regulære åpne utlysningen. Midlene til målretting vil utgjøre en andel av avsetningen til 
forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett. I løpet av noen år vil det på denne 
måten bygges opp en portefølje med målrettede prosjektet i størrelsesorden 30 millioner 
kroner.  
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I tillegg til denne prioriteringen, anbefaler administrerende direktør at midler til ikke-
universitetssykehus videreføres som en strategisk rettet utlysning. Videre anbefaler 
administrerende direktør at det som tidligere år settes av midler til en støtteordning for 
utenlandsopphold for forskere med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF for å stimulere til 
internasjonalt forskningssamarbeid. 
 
Forutsigbarhet og langsiktighet er viktige forutsetninger for å kunne bygge opp og ivareta 
robuste forskningsmiljøer. Konkurranseutsetting av midler i form av åpne utlysninger er 
videre et verktøy for å fremme høy vitenskapelig kvalitet. I den kommende utlysningen vil 
utvalgte fagområder prioriteres på bakgrunn av behov, strategiske vurderinger og nasjonale 
prioriteringer. Slik målrettingen nå er foreslått griper det ikke inn i den etablerte tematisk 
åpne søknadsprosessen og kan administreres på linje med den ordinære prosjektporteføljen 
i Helse Sør-Øst RHF. En slik løsning vil være kostnadseffektivt og bidra til å sikre høy 
vitenskapelig kvalitet på søknader innen de tematisk målrettede områdene. Det foreslås at 
de fire kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorgradsstipend, karrierestipend og åpen 
prosjektstøtte opprettholdes, men med et tak på tre karrierestipend og reservert søkere i 
faggruppe for klinisk somatisk forskning og faggruppe psykisk helsevern og rusbehandling.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å slutte seg til målretting av en andel av det 
regionale helseforetakets avsetning til forskning i eget budsjett, med prioritering av 
følgende områder i den åpne utlysningen: 

• Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging 
• Habilitering  
• Sosial og etnisk ulikhet i helse 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

 
Videre anbefaler administrerende direktør at styret slutter seg til at påbegynt økning i 
midler til ikke-universitetssykehus videreføres som en strategisk rettet utlysning. I tillegg 
anbefaler administrerende direktør at styret slutter seg til at det som tidligere år settes av 
midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering fra Helse 
Sør-Øst RHF.  
 
Administrerende direktør vil arbeide for at helseforetakene utvikler og fremmer gode 
søknader med kvinnelig prosjektledere. Ved ellers lik skår foreslår administrerende 
direktør at prosjekter med kvinnelig prosjektleder gis prioritet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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