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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar saken forskning ved SUS – nasjonale prosesser og lokale resultater til orientering

Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger
Satsingen på kliniske studier er en tydelig vridning mot at forskningen integreres sterkere
med vanlig klinisk drift. Dette er tydeliggjort både i Riksrevisjonens rapport, i handlingsplan
for kliniske studier og i vårt interne arbeid for implementering. Det vil være viktig at
integrasjonen i klinisk miljø er tilstrekkelig tilpasset det enkelte miljø og at økonomiske
konsekvenser av satsingen kartlegges. Oppdragsforskning gir både inntekter og muligheter.
Et NorTrials senter ved SUS vil være stimulerende både for det aktuelle fagmiljø og resten av
organisasjonen, her bør universitetssykehuset benytte muligheten til å spre gode løsninger
og struktur til flere kliniske miljø. Administrerende direktør imøteser en avklaring på
NorTrials i dialog med Helse Vest RHF og vil arbeide videre med løsninger tilpasset det
kliniske miljø.
Forskning ved SUS - nasjonale prosesser og lokale resultater
I saken orienteres det om viktige prosesser og resultater knyttet til forskningen ved
SUS. Den er tredelt med en gjennomgang av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske
behandlingsstudier i helseforetakene først. Deretter en redegjørelse om SUS sin tilpasning til
ny nasjonal handlingsplan for kliniske studier, og til slutt status for forskningen ved SUS,
resultater og vurdering opp mot egen forskningsstrategi.
Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
Revisjonen ble gjennomført i flere omganger i løpet av 2020. Utgangspunktet er at
forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver, samt at kliniske
behandlingsstudier er en viktig del av flere ulike typer forskning. I tillegg er dette noe
Stortinget og regjering har vært opptatt av. Undersøkelsen er basert på data om kliniske
behandlingsstudier i foretakene, dokumentanalyse av styresaker, skriftlige svar på spørsmål
til helseforetakene og intervjuer med regionale helseforetak samt case-studier.
Rapporten ble oversendt Stortinget 4.mai 2021. Hele rapporten finnes her og i denne saken
redegjøres det for utvalgte forhold i rapportens hovedkonklusjoner:
1. Pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier er ikke god nok. Det vises her til stor
variasjon mellom helseforetakene, og at deltakelsen synes å være langt større i Helse
Sør-Øst enn i flere andre regioner. Det påpekes at pasienter må få muligheten til å få
informasjon om relevante og tilgjengelig studier og at også informasjonen på
Helsenorge.no er mangelfull. En anfører at nivået på andel pasienter som deltar i
studier er relativt lav og påpeker et fordringspotensiale.
Figur 1: Andel studiepasienter per helseforetak rekruttert i 2019 (prosent)
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Figuren fra riksrevisjonens rapport illustrerer hvordan nye pasienter ved SUS deltar i
kliniske behandlingsstudier.
2. Kliniske behandlingsstudier er ikke tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen.
Det har i revisjonen blitt tydelig at klinisk forskning i for stor grad foregår ved siden av
klinisk arbeid forøvrig, og at en endring på dette krever både kulturendring og endrede
prioriteringer. I case-undersøkelsen til riksrevisjonen fremkommer det fire faktorer
som anses særlig viktige for å legge til rette for slike studier og disse er:





skjermet tid
forskningsstøtte i form av støttepersonell som kan gi råd og avlaste
god nok tilgang til rom og nødvendig utstyr
ledere som ser verdien av, og prioriterer forskning

Det påpekes som særlig viktig at universitetssykehusene har oppmerksomhet på
kliniske behandlingsstudier og legger til rette for dette gjennom sin styring. Fra 2021
er det innført en egen indikator for kliniske behandlingsstudier og det er resultatfordelte midler fra departementet til RHF’ene til inklusjon og aktivitet knyttet til
kliniske studier. Riksrevisjonen konkluderer tydelig at integrasjonen i
pasientbehandlingen kan bli bedre.
3. Mange styrer i helseforetak og regionale helseforetak har lite oppmerksomhet rettet mot
forskning. Her anføres det at alle styrer, både i foretak og regionale foretak, har fått noe
informasjon om forskning i særlig grad gjennom rapportering. Det anføres likevel at
for mange styrer har for lite oppmerksomhet rettet mot forskning og mot
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forskningskompetanse i styret og ledelse ved sykehusene. Det påpekes at dette er et
særlig ansvar for universitetssykehusene.
Tabell 1: Hvilken informasjon styrene fikk om forskning i perioden 1.1.2019-31.12.2019

