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1 BAKGRUNN OG HISTORIKK
1.1 DAGENS UTGANGSPUNKT
Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) etablerte en egen forskningsavdeling i 1999. Til tross for at Helse Midt
Norge RHF (HMN) og HNT bruker mindre ressurser på forskning sammenlignet med andre helseforetak
(NIFU, Rapport 2017-8), har HNT høy forskningsproduksjon sett ut fra størrelse (Nasjonalt system for
måling av forskningsaktivitet, HOD, 2018, https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-ogomsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/). Forskningsavdelingen
bistår ansatte som har behov for råd og veiledning i spørsmål om forskning.
Forskningsavdelingen i HNT har en bred kontaktflate med et stort antall eksterne forskningsaktører
(regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Vi ønsker særlig å nevne det gode samarbeidet og nærheten til
HUNT forskningssenter/NTNU. Omtrent en tredjedel av forskningen som foregår i HNT er basert på
analyser av data som dels er samlet inn i HUNT, og dels i helseforetaket (pasientdata og registerdata).
Samarbeidet med HUNT forskningssenter og innsamlingen av bloddata fra alle polikliniske pasienter i HNT
krever at Forskningsavdelingen videreutvikler infrastruktur for forskningsforvaltning.
Hvilke mål oppnådde vi med den forrige strategiplanen og hvilke viktige mål gjenstår?
Forskningsavdelingen har arbeidet systematisk og målretta for å videreutvikle en god infrastruktur for
forskning, og vi har gjort store forbedringer på våre interne rutiner. Viktige mål som gjenstår er blant
annet å øke forskningsaktiviteten i klinikkene, utvikle delte stillinger mellom HNT og NTNU/Nord
universitet for å styrke klinisk forskning og å etablere samarbeid med Senter for omsorgsforskning.

1.2 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER
●
●
●
●
●
●

Strategi 2030 HMN
Strategi for forskning i HMN 2016-2020
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019
Strategisk utviklingsplan for HNT for planperioden 2018-2022; og framtidsutsikter mot 2035
Helseforskningsloven
Årlige oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet

Gjennom Strategi 2030 blir HNT utfordret til å bli bedre innen fire hovedområder:
●

●

●

Vi skal skape pasientenes helsetjeneste
o Befolkningens behov skal være styrende for hvordan vi utvikler oss. Pasienter og pårørende
skal delta aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten.
Vi skal ta i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
o Ansatte og organisasjonen skal utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Kort vei fra
kunnskap til forbedret praksis.
Vi skal rekruttere, utvikle og beholde kompetent personell
o Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for god kvalitet. Rett kompetanse skal møte
pasienten i hele forløpet. Vi skal ta vår del av ansvaret for utdanning.
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●

Vi skal være gode lagspillere
o Vi skal tenke helhet og samhandling. Laget skal bestå av alle aktører som bidrar i
helsetjenesten. Vi skal spille hverandre gode og utnytte hverandres fortrinn.

1.3 OPPBYGGING AV STRATEGIPLANEN
Strategiplanen har følgende fire satsningsområder:
1. Forskningsinfrastruktur og forskningsforvaltning
2. Implementering av forskningsresultater i klinisk praksis
3. Forskningsformidling
4. Strategiske forskningsområder
For hvert satsingsområde beskrives:
●
●
●
●

Hvorfor er dette viktig
Hva gjør vi i dag
Hvordan styrke og videreutvikle
Handlingsplan
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2 SATSNINGSOMRÅDER
Vår visjon er at HNT omtales som «Det forskende helseforetaket». Pasienter som benytter
spesialisthelsetjenesten skal inviteres til deltakelse i forskningsprosjekter som har betydning for
pasientbehandlingen. Kliniske behandlingsstudier involverer pasienter og har som mål å fremskaffe ny
kunnskap om helse og sykdom, for eksempel for å teste ut nye eller å forbedre eksisterende
behandlingsmetoder og teknologi. Forskning er ett av flere bidrag til å skape pasientens helsetjeneste.

