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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar sak om forskningstatus ved SUS til orientering

Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger
Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått et klart styringsbudskap om forskning.
Hovedmål nummer to i styringsdokumentet fra Helse Vest sier at vi skal styrke forskning,
innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet. Det er også en del av
oppdraget at klinisk forskning skal være en integrert del av pasientbehandlingen. Dette
stimulerer og forsterker fokuset på arbeidet med implementering av handlingsplan for
kliniske studier og oppstart av et NorTrials senter ved SUS. Dette senteret er nå opprettet
innenfor fagområdet autoimmune sykdommer og inflammasjon, og en har nylig fått ansatt
kjernestaben. NorTrials-senteret vil også være et viktig virkemiddel for å kunne øke antallet
kliniske studier som inkluderer pasienter med minimum 15% slik oppdragsdokumentet for
2022 gir føringer om. Forskningsavdelingen har våren 2022 gjort en midtveisevaluering av
Forskningsstrategien for Helse Stavanger 2017-2025, der både nye mål er lagt inn, og det er i
dialog med forskere og kliniske miljøer gjort tilpasninger for å kunne understøtte forskning og
kliniske miljøer enda bedre, tilpasset de ulike måloppnåelsene. Kliniske studier krever
samhandling mellom ledere i klinikk, forskere og forskningsavdelingen, og det er nå tettere
dialog med spesielt nivå-2 ledere siden forskning er regelmessig tema i LG.
2021 var et aktivt år for forskning ved SUS. Utviklingen er i hovedsak positiv, til tross for
utfordringer tilknyttet covid-19 og at vi samtidig bygger et nytt sykehus. SUS har i 2021 hatt
en god forskningsproduksjon fordelt på mange forskjellige fagområder. Vi har økt antallet
publikasjoner fra forskerne og økt aktivitet innenfor kliniske behandlingsstudier.
Administrerende direktør er imponert over den positive utviklingen og mener sikring og
utvikling av dette området vil bidra til at foretaket flere av sine andre mål som å rekruttere og
beholde medarbeidere og utvikle universitetssykehusfunksjon.
Profil på forskningen
Gjennom en kategorisering av forskningstemaene innenfor forskjellige
fagområder/tidsskrifter får en oversikt over hva som er de største forskningsområdene ved
SUS. Dette viser at de tidligere sterke forskningsområdene fortsatt er toneangivende, men at
flere områder kommer til.
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Figur 1: Forskningstematisk oversikt på SUS sine publikasjoner i 2021

Etablering av NorTrials senter
SUS har nå etablert NorTrials senter for autoimmune sykdommer og inflammasjon. Dette
er ett av seks sentre etablert under NorTrials. Disse sentrene er ansvarlige for kliniske studier
innenfor et spesifikt fagområde. NorTrials er et partnerskap mellom de regionale
helseforetakene og næringslivet. Hensikten er å bidra til økt samarbeid om industrifinansierte
kliniske studier. Senteret på SUS skal koordinere oppdragsforskning innenfor det aktuelle
fagområdet i hele Norge. Overlege Phd. Inger Marie Skoie, er tilsatt som leder og Marte A.
Hovsbakken som koordinator ved senteret. Her har sykehuset gjennom å være koordinator og
iverksette gode systemer for tilrettelegging av klinisk oppdragsforskning i hele Norge, også en
mulighet til å profilere egen forskning. Dette skal skje i et tett samarbeid med det
overordnede koordinerende NorTrials senter ved OUS og andre tematiske sentra ved
universitetssykehusene. Nasjonal og offisiell start på arbeidet var 20. mai som er den såkalte
International trials Day. Foretaket har forventninger til at dette vil øke oppdragsforskning
også ved SUS og at det vil ha tilleggseffekter mot flere fag enn det aktuelle fagområdet som er
involvert.
Forskningsproduksjon og populærvitenskapelig formidling
I 2021 fikk SUS to nye forskningsgrupper: Forskningsgruppe for øyesykdommer og
forskningsgruppe for miljøterapi og sykepleie innen psykisk helse og avhengighet. Vi har i dag
22 forskningsgrupper. I 2021 var det 348 publikasjoner med adressering SUS, en økning på
10 (3%). Kvaliteten i forskningsproduksjonen er veldig bra ved at SUS i sine publikasjoner
har en økning i de best rangerte tidsskriftene. I 2021 var 27,3 % av publikasjonene i Nivå 2tidsskrifter, og 61,8 % var i sampublisering med andre internasjonale medforfattere.
Forskningsgruppe

Forskningsleder

Forskningsgruppe for Eldremedisin og samhandling

Dag Årsland

Artikkelpoeng 21
28,8

Dr.gradsp 21
4,5

Total 2021
33,3

% av total
2021
12,8
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Forskningsgruppe for Akuttmedisin