4. Det er mulig å øke antall kliniske behandlingsstudier og antall studiepasienter som deltar
i slike. Her skriver riksrevisjonen at det i større grad må frigis midler til kliniske studier
og legges til rette for dette som en del av driften i sykehusene. En påpeker også et
potensial for mer samarbeid mellom næringsliv og helseforetak også innenfor andre
områder enn legemidler og innenfor andre sykdomsgrupper enn kreft (som er den
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største gruppen). Det er også viktig at de regionale foretakene har oppmerksomhet på
denne typen forskning i sin styring og legger til rette for virksomhetene. Til slutt
anfører en at det er helt klart et potensiale for økt antall kliniske behandlingsstudier og
for at flere pasienter kan få tilgang til disse. Det vil gi mer kompetanseutvikling for
helsepersonell, kvalitetsutvikling av tjenesten og et bedre tilbud til pasientene. For å
komme dit kreves bedre tilrettelegging og systematisk overordnet styring både i HFene og i RHF-ene.
Konklusjonene følges opp slik til slutt:
«Riksrevisjonen anbefaler at
helseforetakene
 vurderer om det gjøres nok for å sikre at pasienter blir informert om og vurdert for
tilgjengelige studier – også studier utenfor deres eget helseforetak og egen region
 påser at informasjonen om kliniske studier på helsenorge.no er fullstendig, oppdatert og kjent,
og at den brukes av helsepersonell
 sørger for at ledere legger til rette for kliniske behandlingsstudier, noe som blant annet kan
gjøres gjennom
o å sørge for tilstrekkelig forskningsstøtte, rom, utstyr og skjermet tid, slik at
helsepersonell har nødvendig handlingsrom for å delta i og gjennomføre kliniske
studier
o å ha særlig oppmerksomhet på klinikker og avdelinger som har potensial for å
delta i studier og inkludere pasienter i større grad
de regionale helseforetakene
 vurderer om virkemiddelbruken er godt nok innrettet med tanke på å øke antallet studier og
studiepasienter i egen region, ved blant annet å
o legge til rette for at mindre helseforetak kan delta i kliniske behandlingsstudier
o ha særlig oppmerksomhet på store helseforetak som har potensial for å delta i
studier og inkludere pasienter i større grad
styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene
 styrker oppfølgingen av forskning og holder seg orientert om hvorvidt foretakets mål om
forskning nås Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene
 følger opp om nettstedet helsenorge.no/kliniske-studier fungerer etter intensjonen, og om
nettstedet er et tilstrekkelig virkemiddel for at pasienter og helsepersonell får likeverdig
informasjon om tilgjengelige studier»
I statsrådens svar til riksrevisjonens rapport påpekes det at regjeringens visjon i stor
grad er sammenfallende med det som riksrevisjonen har påpekt og at statsråden vil være
bevist denne problemstillingen i sin styringsdialog videre og også i forhold til fremtidige
styrevalg.
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Nasjonal handlingsplan for kliniske studier
Høsten 2020 ble det gjennomført et arbeid i regi av Helse- og omsorgsdepartementet
knyttet til regjeringens politikk for kliniske studier. Dette var basert på tidligere rapporter og
nasjonal handlingsplan for kliniske studier er en oppfølging av disse. Handlingsplanen legger
tydelig fokus på tilgjengelighet for pasienter, på kulturendring hos helsepersonell,
tilrettelegging fra ledelsen samt samarbeid med næringslivet. Rapporten ble offentlig i januar
2021 og du finner den her. Planen ble fulgt opp og synliggjort gjennom helseministerens
sykehustale, i oppdragsdokument til Helse Vest RHF og i styringsdokumentet til Helse
Stavanger HF. I dette styringsdokumentet står det at helseforetaket skal følge opp nasjonal
handlingsplan for 2020-2025 gjennom å:
 Legge til rette for mer kliniske studier mellom helseforetakene i regionen
