
 

 Side 1 av 5 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2022 
 
 
 

Sak 029-2022 

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: 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
• Helsekompetanse 
• Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling 
• Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern 

 
2. Styret slutter seg til at midler til ikke-universitetssykehus videreføres som en strategisk 

rettet utlysning på samme nivå som i 2022. Videre slutter styret seg til at det som 
tidligere år settes av midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med 
finansiering fra Helse Sør-Øst RHF.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 2. mars 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
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 2022 utgjør 
midlene til sammen 648 millioner kroner til forskning og innovasjon, hvorav 317 millioner 
kroner er HOD-midler, jf. styresak 127-2021.  
 
I denne saken foreslås det målretting av en andel av RHF-midler til forskning for 2023 til 
utvalgte forskningstema, og det gis en overordnet beskrivelse av hvordan vurderings- og 
tildelingsprosessen kan gjennomføres. Målrettingen vil sørge for at særskilte tema og 
områder som er viktige vil oppnå støtte, herunder oppfølging av utvalgte deler av Regional 
utviklingsplan 2035. Forslaget innebærer at en 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 for styret, jf. styresakene 
004-2019, 106-2019, 040-2020 og 025-2021.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i sak 040-2020 målretting av forskningsmidler for 2021 
med 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  

 
Tilsvarende vedtok styret i sak 025-2021 målretting av forskningsmidler for 2022 til disse 
tema: 

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

 
I styresakene 040-2020 og 025-2021 er det gjort rede for hvordan tildeling av 
forskningsmidler er organisert i åpen konkurranse, utlysning av strategiske midler til ikke-
universitetssykehusene og tildeling av midler til ikke-konkurranseutsatte strategiske tiltak. 
Videre gjøres det i disse sakene rede for tildelingskategorier, vurderingsprosesser i åpen 
konkurranse og samarbeidsorganets rolle.  
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I overkant av 10 millioner kroner ble vedtatt tildelt prosjekter innen prioriterte områder for 
hvert av årene 2021 og 2022 (sakene 144-2020 og 141-2021). Styret har i flere av de nevnte 
sakene påpekt at avsetning til prioriterte områder er ønskelig og nødvendig, og at 
prioriteringen må gjøres tydelig og gjerne med en større økonomisk ramme.  
 
I oppdragsdokumentet for Helse Sør-Øst RHF for 2022 er det vektlagt økt bruk av helsedata 
i helseforskning og det skal stimuleres til kliniske studier, helsetjenesteforskning, 
forskningsbaserte kvalitetsforbedringsprosjekter, innovasjon og næringslivssamarbeid. 
 
Erfaringer med søknads- og vurderingsprosessene i 2020 og 2021 

I både 2020 og 2021 inngikk målretting av forskningsmidler til de prioriterte områdene som 
en integrert del i de tematisk åpne utlysningene, initialt med samme søknadsbehandling og 
–vurderingsprosess. Søker anga selv om søknaden tilhørte et av de prioriterte områdene.   
 
I 2021 ble det nedsatt en egen komité for tilleggsvurdering innen prioriterte områder. 
Komiteen var satt sammen av medlemmer fra RHF-et, brukerrepresentant og 
konserntillitsvalgt. Søknadene som ble lagt fram for denne komiteen, hadde vært til ordinær 
faglig vurdering, men hadde ikke oppnådd innstilling til støtte i den åpne konkurransen.  
Erfaringene fra en slik prosess med to-trinns vurdering i dedikerte komiteer var gode og 
legges til grunn for vurderingen av søknader i 2022. 
 
Tematisk prioritering i utlysningen for 2023 

Det ble i styresak 141-2021 vedtatt tildeling av forskningsmidler til prioriterte områder 
med følgende fordeling: tre prosjekter innen habilitering, to prosjekter innen sosial ulikhet i 
helse og fire prosjekter innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Det ble ikke tildelt 
prioriterte midler til kategorien selvmord og selvskading, fordi det her manglet søknader 
som samtidig både oppfylte kategoriens intensjon og hadde tilstrekkelig kvalitet.   
 