Figur 1 Forskning er integrert i HNTs virksomhet

2.1 FORSKNINGSINFRASTRUKTUR OG FORSKNINGSFORVALTNING
Forskning er en lovpålagt oppgave for sykehusene. Sykehusene har en definert rolle i den kliniske og
pasientrettede behandlingsforskningen. For å opprettholde denne lovpålagte oppgaven må det finnes
forskningsinfrastruktur som understøtter muligheten til å delta i og gjennomføre forskningsprosjekter.
Helseforskningsloven setter krav om rutiner som sikrer at forskningen gjennomføres på en forsvarlig måte.
Dette betyr at:
●

Alle forskningsprosjekter som gjennomføres i HNT og som skal bruke data fra HNT, vurderes for
kvalitet og nytte. Det gjennomføres kontinuerlig internkontroll for å sikre at prosjektene
gjennomføres etter gjeldende lovkrav og med de vilkår som til enhver tid gjelder.
5

●

Forskningsavdelingen skal legge til rette for en forskningsinfrastruktur som gjør det mulig å
bedrive forskning i en klinisk hverdag, herunder IKT-støtte, effektiv datautlevering, rådgivning,
veiledning, opplæring

2.1.1 HVORFOR ER FORSKNINGSINFRASTRUKTUR OG FORSKNINGSFORVALTNING VIKTIG?
Alle sykehus er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en integrert del av sin virksomhet (Figur
1). Forskning er viktig for å bidra til ny kunnskap som kan føre til bedre pasientbehandling i helseforetaket.
Det er lettere å ta i bruk ny kunnskap i virksomheter der medarbeiderne deltar i forskningsprosjekter, har
kjennskap til forskningsmetodikk og der det er en kultur for kunnskapsbasert praksis (Rapport fra
Kunnskapssenteret om KBP i spesialisthelsetjenesten 2011, Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019,
pkt. 15.1). En grunnleggende forskningsinfrastruktur er en forutsetning for å stimulere til og opprettholde
tilfredsstillende forskningsaktivitet i helseforetaket.
En helhetlig vurdering av alle forskningsprosjekter som skal gjennomføres i HNT bidrar til å øke kvaliteten
på forskningen og er et viktig ledd i forskningsforvaltningen i HNT. Forskningssjefen har fått delegert
ansvaret som forskningsansvarlig fra direktøren, og er pålagt å føre oversikt og kontroll med forskningen
som foregår i HNT (Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-01-955). Det innebærer at alle prosjekter skal ha intern
godkjenning før oppstart. Dette gjelder også prosjekter med eksterne prosjektledere, men som benytter
data fra helseforetaket.
Eksterne prosjektledere som ønsker å bruke data fra HNT blir anmodet om å samarbeide med lokale
forskere som har relevant kompetanse. Dette medfører økt forskningsaktivitet i HNT.
Internkontroll av alle forskningsprosjekter som får utlevert pasientdata fra HNT skal blant annet sikre at
pasientdata som brukes i forskning blir behandlet og lagret på en sikker måte.

2.1.2 HVA GJØR VI I DAG?
Forskningsinfrastruktur
Forskere i HNT har tilgang til intern forskningsinfrastruktur som tilbys gjennom Forskningsavdelingen. I
tillegg kan forskere benytte seg av infrastruktur, tjenester og ressurser i HMN og NTNU.
A. Intern forskningsinfrastruktur:
●
●
●
●
●
●
●
●

Veiledning på alle nivåer
Opplæring, herunder kurs, seminarer, workshops
Medisinsk fagbibliotek
Forskningsmidler
Forskningsutvalg (interne og eksterne medlemmer) som gir råd og innspill
Datautlevering
Forvaltning av registerdata som grunnlag for forskning
Råd og støtte til direktør og klinikkledere i spørsmål som omhandler forskning
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B. Felles infrastruktur med St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal:
●
●
●
●
●
●

Personvernombud for forskning
Statistiker
Monitor
Studiet «Helseforsking - frå idè til prosjektprotokoll» i samarbeid med Helse Møre og Romsdal og
NTNU
NorCRIN http://www.norcrin.no
ECRIN http://www.ecrin.org/

C. Felles kjernefasiliteter med NTNU og HMN:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Biobank1 https://biobank1.no/nb/biobank-norge/
Bioinformatics Core Facility (BioCore) https://www.ntnu.edu/mh/biocore
Cellular & Molecular Imaging Core Facility (CMIC) https://www.ntnu.edu/mh/cmic
Comparative Medicine Core facility (CoMed) https://www.ntnu.edu/comed
Enhet for Anvendt klinisk forskning (AKF) https://www.ntnu.no/mh/akf
Fremtidens operasjonsrom (FOR) https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-ogsentre/for
Forskningsposten https://stolav.no/avdelinger/sentralstab/forskningsavdelingen/forskningsposten
Genomics Core Facility (GCF) https://www.ntnu.edu/mh/gcf
HUNT forskningssenter https://www.ntnu.no/hunt/fakta#/view/about
MR Core Facility https://www.ntnu.edu/mh/mr-corefacility
NeXt Move - Kjernefasilitet for trening, bevegelse og nevrofysiologi
https://www.ntnu.edu/mh/nextmove
Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC) https://www.ntnu.edu/mh/promec
Simulatorsenteret https://www.ntnu.edu/mh/promec