 Øke antallet kliniske studier som blir koordinert fra regionen og nytte felles
infrastruktur for forskning innenfor biobank, datalagring og analyse.
 Doble antallet studier fram til 2025, det vil si en økning på 15 % pr år
 Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten deltar i kliniske studier er 5 % i 2025.
Videre beskriver handlingsplanen ni innsatsområder for å nå disse målene.
1. Gi pasienter økte muligheter for å delta i kliniske studier
2. Bidra til kliniske studier i en mer integrert del av pasient behandlingen
3. Bidra til økt samarbeid mellom tjenesten og næringslivet om kliniske studier
4. Bidra til raskere gjennomføring av kliniske studier
5. Bidra til flere studier i de kommunale helse og omsorgstjeneste og tannhelsetjenesten
6. Øke kunnskap og kompetanse om kliniske studier
7. Ruste Norge for fremtidens kliniske studier, spesielt innen persontilpasset medisin
8. Gi bedre bruk av helsedata i kliniske studier
9. Øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid om kliniske studier
Handlingsplanen legger tydelige føringer på helseforetakene i integrasjon og satsing på
klinisk behandlingsforskning. Planen inneholder også satsing på en struktur som skal
tilrettelegge for dette gjennom opprettelse av såkalte NorTrials sentra. Disse sentrene skal
koordinere og satse på klinisk behandlingsforskning innenfor dedikerte og utvalgte områder.
Det nasjonale koordinerende senter er lagt til OUS, og de seks andre fagspesifikke sentrene
legges til universitetssykehusene. Det er ennå ikke avklart hvilke fagområder dette skal bli,
men det skal avklares i en pågående prosess mellom foretakene, RHF’ene og industrien. Det er
faglige krav til NorTrials sentrene som må imøtekommes før opprettelse. De skal bla a være
forankret i toppledelse og ledelse ved klinikk og helseforetak, de må kunne avsette tid og
ressurser, de må ha tilgang til infrastruktur med tilstrekkelig kompetanse, og de må ha tid og
ressurser til å gjennomføre studier. En må også dokumentere et nettverk som sikrer
samarbeidspartnere i alle regioner. Et NorTrials senter finansieres med to millioner pr år til
opprettelse og drift.
Implementering av den nasjonale handlingsplanen ved SUS
En nedsatte i begynnelsen av 2021 en intern gruppe med representanter fra alle
klinikker for gjennomgang og diskusjon om hvordan en kan implementere handlingsplanen
ved SUS. Klinikkene er positive til å øke antallet kliniske studiermen det er samtidig også noen
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flaskehalser og utfordringer knyttet til gjennomføring. Det vil være behov for intern
skreddersøm da klinikkene har forskjellig utgangspunkt og forskjellige behov. Det er også slik
at tilgangen på kliniske studier i form av oppdragsforskning varierer mellom fagområdene og
må bygges opp over noe tid. Det vil kreve samarbeid og integrasjon mellom
forskningsavdeling, forskningspost og klinikkenes drift.
Status forskning ved SUS sammenlignet med andre foretak og i forhold til egen strategi
Satsing på og utvikling av forskningen ved SUS baseres overordnet sett på
forskningsstrategien (2017-25) som styret tidligere har behandlet. Den sier at forskningen
skal være en integrert del av diagnostikk og behandling ved alle sykehusets enheter, og at den
skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke posisjonen som universitetssykehus. Det er også
en visjon at forskningen skal være på et høyt internasjonalt nivå.
Forskningsstrategien formulerer syv hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skape flere sterke forskningsmiljøer
Styrke den kliniske forskningen
Forbedre forskningsorganiseringen og forskningsstøttefunksjonene
Utvikle vårt internasjonalt forskningssamarbeid
Aktivt samarbeid med brukeren om forskningen
Integrere forskningen i alle deler av nytt sykehus
Utvikle forskning innenfor prioriterte satsingsområder for sykehusdriften

