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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.  



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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1 Innledning og bakgrunn 
Helse Stavanger sin tidligere forskningsstrategi gikk ut i 2013 og det er viktig for foretaket å utvikle 
ny strategi som strekker seg fram mot perioden etter nytt sykehus er ferdigstilt på Ullandhaug, dvs til 
2025. 
 
Mandatet beskriver kort retningen for arbeidet med ny strategi og hvilke forhold som skal ligge til 
grunn for dette. En tilstreber en effektiv prosess, framtidsrettet og ambisiøs. Mandatet beskriver kort 
noe av det som skal inkluderes i en strategi, de dokumenter og overordnede føringer som må ligge til 
grunn og en plan for utarbeidelse, involvering og gjennomføring av strategiarbeidet.  
 

1.1 Overordnede formelle føringer 

• Administrerende direktør i Helse Stavanger er bestiller av den nye forskningsstrategien. 
• Føringer for utarbeidelsen av den nye forskningsstartegien vil være: 

o Tidligere forskningsstrategi Helse Stavanger HF 
o Strategiplan for Helse Stavanger 2013-2017 
o Forskningsstrategi Helse Vest/Det regionale samarbeidsorganet 2016-2019 
o Helse Vest strategi Helse 2020/2030 
o HelseOmsorg 2021 

 

2 Mål og retningsgivende føringer  
Strategien skal 

• Understøtte pasientens helsetjeneste, det vil si at nytteverdi vil være viktig. 
• Understøtte universitetssykehusets utvikling, inkludert utvidet samarbeide med UiB og UiS 
• Understøtte tydelig og fremtidsrettet brukerinvolvering. 
• Understøtte utadvendt og åpen forskningsaktivitet inkl nye medier og kommunikasjon. 
• Beskrive hvordan forskningen kan internasjonaliseres ytterligere. 
• Beskrive virkemidler for å øke ekstern forskningsfinansiering. 
• Beskrive forutsetninger for å nå strategiens mål. 

 
 

2.1 Leveranser og hovedoppgaver 

 
Utarbeide forskningsstrategi 2017-2025, 5 sider 
Utarbeide konklusjon, 2017-2025, 1 side 
  

3 Mandatets avgrensinger og forutsetninger 
 
Innovasjon og undervisning er ikke inkludert i dette strategiarbeidet. 
 

4 MILEPÆLSPLAN OG OVERORDNET PROSJEKTPLAN 
Milepæl Dato 
Mandat fremlegges for styret Helse Stavanger som orientering 07.10.2016 
Første utkast til Strategi 01.11.2016 
Ny forskningsstrategi presenteres for ledergruppen 20.11.2016 
Ny forskningsstrategi presenteres for styret i Helse Stavanger Styremøte desember  
 



 

5 PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING 
 
Mandat er utarbeidet i Forskningsavdelingen og i samarbeid med forskningsgruppeledere. Selve 
utarbeidelsen av forskningsstrategi vil foregå i en bredere sammensatt prosjektgruppe hvor en 
vektlegger involvering fra yngre forskere, brukere og interessenter. Mandatet behandles i sykehusets 
ledergruppe og foretakets styre blir orientert. 
 

5.1 Prosjektorganisering  
Det legges opp til en prosjektgruppe og en referansegruppe slik at en får en effektiv utvikling av 
strategien og samtidig en bred involvering. 
 
Prosjektgruppen utarbeider strategien. Referansegruppen høres i prosessen. 
 
Oversikt over prosjektorganiseringen er gitt i tabellen under. 
 
Rolle Navn Tilhørighet Rollebeskrivelse 

(ansvar, oppgaver 
etc.) 

Prosjekteier Inger Cathrine Bryne   
    
Leder prosjektgruppe Svein Skeie   
Sekretær Prosjektgruppe Fredrik Feyling   
Prosjektgruppemedlem Roald Omdal   
Prosjektgruppemedlem Elisabeth Farbu   
Prosjektgruppemedlem Hege Ersdal   
Prosjektgruppemedlem Knut Øymar   
Prosjektgruppemedlem Kirsten Lode/NN?   
Prosjektgruppemedlem Kjetil Søreide   
Prosjektgruppemedlem Helle Schøyen   
Prosjektgruppemedlem Iren Høyland Löhr   
Prosjektgruppemedlem Øystein Mjelva 

(stipendiat) 
  

    
Referansegruppemedlem Brukerutvalg   
Referansegruppemedlem Kommunehelsetjenesten   
Referansegruppemedlem UiB   
Referansegruppemedlem UiS   
Referansegruppemedlem Lærdal/SAFER   
Referansegruppemedlem IRIS   
Referansegruppemedlem OUS   
Referansegruppemedlem Helse Bergen/KKF   
Referansegruppemedlem Forskningsgruppene SUS   

 
 

5.2 Arbeidsform og metode 

• Møtehyppighet hver 14.dag ca 2 timer 
• Bruk av arbeidsmøter /workshops 
• Det knyttes forventninger til at prosjektdeltakerne bidrar med både skriftlige og 

muntlige bidrag. 
 



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. 
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