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1. Hva saken gjelder 
 
Forsking og innovasjon til pasientens beste er de regionale helseforetakenes felles rapport 
som viser hvordan forskning og innovasjon bidrar til bedre klinisk praksis. Rapporten 
inneholder nasjonale nøkkeltall for helseforskning. Rapporten ble formelt overlevert Helse- 
og omsorgsdepartementet v/statsråd Bent Høie 1. juni 2021. Styret inviteres i denne saken 
til å ta rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» for 2020 til orientering. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga de regionale helseforetakene i 2013 i oppdrag å 
utarbeide en nasjonal rapport om forskning og innovasjon. Oppdraget er siden blitt 
videreført i de årlige oppdragsdokumentene.  
 
Den fremlagte rapporten er den åttende i rekken. Rapporten er utarbeidet av en nasjonal 
arbeidsgruppe under ledelse av Helse Vest RHF og er forankret i møtet mellom de 
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Arbeidsgruppen har to 
representanter fra hvert regionalt helseforetak og to brukerrepresentanter. 
 
Rapporten presenterer i alt 18 prosjekter fra helseforetak over hele landet. 
Kommunikasjonsavdelingene ved de aktuelle helseforetakene har vært involvert i arbeidet 
med presentasjonen av prosjektene. Helse Vest RHF har utført det redaksjonelle arbeidet.  
 
Kapitlet om nasjonale nøkkeltall inneholder figurer og tabeller med data fra blant annet 
eRapport som er de regionale helseforetakenes system for rapportering fra 
forskningsprosjekter, NIFU (Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og 
utdanning), Cristin (Current Research Information System in Norway), Forskingsrådet og 
Induct (innovasjonsrapportering). 
 
Prosjektene som er omtalt i rapporten har til hensikt å vise hvordan forskning og innovasjon 
bidrar til kunnskapsutvikling og bedre pasientbehandling. I utvelgelsen av prosjekt er det 
tatt hensyn til blant annet kvalitet, fagområder, geografi, forskning versus innovasjon og 
universitetssykehus versus mindre sykehus.  
 
Det er tre prosjekter fra Helse Nord, 3 prosjekter fra Helse Midt-Norge, fire prosjekter fra 
Helse Vest og åtte prosjekter fra Helse Sør-Øst.  
 
Kapittelet om nasjonale nøkkeltal er delt inn i åtte deler: 

1. Indikatorer i nasjonalt målesystem 
2. Publiserende forskere og vitenskapelige stillinger 
3. Fagområde og type forskning 
4. Internasjonal finansiering og samarbeid med næringslivet 
5. Brukermedvirkning  
6. Forskingsetikk og personvern 
7. Innovasjon 
8. Regionale nøkkeltall  
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Del 1 viser at den vitenskapelige aktiviteten målt gjennom vitenskapelige publisering er 
økende. Del 2 viser at det er en økning i kvinnelige forskere og at kvinner er i flertall for 
tildelte doktorgradsstipend, postdoktorstipend og forskerstipend.  
 
Del 3 viser blant annet at den kommunale helse- og omsorgstjenesten er aktivt deltakende i 
fire prosent av prosjektene og at data fra kommunehelsetjenesten benyttes i 16 prosent av 
prosjektene.  
 
Målet med brukermedvirkning i helseforskning (del 5) i spesialisthelsetjenesten er å bedre 
kvalitet og relevans på forskningen. Brukermedvirkning handler om at brukernes erfaringer, 
perspektiv og behov bidrar til å påvirke og endre helseforskningen. Brukere kan delta i ulike 
deler av forskningsprosjektet og/eller på et mer overordnet strategisk nivå. Rapporten viser 
at tallet på forskningsprosjekter med brukermedvirkning har økt fra 20 prosent i 2014 til 81 
prosent i 2020. Når det gjelder innovasjonsprosjektene er det 77 prosent som har 
brukermedvirkning.  
 
I årets rapport er data fra innovasjonsprosjekter som er finansiert av de regionale 
helseforetakene innhentet og presentert for første gang (del 7). Formålet har blant annet 
vært å få oversikt over samarbeidspartnere i prosjektene. Næringslivet topper listen over 
samarbeidspartnere, men nesten like mange har samarbeid med universitets- og 
høyskolesektor, andre helseforetak og TTO-er (Technology Transfer Office). 
 
Del 8 viser at kreft, mental helse og hjerte-karsykdom er sykdomsgruppene det forskes mest 
på i Helse Sør-Øst. Andelen forskning innen mental helse er høyere i Helse Sør-Øst 
sammenliknet med andre helseregioner.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Forskning og innovasjon er viktig for å utvikle ny behandling og en bedre helsetjenestene. 
Administrerende direktør mener rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» 
for 2020 gir et godt bilde av denne virksomheten.  
 
Administrerende direktør konstaterer at forskningsaktiviteten er økende og brukere i 
økende grad medvirker i prosjektene.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta rapporten «Forskning og innovasjon til 
pasientens beste» for 2020 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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