Forskningsforvaltning
Forskningsavdelingen etablerte i 2012 Data Access Committee (DAC) for å skaffe oversikt over all forskning
som utføres i helseforetaket, for å sikre at lovverket blir tolket og anvendt på en enhetlig og forsvarlig
måte, samt å sikre kvalitet på forskningen som gjennomføres i HNT. Alle forskningsprosjekter som
gjennomføres i HNT og som skal bruke data fra HNT, vurderes for kvalitet og nytte. Forskningsavdelingens
internkontrollsystem sikrer at prosjektene gjennomføres etter gjeldende lovkrav.

2.1.3 HVORDAN STYRKE OG VIDEREUTVIKLE FORSKNINGSINFRASTRUKTUR OG
FORSKNINGSFORVALTNING?
HNT skal legge til rette for en forskningsinfrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre forskning i en
klinisk hverdag, herunder IKT-støtte, effektiv datautlevering, rådgivning, veiledning og opplæring.
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HNT skal ha god oversikt over kompetansen foretaket har innen forskning, og foretaket skal være en viktig
aktør og samarbeidspartner for andre forskningsmiljø i samfunnet.
Forskningsavdelingen skal bistå klinikkledelsen og forskere, ved å legge til rette for forskning, og å
synliggjøre relevant forskningsinfrastruktur.
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i 2018. Det
har gitt oss nye regler for personvern og HNT har fått et betydelig større ansvar for godkjenning av
forskningsprosjekter. Arbeidet i DAC må fortløpende videreutvikles slik at etisk vurdering, risikoanalyse og
personvernkonsekvenser inngår i saksbehandlingen når dette kreves. Innføring av et nytt og komplekst
lovverk vil også medføre mye opplæring av ansatte i klinikker og sentre, slik at nytt lovverk blir overholdt.
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2.1.4 HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR OG FORSKNINGSFORVALTNING
Mål

Tiltak

Ansvar

Målbarhet

Godt forskningssamarbeid
mellom kommuner, universitet
og helseforetak

Jobbe for å etablere en stipendiatstilling
mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten
Etablere klinisk forsknings- og
innovasjonspost med tilhørende
forskningsbiobank

Forskningssjef

Ja/Nei

Tilknytning til
hovedmål i SU
6.3

Forskningssjef,
klinikkledere

Ja/nei

6.3 C

Arrangere en årlig forskningsdag for
forskere i HNT og våre
samarbeidspartnere

Forskningssjef,
klinikkledere

Ja/nei

Etablere delte stillinger med universitet og
andre forskningsaktører for å beholde og
videreutvikle forskningskompetanse

Forskningssjef,
klinikkledere

Antall

Informere og oppmuntre forskere til å ta i
bruk Etikkportalen til NTNU for å styrke
bevissthet rundt etiske problemstillinger i
forskning

Forskningssjef

Oppdatere, utvikle og forenkle prosedyrer
som omhandler forskningsforvaltning

Forskningsansvarlig

Forsterke forskningsrådgiverfunksjonen i
HNT

Forskningssjef

Antall stillinger

Invitere brukerrepresentant til møter i
Data Access Committee (DAC) ved behov.
Gjennomføre informasjonskampanje om
forskningsinfrastruktur og tilgang til
kjernefasiliteter

Forskningssjef

Ja/nei

6.1 B

Forskningssjef

Questback

6.6 A

Forskningsforvaltningen
ivaretar gjeldende lovverk

Forskningsinfrastruktur er
kjent blant ansatte

2.2 IMPLEMENTERING AV FORSKNINGSRESULTATER I KLINISK PRAKSIS
God pasientbehandling er avhengig av faglig oppdaterte klinikere og en organisasjon som legger til rette
for kunnskapsbasert praksis.