I tillegg til overordnet strategi, vil de forskjellige forskningsgruppene og forskerne utvikle
egen forskning i tråd med fagfeltet, utviklingen innenfor dette og samarbeidsmuligheter.
Pr i dag har 198 medarbeidere ved SUS en PhD. Det er en dobling av antallet på ca. 10
år. Det er en gledelig utvikling, en nødvendighet for videre satsing og grunnfjellet for
forskningsaktiviteten ved universitetssykehuset. Doktorgradene har sitt utspring i forskjellige
type forskningsmiljø og det er også avlagte PhDer innenfor en rekke forskjellige faggrupper,
f.eks. medisin, psykologi, molekylærbiologi, kiropraktikk, ernæringsfysiologi, sykepleie. Dette
betyr at forskningskompetanse og akademisk tilnærming utvikler seg og sprer seg i hele
organisasjonen. Det er i tråd med målsettingene for universitetssykehuset i stort. Resultatene
vurderes som gode særlig sett i forhold til ressursbruken til forskning ved
universitetssykehusene.
Figur 2: Totale driftskostnader til forskning som en andel av alle driftskostnader i 2019 ved
universitetssykehusene (prosent)
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SUS har en kraftig økning i sin andel av forskningen ved universitetssykehusene målt
gjennom totalt antall forskningspoeng. Totalt økte SUS sine forskningspoeng med 38 % i
2020 i forhold til året før. Dette er et resultat av bevisst satsing på forskning, og det er et godt
resultat sett opp mot ressursmessige forutsetninger sammenlignet med de andre
universitetssykehusene. Basert på statistikken for 2020 er kvaliteten i forskningen høy ved at
prosentandelen i nivå 2 tidsskrifter er over 25%, og høyest i landet dette året. Det er også en
høy andel internasjonalt samarbeid og nasjonalt samarbeid som begge deler bidrar til bedre
kvalitet i forskningen. De to viktigste institusjonene for publikasjonssamarbeid er
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Det har over år vært en endring i balansen
her illustrert i nedenfor stående figur.
Figur 3: Sampublikasjoner med UiB og UiS 2011-2020
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I 2020 ble det publisert 338 publikasjoner med adressering SUS, dette er en økning på 39
(11%).
En viktig del av klinisk forskning er også kliniske behandlingsstudier hvor volumet til SUS er
noe lavere enn de andre universitetssykehusene. Det er grunn til å tro at SUS har særlig gode
forutsetninger for å levere innenfor dette område med en relativt stor populasjon knyttet til
bare ett sykehus med bred klinisk aktivitet.
Figur 4: Pasienter inkludert i kliniske studier ved norske sykehus i 2020 (Universitetssykehusenes
andeler av totalen for Norge)
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Pr i dag har vi 20 forskningsgrupper ved sykehuset og det er sannsynlig at dette vil øke
ytterligere. Det har vært en jevn økning og de mest aktive gruppene er de samme som
tidligere år. Tabellen under viser hvordan forskningspubliseringen er fordelt på de ulike
forskningsgruppene fordelt på publikasjoner og doktorgrader.
Tabell 2: Forskningsproduksjon fordelt på forskningsgruppene ved SUS i 2020
Artikkelpoeng
2020

