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Kjøreregler for Forelesningen

NB: Forelesningen vil bli tatt opp og lagt ut på YouTube etterpå.  Hvis du 
ikke ønsker å komme med på opptaket, skru av lyd og bilde og ikke del 
skjermen din. Du kan også velge å forlate denne forelesningen nå.

De som deltar har mutet mikrofoner og bilde som standardinnstilling 

Stille spørsmål? Du kan når som helst bruke Chat feltet på Skype til å stille 
spørsmål. Du kan også melde deg med navn i feltet til å muntlig stille 
spørsmål med påsatt lyd og video. Men jeg følger ikke med på dette feltet 
mens jeg gir forelesning. Etter forelesningen, kan jeg besvare spørsmål 
(skriftlig & muntlig).







Helgelandssykehuset som forskningsinstitusjon
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• Forskning er en ønsket og prioritert aktivitet. 

• Vi har sju Ph.D.-løp og ett postdoktor prosjekt på gang i 2021.

• Vi har fått vårt første Horizon 2020 EU prosjekt i 2020.

• Totalt er det rundt 20 aktive forskningsprosjekter. 

• Utviklingen har også vært positiv med tanke på antall 

fagfellevurderte artikler.

• Nye forskningsmidler på rundt kr. 8-9 mill.  (Helse Nord /EU)



Horizon 2020s «PyXy.AI» og Helse Nords 
«Nomogram». To nye Ph.D. muligheter 





Forskningsprisen 2019



Forsknings- og innovasjonspriser
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Vi setter fremdeles pris på god 
forskning og innovasjon



Eksempel pågående forskningsprosjekter
Ansvarlig Gruppe Tittel

Andreas Bjørn Psykisk helse MiR Suicidalitet ved DPS døgnavdelinger

Arnfrid Pinto Helsetj. forskning MSJ Ledelse i en brytningstid - mellomleders utfordringer i omstillingsprosesser

Runa Marie Andreassen Indremedisin SSJ
Helse Nord: Urinary orosomucoid – a better predictor of cardiovascular and 
renal disease than albuminuria? (Ph.D. stipendiat)

Dr. Jon Våbenø Farmakologi SSJ Helse Nord: Forskningsstilling – Datamodellering av GPCRs (Forsker)

Venke A Grane Nevropsykologi MSJ
Helse Nord: Adult ADHD I: Nevrokogn. og nevrofysiol. karak. ved ADHD for 
voksne (Forsker; Ph.D. stipendiat)

Dr. András Puszta Nevropsykologi MSJ Helse Nord: Adult ADHD II (Forsker; Post.Doc. stilling)

Veronica Hovind Ortopedi MiR
Helse Nord: Hofte- og kneprotesekirurgi. Variasjon i helsetjenesteforbruk og 
pasientlekkasje (Ph.D. stipendiat)

Sanja Krvavac Psykisk helse SSJ Psyciatric Safety incidents

Margit Steinholt Gynekologi / fødsel SSJ The Cambodian mother and child contaminant study (Ph.D. student)

Nina Mørkved Psykisk Helse MSJ Helse Nord: Barndomstraumer og psykoselidelser (Ph.D. stipendiat)

Marit Hermstad Kvalitetsutvikling SSJ Forstyrrelser under legemiddelhåndtering

Brynjar Andreassen
Medisin - Kirurgisk MiR Horizon 2020: PyXy.AI. Kunstig intelligens forsterket e-Helse system, for å 

overvåke Covid 19 og hjerte- og lunge pasienter. Oppstart: Feb. 2021.
(påtroppende Ph.D. student)

Prof. Knut Magne 
Augestad

Medisin - Kirurgisk
SSJ

Helse Nord: Nomogram prosjekt. Rekruttering av Ph.D stipendiat pågår. 
Oppstart: Q2 2021? 



Nettsidene for forskning og innovasjon



Hva kjennetegner et godt forskningsprosjekt?

- Djevelsk god ide!
- Bør være gjennomførbart!
- Ny kunnskap og vitenskapelig metode
- Kvalitet i planlegging, datafangst, bearbeiding 

og presentasjon
- Resultatene må ha nytte og bli nyttiggjort!
- Et klart formulert forskningsspørsmål, kjennskap til litteratur og 

kunnskapshullene, en begrunnelse hvorfor hullene må fylles, og 
hvorfor denne studien gjør det.