2.2.1 HVORFOR ER IMPLEMENTERING AV FORSKNINGSRESULTATER VIKTIG?
HNT er avhengig av at befolkningen har tillit til at de får best mulig behandling når de er pasienter hos oss.
Forskning og anvendelse av forskningsresultater er en av flere grunnleggende forutsetninger for å sikre et
kvalitativt godt behandlingstilbud. Anvendelse av forskning er også viktig for at ansatte holder seg faglig
oppdatert og er i stand til kritisk å vurdere egen praksis. Forskning er dermed viktig for alle kliniske
avdelinger.
Til tross for at HNT har mål om at praksis skal være kunnskapsbasert så har vi ikke kommet langt nok.
Prosedyrer er for eksempel i for liten grad underbygget med oppdatert forskning. Resultatene av
forbedringsarbeid som er utviklet i én klinikk, blir ikke nødvendigvis tatt i bruk i andre klinikker. Grovt sett
kan vi si at fagutvikling er avdelingenes ansvar mens støtte til forbedrings- og kvalitetsarbeid tilligger
Senter for virksomhetsstøtte og utvikling (SVU). Men i realiteten er ansvaret kryssende mellom
avdelinger/klinikker og SVU, både for forskning, innovasjon, fagutvikling og forbedrings- og kvalitetsarbeid
(se Figur 2).

Figur 2 God pasientbehandling – Kunnskapsbasert praksis
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2.2.2 HVA GJØR VI I DAG?
Forskningsavdelingen har siden 2007 arrangert kurs i kunnskapsbasert praksis, SØK i samarbeid med Nord
universitet. Studiet har spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap
relevant for egen praksis. Målet med studiet er å bidra til bedre kvalitet på helsetjenester gjennom at
deltakerne blir mer kritisk til egen praksis, hvilken kunnskap praksis baserer seg på og er i stand til å hente
inn, vurdere, og ta i bruk ny gyldig forskningsbasert kunnskap.
Bibliotektjenesten gir råd og veiledning til klinikkene i hvordan man finner oppdaterte kvalitetssikrede
kunnskapskilder og i praktisk søk etter vitenskapelige artikler.
Forskningslunsj er et månedlig tilbud til klinikkene hvor HNTs egne ansatte presenterer egen forskning og
hvor det legges til rette for innspill og diskusjon. Tanken er at ny kunnskap utviklet i HNT gjøres kjent og
bidrar til implementering av ny kunnskap på tvers av klinikker.

2.2.3 HVORDAN STYRKE OG VIDEREUTVIKLE IMPLEMENTERING?
God pasientbehandling er avhengig av et samspill mellom forskning, innovasjon, fagutvikling og
forbedrings- og kvalitetsarbeid (Figur 2). De kliniske fagmiljøene i HNT tar et stort ansvar for å videreutvikle
pasientbehandlingen. Det innebærer blant annet å delta i forskning og forbedringsarbeid, inkludert å ta i
bruk resultater fra ny forskning. Før man tar i bruk ny forskning er det imidlertid viktig å være sikre på at
tiltakene faktisk gir bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og reduserer uheldig variasjon i behandlingen.
Denne vurderingen krever fagkompetanse, men også kunnskap om vurdering av kunnskapskilder. Ofte vil
forbedringsarbeid og utvikling av prosedyrer omfatte flere avdelinger og klinikker, noe som krever at
implementeringsarbeidet må samordnes.
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2.2.4 HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV FORSKNINGSRESULTATER I KLINISK PRAKSIS
Mål

Tiltak

Ansvar

Målbarhet

Informere om forskning og
prinsipper og verktøy for
KBP i
lederutviklingsprogrammet
(LUP) og for leger i
spesialisering (LIS)
Tilby SØK- studiet for alle
med fag- og
prosedyreansvar

HR sjef, forskningssjef

Antall timer

Klinikkledere,
avdelingsledere,
forskningssjef

Antall/andel 75%

Tilknytning til hovedmål i
SU
6.4 Organisasjon og ledelse
6.6 Forskning og innovasjon

6.2 Pasientbehandling
6.5 Bemanning og
kompetanse

2.3 FORSKNINGSFORMIDLING
Forskningsformidling er en del av forskningsprosessen og forskerens ansvar, og innebærer mer enn
vitenskapelig publisering.