For utlysning av forskningsmidler til prioriterte områder for 2023, er det foreslått følgende 
fire områder med spesifiserte underpunkter:  

• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
o Studier av tiltak for å forebygge tvangsbruk og selvmord  
o Studier av sammenhenger mellom arbeidsforhold, sikkerhetskultur og 

kvalitet   
• Helsekompetanse 

o Studier av sammenhenger mellom helsekompetanse, mestring og kliniske 
utfallsmål 

o Studier av effekter av å styrke pasienter og/eller pårørendes 
helsekompetanse 

• Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling 
o Studier av erfaringer med og effekter av nye arbeidsformer og ny arbeids- og 

oppgavefordeling i diagnostikk og behandling 
• Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern 

o Studier av erfaringer med og effekter av digital behandling og oppfølging 
 
Det er behov for mer kunnskap om iverksetting av tiltak for å forebygge tvangsbruk og 
selvmord. Dette er høyt prioriterte områder.  
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Helsekompetanse omhandler anvendelse av informasjon om helsetilstand og skal gjøre 
pasienter i stand ta gode beslutninger knyttet til egen helse og sykdom. Forslaget om 
prioritering av området bygger på regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i 
befolkningen 2019–2023. 
 
Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om effekter av nye arbeidsformer med ny 
arbeids- og oppgavefordeling.   
 
Koronapandemien har medført økt bruk av digitale behandlingsformer innenfor flere 
fagområder. For pasienter i psykisk helsevern og/eller med rus- /avhengighetslidelser har 
digitale oppfølgings- og mestringsverktøy samt digitale samtaletilbud vært tilgjengelige i 
bred utstrekning. Området foreslås prioritert for å kunne styrke kunnskapsgrunnlag om 
effekten av slike digitale tilbud.  
 
Søknadsprosess og økonomisk ramme for 2023 

Søknadstilfang i 2020 og 2021 innenfor de prioriterte områdene indikerer at målrettingen 
har hatt en mobiliserende effekt på de aktuelle fagmiljøene. Etablering av en egen komite for 
strategisk vurdering av disse søknadene i 2021 har sørget for en reell prioritering i 
konkurransesammenheng, som også har vært etterspurt av styret. 
 
Det foreslås at utlysningen av målrettede forskningsmidler gjennomføres samtidig med den 
tematisk åpne hovedutlysningen slik det er gjort tidligere, og at utlysningen skjer i mai 2022 
med søknadsfrist i begynnelsen av september 2022.  
 
Prioriteringskomitéen videreføres fra 2021 og skal foreta en samlet vurdering av søknadene 
opp mot de utvalgte forskningsområdene. Det legges til grunn at prosjektene oppfyller krav 
til støtteverdighet etter faglig vurdering. Det foreslås at målretting til de prioriterte 
områdene videreføres med inntil 10 millioner kroner.  
 
Endelig vedtak om tildeling av konkurranseutsatte regionale forskningsmidlene gjøres av 
styret i desember 2022. De to innstillingene fra henholdsvis hovedkomitémøtet, som også er 
behandlet i samarbeidsorganet, og prioriteringskomitémøtet legges til grunn ved 
styrebehandlingen. 
 
Øvrige strategiske utlysninger av forskningsmidler for 2023 

Egne forskningsmidler har vært avsatt til ikke-universitetssykehusene som strategisk tiltak i 
flere år, og det ble gjennomført en rettet utlysning også for 2022. Det samme gjelder midler 
til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med prosjektfinansiering fra Helse 
Sør-Øst RHF. Dette er utlysningskategorier som fremmer forskning ved ikke-
universitetssykehusene og bidrar til internasjonalisering av forskningen. Det foreslås at 
dette videreføres. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
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 åpne utlysningen 
vil utvalgte fagområder prioriteres på bakgrunn av behov, strategiske vurderinger og 
nasjonale prioriteringer.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til målretting av en andel av de 
regionale forskningsmidlene for utlysningen for 2023 slik det er gjengitt i saken, med 
følgende prioriterte områder:  

• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
• Helsekompetanse 
• Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling 
• Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern 

 
Dette betyr at det settes av inntil 10 millioner kroner til særskilte tema og prioriterte 
områder innenfor rammen av den ordinære åpne utlysningen. Midlene til målretting vil 
utgjøre en andel av avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett. 
Ettersom tildelingen rettes mot flerårige prosjekter (ofte tre år), vil det over tid bygges opp 
en portefølje med målrettede prosjekter på i størrelsesorden 30 millioner kroner.  
 
Videre anbefaler administrerende direktør at midler til ikke-universitetssykehusene 
videreføres som en strategisk rettet utlysning.  Denne avsetningen har i betydelig grad 
bidratt til å styrke forskningsaktivitet av høy kvalitet ved disse sykehusene. Per 2022 er det 
avsatt 24,2 millioner kroner til disse sykehusene, inkludert videreførte prosjekter, og det er 
rimelig at den årlige avsetningen blir videreført omtrent på dette nivået.   
 
Administrerende direktør anbefaler 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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