(Prof. Sameline Grimsgaard KFA/UNN)



Metoder for å komme i gang med forskning?
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Forskjellige «slalomløyper»
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Forskningstøtte på Nettsidene våre



Litteraturstudie

Protokoll

Logistikk/Planlegging

Praktisk 
gjennnomføring

Datanalyse

Skriving av Manuscript

Ide

Beregning av 
utvalgsstørrelse

Forskningsprosessen

ide

Beregning av 
utvalgsstørrelse

Litteratur-
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Protokoll

Logistikk
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Data-
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Gjennomførbarhet

• Beregn nødvendig utvalgsstørrelse. Dvs antall pasienter 
trenger du for å få svare på ideen?

• Ikke nok pasienter i eget helseforetak?
→ Multisenterstudie (nasjonalt eller internasjonalt)

….eller GLEM hele greia!! 
(Overlege Bjørn Odvar Eriksen, UNN)

• Trenger statistisk styrke og riktig utvalgsstørrelse for å få 
konklusive svar på spørsmålene 

• Risikoen er at man ikke når en klar konklusjon. Problemer med 
å publisere!



Bruk Klinisk Forskningsavdeling ved UNN!

Har utvalgte kurs, opplæring, samt tjenester som de tilbyr forskerne i distriktene 

for å planlegge og realisere forskning



Klinisk Forskningsavdeling (KFA) på UNN



KFA kurs Våren 2021



Hvorfor søke i litteraturen?

• NB: Kommer ETTER beregning av utvalgsstudie
• Stor jobb – ofte tyngste biten… Syntese av gammel forskning

• Viktig å se om en forskningsidé er undersøkt tidligere!

• For å finne forskningsfronten innen et felt – felles forståelse om 
hva som er aktuelt nå, metoder etc!

• Viktig for å formulere «aims og objectives»!

• Lære seg relevant metodologi

• Viktig for å kunne diskutere egne funn på en meningsfull måte



Hvordan finner man relevant litteratur?

• Nyere lærebøker (oversiktsartikler av feltet)
• Kollegaer
• Søking i litteraturdatabase

• MEDLINE
• Embase
• Google Scholar
→ Lær riktig søketeknikk

• Referanselister forlengs og baklengs i artikler
• ISI database – Hvilke refererer denne til?

➔ Finner du igjen de samme artiklene med forskjellige 

metoder? Du har nådd målet!



Artikler under betalingsmurer?

• Relevante bøker?  Relevante artikler? Men du får ikke tilgang... 

Bruk Helsebiblioteket! 

• Du kan søke om å få refundert utgiftene av forskningsutvalget

• Dette er hva Nordlandssykehuset praktiserer.



Skrive en klinisk forskningsprotokoll?

Al-Jundi A., Sakka, S. (2016). 

Protocol writing in clinical

Research. J. Clin. Diganost. 

Res. (JCDR) 10, ZE10-ZE13
DOI: 10.7860/JCDR/2016/214

26.8865

https://doi.org/10.7860/jcdr/2016/21426.8865


Hvordan bruker man protokollen til?

• Brukes som grunnlag for søknader til…

- REK

- Finansieringskilder

- Opptak til Ph.D. studier 

• «Kakeoppskrift» for hvordan studien skal gjennomføres.

• Danner grunnlaget for artikkelskriving når resultatet 

foreligger. (klipp og lim fra metode)

• Prosjektbeskrivelse (f.eks. i en søknad) er en tynnere utgave 

av en protokoll (skal inneholde alt)



• En oversikt over dine publikasjoner, prosjekter, foredrag eller postere som lagres i 
en offentlig database og som er tilgjengelig for deg OGSÅ etter at du evt. har 
byttet jobb!

• Herald (herald.reiersen@helgelandssykehuset.no) er Superbruker og kan 
registrere deg i databasen! Trenger et personnummer fra deg.

mailto:herald.reiersen@helgelandssykehuset.no


Hva som skal til for å få forskningsmidler? 

1) Godt forskningsspørsmål (problemstilling)

2) Tid og veiledning til å lage en god protokoll

3) Statistikk (Hjelp fra Klinisk Forskningsavdeling UNN)

4) Prosjektsøknad som svarer på utlysningen. Vær N-ø-y-a-k-t-i-g og 

overhold frister!

5) Sportsånd og tålmodighet

6) Modningstid?



Forskningsmidler fra Helgelandssykehuset
(se nettsidene for mer detaljer)
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• Egne forskningsprosjekter – Individuell støtte (varierer opptil 

3-400.000!!)