2.3.1 HVORFOR ER FORSKNINGSFORMIDLING VIKTIG?
Relevant og god forskningsformidling skal overordnet sikre god kvalitet på tjenestene gjennom at både
pasienter, ansatte og ledere får tilgang til oppdatert kunnskap som grunnlag for dialog og beslutning
knyttet til behandling og pleie. Forskningsformidling skal også profilere virksomheten og bygge bro mellom
helseforetakets institusjoner, ansatte, pasienter, brukerorganisasjoner og allmennheten. Dette kan bidra
til økt rekruttering av ansatte, økt tillit til helseforetaket i befolkningen og stimulere tilgangen til
inntektsmidler.

2.3.2 HVA GJØR VI I DAG?
HNT har vedtatt en egen Strategi og handlingsplan for forskningsformidling for perioden 2016-2020 (se
vedlegg). Forskningsavdelingen formidler aktuell forskning som foregår i helseforetaket, med publisering
på ulike plattformer. Avdelingen samarbeider også aktivt med lokale og regionale mediehus for å
tilrettelegge for innholdsproduksjon og stoffutveksling i eksterne kanaler.
For å stimulere til forskningsformidling blant forskere i helseforetaket tilbys det artikkelhonorering for
utforming av populærvitenskapelig formidling. Det jobbes aktivt med forskere for å veilede og presentere
deres arbeid via både videoproduksjon, nyhetssaker, deltakelse i lokal radiospalte for forskning, postere,
utstillinger i sykehusets lokaler, samt deltakelse i ulike arrangementer og seminarer. Det arrangeres
forskningslunsj på månedlig basis hvor utvalgte forskere presenterer sitt arbeid for ansatte i
helseforetaket.

2.3.3 HVORDAN STYRKE OG VIDEREUTVIKLE FORSKNINGSFORMIDLING?
Forskningsresultater skal gjøres kjent for pasienter, ansatte, brukerorganisasjoner, befolkningen,
beslutningstakere i regionen og samfunnet for øvrig. Utviklingen av digitale og sosiale medier utfordrer
tidligere tankesett og modeller for forskningsformidling, og det er behov for nye tilnærminger. Et viktig
prinsipp er at vitenskapelige resultater gjøres tilgjengelig for alle. Ansatte i HNT oppfordres derfor til å
publisere i Open Access tidsskrifter.
Helseforetakets Facebook-konto skal brukes aktivt for å formidle informasjon om forskning til
allmennheten. Bruk av «sosiale medier» som Twitter, Snapchat, Mendeley, ResearchGate og Linkedin skal
tas i bruk. Nye kommunikasjonsplattformer gir økt rom for bruk av ulike virkemidler i
forskningsformidlingen som video, lydfiler, bilder og interaktive koblinger mellom relatert stoff. Det skal
jobbes tett opp mot forskere i HNT for å utnytte disse mulighetene.
Forskningsavdelingen skal sammen med Seksjon for samhandling og kommunikasjon vedlikeholde og
utvikle samarbeidet med andre forskningsinstitusjoner som NTNU, HUNT og Nord universitet.
Forskningsavdelingen skal fortsette å gi faglig og teknisk bistand til deltakelse i ulike forskningsprosjekter,
seminarer og arrangementer. Etablerte arrangementer, som for eksempel de årlige nasjonale
Forskningsdagene, forskningslunsj, vitenskapslunsj og fagdager skal opprettholdes og videreutvikles.
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2.3.4 HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING
Mål

Tiltak

Ansvar

Målbarhet

Å nå ut til allmennheten med
informasjon om forskning i
HNT

Gjøre Facebook til en allmennrettet
informasjonskanal

Seksjon for
samhandling og
kommunikasjon

Likerklikk/delinger

Gjennomføre kampanje for å øke
antall følgere på Facebook og
opprette Twitter-, Snapchat- og/eller
LinkedIn-konto for HNT

Seksjon for
samhandling og
kommunikasjon

Ja/Nei (Hvor stor økning?) 6.6C, 6.1A

Inngå samarbeid med for eksempel
TA/NA om månedlig forsker- og
innovasjonsspalte, og videreføre
forskningspraten

Forskningssjef,
Seksjon for
samhandling og
kommunikasjon

Ja/Nei

6.6C

Få på plass et samarbeid med
kulturseksjonene i kommunene
Øke interesse for forskningslunsj (se
på mulighet for andre lokaler)

Forskningssjef

Ja/Nei

6.6C

Forskningssjef,
Seksjon for
samhandling og
kommunikasjon

Er det gjort endringer?
Har interessen økt?