Dr.gradspoeng
2020

Total 2020

% av total
2020

Forskningsgruppe

Forskningsleder

Forskningsgruppe for Kardiologi

Alf Inge Larsen

30,4

9

39,4

13,9

Forskningsgruppe for Eldremedisin og samhandling

Dag Årsland

27,5

4,5

32,0

11,3

Forskningsgruppe for Akuttmedisin

Hege Langli Ersdal

21,1

6

27,1

9,6

Forskningsgruppe for Gastrokirurgi

Kjetil Søreide

17,8

3

20,8

7,3

Forskningsgruppe for Nevrovitenskap

Guido Alves

13,8

3

16,8

5,9

Forskningsgruppe for Psykoser

Wenche Ten Velden

10,6

6

16,6

5,9

Forskningsgruppe for Indremedisin

Åse Berg

10,9

3

13,9

4,9

Forskningsgruppe for sykepleie- og helsefag

Kirsten Lode

7,4

6

13,4

4,7

Forskningsgruppe for Kvinnesykdommer og fødselshjelp

Ragnar Kvie Sande

9,6

3

12,6

4,4

Forskningsgruppe for Barne- og Ungdomsmedisin

Knut Øymar

8,7

3

11,7

4,1

Forskningsgruppe for Rusforskning

Sverre Nesvåg

10,4

10,4

3,7

Forskningsgruppe for Patologisk anatomi

Emiel Janssen

9,8

9,8

3,5

Forskningsgruppe for Klinisk immunologi

Roald Omdal

4,9

3

7,9

2,8

Forskningsgruppe for Brystkreft

Håvard Søiland

1,3

6

7,3

2,6

Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk

Bjørnar Gilje

6,5

6,5

2,3
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Forskningsgruppe for Angst- og stemningslidelser

Liv Sand

5,2

5,2

1,8

Forskningsgruppe for Radiologi

Kathinka Dæhli Kurz

5,0

5,0

1,8

Forskningsgruppe for Antimikrobiell resistens (AMR)

Iren Høyland Löhr

1,8

1,8

0,6

Forskningsgruppe for Allmennmedisin og Samhandling

Olav Thorsen

1,8

1,8

0,6

Forskningsgruppe for Ortopedisk kirurgi

Aksel Paulsen

1,0

1,0

0,3

Diverse

22,7
228

55,5

22,7

8,0

284

100,0

En viktig forutsetning for økning i forskningsvolumet og økt antall forskningspoeng er
finansiering via Forskningsrådet og EU. Det har vært en positiv utvikling innenfor dette
området ved SUS. Figuren under viser utviklingen i perioden 2010 til 2020, pluss logoer til de
aktive prosjektene i 2020.
Figur 5: Utvikling ved SUS i tildelte prosjekter fra EU de siste 10 årene.

I løpet av 2020 deltok SUS i 10 EU-finansierte prosjekter og ett EULAR finansiert prosjekt. Av
disse 11 prosjektene er SUS koordinator for ett, arbeidspakkeleder i to, og deltaker i de
resterende. I åtte av prosjektene gjennomføres det en eller flere kliniske studier, inkludert
legemiddelstudier, test av helseteknologi og psykososiale intervensjoner. I 2021 har
hovedfokus vært å mobilisere til – og posisjonere seg for EUs nye store FOU program,
Horisont Europa med 95,5 milliarder euro i potten. De første helseutlysningene er akkurat
publisert, med frister til høsten 2021 og våren 2022. SUS er i gang med utvikling av prosjekter
mot flere utlysninger allerede, og har i tillegg levert tre søknader til andre EU-utlysinger ila
våren 2021.
Det har også vært en økning i antall søknader til Forskningsrådets utlysninger. I 2020 hadde
vi finansiering fra Forskningsrådet til ti prosjekter, hvorav syv som koordinator/prosjektleder
og tre som samarbeidspartner. I 2021 har SUS levert 2 SFF (senter for fremragende forskning)
søknader, 1 FKB (senter for klinisk behandling) søknad og en søknad om stort tverrfaglig
forskerprosjekt.
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De mest aktive forskningsgruppene og miljøene er også de som i størst grad klarer å oppnå
finansiering fra forskningsrådet og EU, men en har sett en tendens til positiv smitteeffekt. Det
er i dag en større bredde i både søkere og de som får tilslag enn for bare fem år siden.
En annen viktig forutsetning for videre satsning på forskningen er de regionale og nasjonale
sentrene og kvalitetsregistrene som finnes ved SUS. Disse bidrar til betydelig
kompetanseheving, profesjonalisering, bedre pasienttilbud i tillegg til god forskning.
Tabell 4: Oversikt over kompetansesentra og nasjonale registre som ledes fra SUS
Kompetansesentra som ledes fra SUS:
Forskningsansvarlig
Leder
Nasjonal kompetansetjeneste for
bevegelsesforstyrrelser (NKB)
Regionalt kompetansesenter for eldremedisin
og samhandling (SESAM)
Regionalt kompetansesenter for
rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)
Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i
Helse Vest (RAKOS)
Regionalt forskningsnettverk for klinisk
psykoseforskning i Helse Vest
Nasjonale registre som ledes fra SUS