• «Såkornmidler" for å komme i gang, f,eks. til litteratur, 

prosjekt- og veiledning. Kr. 10 000 – 50 000

• Belønning av artikler, presentasjoner og postere: 

• Fra 3000-10000 kroner for artikler, postere og 

presentasjoner



Nye støttemuligheter fra Forskningsrådet/EU
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Eksempel på kommunikasjon om Forskning og Innovasjon



Kommer i «Forskning»!!
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Forslag fra FU: Tilrettelegging for forskning: Det bør lages en skriftlig avtale 
mellom den ansatte og leder som regulerer frikjøp av tid til forskning. Bør tas 
med i utdanningsplanene til LIS 2 leger og psykologer i spesialisering. 

Forslag fra FU: Litteraturmøter/«Forskernes time» med presentasjon og drøfting 
av egen eller andres forskning. Møter med alle på MSJ, SSJ og MIR via Teams 
eller Skype. Litteraturseminarserie innen psykisk helse/rus og innen somatikk. 

Forslag fra FU: Presentasjon av populærvitenskapelige sammendrag av artikler 
på internett fra de som har publisert i medisinske journaler og fått støtte av 
foretaket.

Flere opptak av forelesninger og andre videoer tilgjengelig på YouTube. 



Flere ideer?
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Oppnevne interne «Forskningsspesialister» innen forskjellige 
forskningsfelt som kan være interne veiledere for yngre forskere?
- Hjelp til Scoping Reviews? Hjelp med Statistikk beregninger og hypoteser?
- Tilrettelegging for klinisk forskning?

Andre oppgaver som jeg kan hjelpe til med:
- Diskutere forskningsprotokoll (psykisk helse/kirurgi etc.); være en 

sparringspartner for forsknings- eller innovasjonsideer, gi hjelp til 
innovasjon, patentering og  forretningsutvikling, hjelp til å skrive 
forskningssøknader, og gi hjelp til å etablere nettverk med andre grupper 
– sykehus, kommuner og næringsliv, Norge og Europa.



Krav til Prosjektleder
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Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, § 5, angir prosjektleders 
plikter: 

Prosjektleder skal ha slik faglig og vitenskapelig kompetanse som det aktuelle forskningsprosjektet krever 
for en forsvarlig gjennomføring.
Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og skal minst sørge for
a) at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige 

forhold ivaretas i den daglige driften
b) å involvere den forskningsansvarlige i forskningsprosjektet før prosjektet startes
c) nødvendig forhåndsgodkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk og eventuelle andre instanser
d) at forskningsprosjekter gjennomføres i henhold til godkjent forskningsprotokoll
e) kommunikasjon med offentlige instanser og forskningsansvarlig.
Prosjektleder har rett til innsyn i alle forskningsdata som prosjektet omfatter, så lenge taushetsplikt ikke er 
til hinder for dette.
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Økonomioversikter?

• Når du får forskningsmidler fra enten Helgelandssykehuset, 
Helse Nord, eller andre, er det greit å ha en oversikt over 
forbruk (for reiser, innkjøp etc.)

• Helgelandssykehuset gir deg et prosjektnummer du bruker 
for å budsjettere utgifter til forskning.

• Du kan få tilgang til regelmessige oversikter over forbruket 
på kontoen din fra økonomiseksjonen.



Innovasjon

• Ta bruk en ide og utvikle mot et produkt, tjeneste eller prosess.

• Ideen kan være helt ny og original, men den trenger ikke være det. Du 
kan f.eks. ha fanget opp en ide fra et annet sykehus eller fra en annen 
situasjon. 

• Du mener denne ideen er ny for Helgelandssykehuset, at den kan bli 
nyttig for pasienter, ansatte, pårørende med mer. Ideen kan bli 
nyttiggjort. 

• Innovasjon er å samarbeide med andre. Bygg et team rundt ideen. 
Helgelandssykehuset ønsker å bli mer innovativ og ønsker fokus  på 
innovasjon. 

• Det er lov til å trø feil. Feil lærer vi av. Slik kan innovativt miljø skapes. 



Lønnsom Innovasjonshøst: Prosjekter fikk over 
kr. 21 millioner!



Hjelp med 
innovasjon?

- Sjekk 
Nettsiden vår:



Induct – Innovasjonsplattformen er lansert



Induct-plattformen har fått innsendt ideer



Kommer i «Innovasjon»!!
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Fredagsforelesninger (lønsjtiden) om innovasjon. Her vil vi invitere 
flere eksterne til å fortelle om hvordan de gjør  innovasjon.

Opplæringsvideoer innen innovasjon. 

Utlysning og utdeling av nye innovasjonsmidler



Spørsmål om forskning eller innovasjon?
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• Jeg kan hjelpe deg ☺

• Ring, send e-post eller en SMS

E-post: Herald.Reiersen@Helgelandssykehuset.no

Telefon: 95 99 00 89

mailto:Herald.Reiersen@Helgelandssykehuset.no