6.6 C

I større grad nå ut til ansatte
i HNT og
brukerorganisasjoner med
relevant informasjon om
forskning i HNT

Tilby kurs i forskningsformidling og
retorikk
Samarbeidsmøter med Lærings- og
mestringssenteret om hvordan HNT
kan bidra til å øke kunnskapen om
forskning blant brukerorganisasjoner og HNTs egne kursansvarlige innenfor pasientopplæring

Tilknytning til
hovedmål i SU
6.6C , 6.1A

Antall
6.6 A

2.4 STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER
Det har ikke tidligere vært prioritering av spesifikke fagområder innen forskning i HNT. Det skal fortsatt
satses bredt ved at små og store prosjekter får midler, men samtidig skal utvalgte fagområder prioriteres
spesielt for å spisse forskningsarbeidet på fagområder der vi allerede har stor forskningsaktivitet.
Selv om HNT er et lite helseforetak, har vi flere forskere som leder og/deltar i kliniske forskningsprosjekter
som har nasjonal og internasjonal betydning.

2.4.1 HVORFOR ER STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER VIKTIG?
Det er viktig å ivareta breddeforskning i helseforetaket for å videreføre det gode arbeidet med å bygge
kultur for forskning og forskningskompetanse i HNT. Samtidig er det tid for å løfte de miljøene som
allerede er langt framme, både i nasjonal og internasjonal sammenheng.
Samarbeidet med HUNT er viktig for HNT. Kombinasjonen av longitudinelle befolkningsundersøkelser,
moderne biobanker og gode helseregistre med endepunktsdata gjør det mulig å studere en rekke
helsetilstander. Denne kunnskapen vil på sikt gi bedre forebygging og behandling av sykdom, og
potensialet bør utnyttes i større grad enn det gjøres i dag.

2.4.2 HVA GJØR VI I DAG?
Forskningsmidler lyses ut internt én gang i året og kan benyttes som “såkornmidler” til utvikling av
prosjektskisse, forskningsprotokoll og lignende, eller til oppstart eller avslutning av prosjekter. Det gis
maksimalt midler til tre måneders arbeid i 100% stilling. Formålet er å motivere til forskning i alle fagmiljø.

2.4.3 HVORDAN STYRKE OG VIDEREUTVIKLE STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER?
Det foreslås at HNT utvikler et tredelt system for prioritering av ulike forskningsområder (Figur 3).
Helseforetaket skal fortsatt stimulere til såkalt breddeforskning, det vil si små og store
forskningsprosjekter fra alle fagmiljø. Såkornmidler er viktig for å bidra til fortsatt bygging av
forskningskultur og forskningskompetanse, samt sikre kunnskapsbasert praksis.
HNT skal i tillegg bygge opp forskningsmiljøer innen fagområder der det ikke gjøres utstrakt forskning i
dag, men der det er strategisk viktig å bygge kompetanse og rekruttere fagfolk med forskerkompetanse for
å stå rustet til å håndtere framtidige utfordringer når det gjelder demografi og sykdomsutvikling. Det kan
derfor være hensiktsmessig å etablere formaliserte forskningsgrupper på tvers av fagmiljø og klinikker.
Ansatte med tilknytning til NTNU som førsteamanuensis II/professor II er en viktig ressurs og bindeledd
mellom klinikk og forskningsmiljø. For å rekruttere forskere innenfor for eksempel sykepleier- og
fysioterapigruppen, bør de som har mastergrad eller er i mastergradsutdanning inviteres inn i etablerte
forskningsgrupper.
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For å videreutvikle eksisterende forskningsmiljøer og samtidig utvikle nye, er det nødvendig å øke andelen
eksterne midler. I tillegg skal allerede etablerte og sterke forskningsmiljøer med stor forskningsproduksjon
støttes. Profilerte forskningsmiljøer gir HNT et bra omdømme og gjør det potensielt lettere å rekruttere
kompetent personale.

Figur 3 Modell for prioritering av forskning
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2.4.4 HANDLINGSPLAN FOR STRATEGISKE FORSKNINGSOMRÅDER
Mål

Tiltak

Ansvar

Målbarhet

Utvikle en plan
for prioriterte
områder for
forskning i HNT

Samarbeid med
klinikkene på
hvilke områder
som skal løftes
fram

Forskningssjef,
klinikkledere

Ferdig
utarbeidet
plan
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Tilknytning til
hovedmål i SU

