
1 
 

NOTAT 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 23.09.2016  
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Fredrik Feyling/Arild Johansen 
SAKEN GJELDER: Oversikt over forskningsproduksjonen ved Stavanger 

universitetssjukehus 2015, arbeid med ny forskningsstrategi for Helse Stavanger 

samt Ny forskningsstrategi for Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse 

Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger 

ARKIVSAK: 2016/2 
STYRESAK: /16 

 

STYREMØTE: 07.10.2016 

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1 
 
Sykehusets forskningsproduksjon i 2015.  
Helse- og omsorgsdepartementet gjør hvert år en beregning av forskningsproduksjonen i helseforetakene. 
En beregner da ut fra fjorårets produksjon hvor mange forskningspoeng de ulike helseforetakene får. I 
den indikatoren som en bruker, inngår artikkel- og antologiproduksjon, antall doktorgrader og poeng for 
ekstern finansiering fra EU og Norges Forskningsråd. 
 
Tallene for 2015 viser at sykehuset hadde samme høye produksjon som de siste år ved at det ble 
registrert hele 213 publikasjoner som utgikk fra sykehuset. Sykehuset hadde en oppgang i antall 
doktorgrader ved at 17 ansatte disputerte for en doktorgrad mot 10 året før. Når det gjaldt poeng på 
grunnlag av ekstern finansiering så var dette en del ned fra året før (redusert fra 19,1 poeng til 9,8). 
 
Totalt oppnådde sykehuset 226,9 forskningspoeng, noe som ga en liten nedgang fra 2014 sett mot de 
andre helseforetakene og den totale forskningsproduksjon. Sykehuset produserte i 2015 4,4 % av all 
forskningen blant sykehusene i Norge (mot 4,8 % i 2014), og vi gikk ned fra en andel i Helse Vest i 2014 på 
25,4 % til en andel på 23,6 %.  
 
Av de 213 publikasjonene som ble produsert var 24,6 % i Nivå 2-tidsskrifter, som er de ledende 
tidsskriftene. Med dette tilfredsstiller en målet i styringsdokumentet fra Helse Vest RHF om at over 20% 
av publikasjonene som utgår fra foretaket skal være nivå 2-artikler. Hele 53,5 % hadde internasjonalt 
medforfatterskap, og kravet fra Helse Vest er på minst 40 %. 
  
Forskningsproduksjon fordelt på sykehusets forskningsgrupper 
Tabellen nedenfor viser resultatet av fjorårets forskningsproduksjon basert på forskningspublikasjoner og 
doktorgrader. Forskningspoengene er her i tabellen delt inn etter de forskningsgruppene som er etablert 
ved Helse Stavanger. Tabellen viser at forskningsmiljøet ved Forskningsgruppe for Kvinne- og barnehelse 
var den gruppen som hadde den største forskningsproduksjonen ved Helse Stavanger i 2015.  
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Forskningsproduksjon SUS 2015, publikasjoner og doktorgrader 

Forskningsgruppe 

Artikkel/antologi 

poeng 15 

Dr.gradsp 

15 

Total 

2015 

% av total 

2015 

Forskningsgruppe for Kvinne- og barnehelse  17,2 12 29,2 13,5 

Forskningsgruppe for eldremedisin og 

samhandling  24,3 3 27,3 12,6 

Forskningsgruppe for Nevrovitenskap 21,1 6 27,1 12,5 

Forskningsgruppe for kardiologi  19,6   19,6 9,0 

Forskningsgruppe for gastrokirurgi 15,8 3 18,8 8,6 

Forskningsgruppe for Akuttmedisin 12,5 3 15,5 7,2 

Forskningsgruppe for Indremedisin  7,7 6 13,7 6,3 

Forskningsgruppe for Klinisk immunologi  1,5 6 7,5 3,4 

Forskningsgruppe for Psykoser 7,2   7,2 3,3 

Forskningsgruppe for Rusforskning  5,3   5,3 2,5 

Forskningsgruppe for Radiologi  4,4   4,4 2,0 

Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk  3,4   3,4 1,6 

Forskningsgruppe for Brystkreft 3,2   3,2 1,5 

Forskningsgruppe for ortopedisk kirurgi 0,2 3 3,2 1,5 

Forskningsgruppe for angst og stemningslidelser 3,2   3,2 1,5 

Forskningsgruppe for Patologisk anatomi 2,2   2,2 1,0 

Diverse 17,4 9 26,4 12,2 

  166,1 51 217,1 100,0 

 
 

Arbeid med ny forskningsstrategi for Helse Stavanger, Stavanger 
universitetssjukehus 
 
Det er besluttet å utarbeide en ny forskningsstrategi for foretaket for perioden 2017-
2015. Til styrets orientering vedlegges prosjektmandatet for arbeidet med utarbeidelse 
av strategien. 
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Ny forskningsstrategi for Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger 
 
Styret i Helse Vest RHF behandlet i møte 20.06.2016 (sak 081/16) forslag til Ny 
forskningsstrategi for Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet 
i Bergen og Universitetet i Stavanger. Styret gjorde følgende vedtak: 
 

1. Styret vedtok ny forskingsstrategi for Det regionale samarbeidsorganet mellom 
Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger for perioden 2016-
2019, slik den er vedlagt saka.  

2. I tråd med saksframlegget vedtok styret å øyremerke inntil kr. 5 mill. årleg i 3 år til 
ei satsing for å stimulere til forsking i dei mindre helseføretaka og dei private, 
ideelle institusjonane som har avtale med Helse Vest. Føresetnaden er at 
helseføretaka og dei private ideelle institusjonane stiller med tilsvarande 
eigenfinansiering. Satsinga skal dekkast innafor den samla ramma som er stilt til 
samarbeidsorganet sin disposisjon.  

3. Satsinga skal evaluerast etter 3 år. Evalueringa skal behandlast i Helse Vest styret 
etter behandling i det regionale samarbeidsorganet. I denne samanheng skal ein 
vurdere om satsinga skal vidareførast.  

 
Ny forskningsstrategi for Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger vedlegges. 


