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Formål:  
Presentere utkast til strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017 – 2021. 
 
Bakgrunn: 
Helgelandssykehuset har gjeldende forskningsstrategi for 2012 – 2015. Revidering av denne har 
vært utsatt i påvente av ferdigstillelse av regional forskningsstrategi. Strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2016 -2020 ble vedtatt av styret i Helse Nord 24.02.2016. 
https://helse-
nord.no/Documents/Forskning/Strategi%20for%20forskning%20og%20innovasjon%202016-
2020.pdf 
 
Utkastet til forskningsstrategi for Helgelandssykehuset 2017 – 2021 er utarbeidet av 
forskningsutvalget, forankret i den regionale strategien og en videreføring av egen strategi for 
perioden 2012 – 2015. 
Av delmålene i denne strategien, er det oppnådd: 
• Ansettelse av forskningsleder i full stilling 
•  2 ansatte har avlagt PhD 
• Det har vært ansatt førsteamanuensis-stilling fra universitetet i Tromsø i deltidsstilling (pt. 

vakant) 
• Ansatt 50 % forskerstilling ved nevropsykologisk poliklinikk i Mosjøen 
• Økt ressurser til forskning 2011 – 2016: 1,5 – 2,2 mill 
• Økt antall publiserte artikler: 3 - 13    

 
Helgelandssykehuset har lite forskning sammenliknet med andre helseforetak, og det 
foreliggende utkastet til strategi for perioden 2017 -2021 representerer en styrking av 
innsatsen. 
 
Forskningsaktivitet i 2016: 
Forskningsproduksjonen i Helgelandssykehuset har i 2016 vært noe høyere sammenliknet med 
2015.  13 artikler ble publisert i tidsskrifter med fagfellevurdering, hvorav 12 internasjonale.  
 
Helgelandssykehuset har gjennom lokale forskningsmidler (ca kr 1,4 mill.) støttet oppstart og 
videreføring av 15 forsknings og kvalitetssikringsprosjekter i helseforetaket. Ved utgangen av 
2016 pågår det 2 doktorgradsprosjekt ved Helgelandssykehuset, og helseforetaket har fått 
tildelt midler fra Helse-Nord til nok ett nytt doktorgradsprosjekt i 2017 (kr 3,4 mill. over seks 
år). 
 
Det er ansatt forskningsleder med doktorgradskompetanse i 100 % stilling, samt en forsker i 50 
% stilling. Helseforetaket har i flere år hatt et forskningsutvalg, og utvalget hadde fire møter i 
2016. 
 
Total ressursbruk til forskning 2,4 mill. kr.  
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I budsjett 2017 vil det disponeres ca 3,0 mill kr til forskning. 
 
Utkast til forskningsstrategi struktureres i 4 hovedområder: 

• Fremme generell satsing på forskning 
• Øke forskningsaktiviteten 
• Øke forskningskompetansen 
• Bedre forskningsaktiviteten 

 
Det vises til de enkelte underpunktene. 
 
Forskningsstrategien forelegges styret som styresak etter behandling i ledergruppen.  
 
For 2017 er det fra Helse Nord gitt midler til en 80 % forskerstilling i helseforetakene utenom 
UNN, og forutsatt finansiering av 20 % fra HF-ene. 
Det er gjort avtale om disponering av 50 % av denne stillingen som rekruttering til PhD-kandidat 
etter ferdig PhD i 2017. Den resterende 50 %- stillingen vil bli lyst ut. 
 
Vedtaksforslag: 
Styret viser til den vedlagte Forskningsstrategi i Helgelandssykehuset perioden 2017 – 2021, og 
anbefaler at denne legges til grunn for forskningsutviklingen i helseforetaket i perioden. 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / Forskningsleder Tomas Log 
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