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1. Hva saken gjelder 
 
Forsking og innovasjon til pasientens beste er RHF-enes felles rapport med nøkkeltall 
for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, og i tillegg gir rapporten 
eksempler på hvordan forskning og innovasjon kan lede til bedre pasientbehandling og 
klinisk praksis. Rapporten legges med dette frem for styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Rapporten er den niende i rekken, etter at de regionale helseforetakene i 2013 fikk i 
oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage en felles rapport om forskning og 
innovasjon som gir en beskrivelse av forskningens resultater og implikasjoner for 
tjenesten.  
 
Rapporten er utarbeidet av en interregional arbeidsgruppe, under ledelse av Vest RHF, 
og med brukerrepresentasjon. Rapporten presenterer i alt 18 prosjekter fra helseforetak 
og sykehus i hele landet. I utvelgelsen av forsknings- og innovasjonsprosjektene er det 
tatt sikte på å vise bredden med hensyn til kvalitet, fagområde, geografi og sykehus av 
ulik størrelse. Det er også tatt hensyn til nasjonale satsningsområder og innholdet i 
tidligere års rapporter.  
 
Kapittelet om nasjonale nøkkeltall inneholder data fra blant annet eRapport, som er 
RHF-enes system for rapportering fra forskings- og innovasjonsprosjekter, NIFU 
(Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og utdanning), Cristin (Current 
Research Information System in Norway), Forskingsrådet og Induct 
(innovasjonsrapportering). Rapporten inneholder nøkkeltall for forskning, innovasjon 
og brukermedvirkning.  
 
Nasjonale indikatorer innen forskning og innovasjon er fulgt gjennom flere år. Antall nye 
inkluderte pasienter i kliniske behandlingsstudier i helseforetakene er økt fra 13.783 
pasienter i 2019 til 15.065 pasienter i 2021. Kreft, mental helse, betennelse og 
immunsystem, hjerne- og nervesystemet og hjerte- og karsykdom og utgjør de 
sykdomsgruppene med flest tildelte midler i Helse Sør-Øst.   
 
Antall vitenskapelige publikasjoner fra forskere i spesialisthelsetjenesten er mer enn 
doblet fra 2006 og er i 2021 for første gang over 5.000. Antall avlagte doktorgrader er i 
2021 lavere enn i 2020. Dette er en trend i alle regioner og har sannsynligvis bakgrunn i 
pandemien.  
 
Kvinner er i flertall når det gjelder publiserende forskere, førsteforfatterskap og 
doktorgrads- og postdoktorstipend, mens menn er i flertall for forskerstipend og 
sisteforfatterskap. Bildet er forenlig med en relativt økning i andelen kvinner som er 
aktive forskere blant yngre årskull. 
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Innovasjonsindikatoren måler ulike typer aktivitet, basert på et poengsystem, hvor det 
er en økning i poeng fra 2019 til 2021. Det er en positiv utvikling med hensyn til 
gjennomførte pilotprosjekter og dokumentert spredning av ideen.  
 
Samarbeid med industri og næringsliv, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
andre aktører fremgår av rapporten. Forskningsprosjekter skjer oftere i samarbeid med 
legemiddelindustri, mens innovasjonsprosjektene oftere samarbeider med aktører 
innen IKT/eHelse.  
 
Målet med brukermedvirkning i forsknings- og innovasjonsprosjekter er å bedre 
kvaliteten på og relevansen av prosjektene. Brukere kan delta i ulike deler av prosjektet 
og/eller på et mer overordnet strategisk nivå. Brukere medvirker i mellom 80 til 95 
prosent av prosjektene. I forskningsprosjektene kommer et flertall av brukerne fra 
bruker- og pasientorganisasjoner, mens helsepersonell er med som brukere i over 
halvparten av innovasjonsprosjektene.  
 
Rapporten ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 1. juni 2022.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør mener rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste 
for 2021 gir et godt og helhetlig bilde av spesialisthelsetjenestens aktivitet innen 
forskning og innovasjon. Rapporten eksemplifiserer også betydningen av utvikling av ny 
kunnskap og nye tjenester for pasientbehandlingen.  
 
Administrerende direktør viser til at både forsknings- og innovasjonsaktiviteten, målt 
med antall vitenskapelige publikasjoner og innovasjonsaktivitet viser en positiv 
utvikling. Antall nye pasienter i kliniske behandlingsstudier er økt fra 2019 til 2021, og 
en ytterligere økning både i antall kliniske studier og antall pasienter som inkluderes i 
kliniske studier vil være et viktig satsningsområde fremover.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Forskning og innovasjon til pasientens beste: Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2021. 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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