Foretaksledelsen,
Forskningsavdelingen
Klinikk psykisk helsevern
voksne
Klinikk psykisk helsevern barn,
unge og rusavhengige
Prehospital klinikk

Registeransvarlig

Leder

Norsk Parkinsonregister og biobank

Nasjonal kompetansetjeneste
for bevegelsesforstyrrelser
Regionalt kompetansesenter
for rusmiddelforskning i Helse
Vest (KORFOR)

Kenn Freddy
Pedersen
Sverre Martin
Nesvåg

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av
skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler
(KVARUS)

Klinikk psykisk helsevern
voksne

Guido Alves
Ingelin Testad
Sverre Nesvåg
Thomas W.
Lindner
Inge Joa

SUS satte seg i forskningsstrategien som gjelder for 2017-2025, noen konkrete målsettinger
for hvor en ønsket å være i 2025.
Tabell 5: Mål for forskningen ved SUS 2025 fra foretakets forskningsstrategi

Mål

2020

Trend

Øke antall publikasjoner med cirka 50
prosent fra 200 til mer enn 300 per år
Opprettholde publiseringskvalitet med
mer enn 25 prosent i nivå 2 tidsskrifter
og mer enn 50 prosent internasjonalt
medforfatterskap
Øke antall ph.d. fra cirka 15 per år til
stabilt over 25
Øke antall medarbeidere med
postdoktorstipend fra 12 til over 20
Øke antall professorkompetente
medarbeidere fra 30 til mer enn 50
Egne forskerstillinger tilknyttet alle
godkjente forskergrupper

338 publikasjoner

Sterkt stigende

25,7% i nivå 2
62,4% med internasjonalt
medforfatterskap

Stabilt

19

Svakt stigende

19

Stigende

35

Svakt stigende

Stort sett midlertidige
stillinger med ekstern
finansiering

Svakt stigende

Status
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Delta i minst tre aktive EU-prosjekter til
enhver tid - hvorav minst ett ledes fra
SUS
Øke vår andel av årlig regional
forskningsfinansiering fra Helse Vest
RHF, fra 20 til over 30 prosent
Den eksterne forskningsfinansieringen
fra nasjonale og internasjonale kilder
skal være større enn
forskningsfinansieringen fra Helse Vest
Øke forskningsbasert innovasjon med
årlig minst fem patenteringer og
kommersiell avtale

Være nasjonalt ledende og internasjonal
spydspiss innenfor simuleringsforskning

Et klinisk studium i medisin er etablert med tilhørende forskning innenfor alle
relevante fagfelt
Etablere ett senter for fremragende
forskning (SFF)
At samlet intern og ekstern finansiering
til forskning øker. I dag er samlet
ressursbruk tilsvarende 1,6 prosent av
totale driftskostnader – målsetningen er
å komme opp på landsgjennomsnittet
som i 2016 er 2,6 prosent.

Deltakende i totalt 11
prosjekter og koordinator for
ett av disse.
20,4% av innstilte nye
søknader til SUS, og 21,2% av
pågående prosjekt.
Økende finansiering fra EU og
NFR

Stigende
Stabilt
Stigende

Stigende antall oppfinnelser
som blir meldt, og
kommersialiseringsavtaler.
Foreløpig ikke resultert i flere
patenter/kommersielle
avtaler.
RegSim etablert på SUS, samt
søknad om SFF innsendt. Fått
oppdrag og ansvar for
nasjonalt
simuleringsnettverk
Arbeid pågår, men fortsatt
uavklart.
3 Søknader sendt inn
Ressursbruk til forskning;
1,72% av budsjett i 2020
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