Hege Langli Ersdal

22,9

6

28,9

11,2

Forskningsgruppe for Kardiologi

Alf Inge Larsen

22,6

6

28,6

11,0

Forskningsgruppe for Rusforskning

Sverre Nesvåg

16,4

3

19,4

7,5

Forskningsgruppe for Gastrokirurgi

Kjetil Søreide

17,4

17,4

6,7

Forskningsgruppe for Nevrovitenskap

Guido Alves

13,3

13,3

5,1

Forskningsgruppe for Kvinnesykdommer og fødselshjelp

Ragnar Kvie Sande

10,2

13,2

5,1

Forskningsgruppe for sykepleie- og helsefag

Kirsten Lode

12,6

12,6

4,9

Forskningsgruppe for Psykoser

Wenche Ten Velden

12,2

12,2

4,7

Forskningsgruppe for Klinisk immunologi

Roald Omdal

7,7

3

10,7

4,1

Forskningsgruppe for Kreft og medisinsk fysikk

Bjørnar Gilje

7,5

3

10,5

4,0

Forskningsgruppe for Barne- og Ungdomsmedisin

Knut Øymar

9,8

9,8

3,8

Forskningsgruppe for Patologisk anatomi

Emiel Janssen

7,6

7,6

2,9

Forskningsgruppe for Indremedisin

Åse Berg

7,4

7,4

2,9

Forskningsgruppe for Antimikrobiell resistens (AMR)

Iren Høyland Löhr

7,3

7,3

2,8

Forskningsgruppe for Angst- og stemningslidelser

Liv Sand

6,2

6,2

2,4

Forskningsgruppe for Øyesykdommer

Vegard Forsaa

4,8

4,8

1,9

Forskningsgruppe for Radiologi
Forskningsgruppe for miljøterapi og sykepleie innen
psykisk helse og avhengighet

Kathinka Dæhli Kurz

3,3

3,3

1,3

Kristine Rørtveit

2,3

2,3

0,9

Forskningsgruppe for Brystkreft

Håvard Søiland

2,0

2,0

0,8

Forskningsgruppe for Ortopedisk kirurgi

Aksel Paulsen

1,3

1,3

0,5

Forskningsgruppe for Allmennmedisin og Samhandling

Olav Thorsen

0,7

0,7

0,3

Diverse

3

6,4
231

25,5

6,4

2,5

256

100,0

Tabell 1: Forskningsproduksjon fordelt på forskningsgruppene ved SUS i 2021
SUS rapporterer på antall pågående oppdragsstudier til Helse Vest, her er det en svak stigning.
Det samme gjelder forskernes nasjonale rapportering til helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) på antall kliniske behandlingsstudier. Kreftområdet rapporterer en tydelig stigning fra
2020 (39) til 2021 (53) på antall pågående studier. Klinisk forskningspost bidrar til
gjennomføringen av ulike typer studier til forskjellige avdelinger. Bidragene kan beskrives
som en totalleveranse (det meste av studien uføres på forskningsposten) eller delleveranse
(forskningsposten utfører deler av studien, eksempel laboratoriedelen). Det er en viss
stigning på delleveranser og da spesielt laboratoriedelen der forskningsposten mottar,
oppbevarer og bestiller blodprøvemateriell, blodprøvetaking, prøvebehandling, oppbevaring
av prøver, pakking og sending. Antall studier er stabilt, men aktiviteten på forskningsposten
har som all annen aktivitet på sykehuset blitt preget av pandemien. Det er derfor vanskelig å
fastslå trenden på antall kliniske studier de par siste årene.
SUS har hatt mange positive medie-oppslag om forskning siste år. Formidling i bred forstand
er viktig for befolkningen og viser både relevans og aktivitet i våre forskningsmiljø.
Populærvitenskapelig fremstilling tydeliggjør hvor viktig forskning er for pasienter og
utviklingen av nye tilbud og behandling.
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Figur 2: Eksempler på populærvitenskapelig forskningsformidling

Oversikt over EU-finansierte prosjekter
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SUS har hatt en jevn stigning i
antall EU-prosjekter siden 2017.
Full oversikt er gitt i tabell 2.
Det er per dags dato 11 pågående
prosjekter, med finansiering fra 9
ulike EU program. De fleste av
disse er knyttet til EUs store
rammeprogrammer Horisont
2020 og Horisont Europa. To
prosjekter (TALK og ANYWHERE)
er avsluttet. To nye prosjekter,
hhv Sens4Me og LiverPRO. Begge
prosjektene er i oppstartsfasen og
inkluderer samarbeid med
næringsliv og uttesting av
teknologi/metoder i
sykehussetting og i
kommunehelsetjenesten.
I tillegg er prosjektet REBECCA
(brystkreft) nå klart til oppstart av
prosjektets første av i alt 7
kliniske studier. Det jobbes hardt
på nasjonalt nivå for å sikre at
norske miljøer skal være
konkurransedyktige i kampen om
midlene fra de nye EUprogrammene som ble lansert i
2021/2022. Det er i så måte
viktig at vi holder trykket, EUinteressen og EU-kompetansen
oppe på SUS fremover. SUS er
koplet på Forskningsrådets EUnettverk, og jobber tett sammen
med Stavangerregionens
Brusselkontor, EU-enheten på UiS
og deltar aktivt i regionens EUnettverk (Horisont Rogaland).

Tabell 2: Oversikt over EU-prosjekter ved SUS i 2021/2022
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Det er en økende tendens hos oss i forhold til denne typen finansiering som både er svært
viktig for gjennomføring av forskningen og viktig for profilen til universitetssykehuset. Det å
kunne konkurrere med de beste om de største kildene for forskningsfinansiering er viktig for
videre vekst og satsing ved SUS. Det er også verdt å merke seg at finansieringen fra EU
prosjekter bidrar godt inn i belønningssystemet for forskning. Her er vi blant de beste i Norge
og vi fikk i 2021 108 forskningspoeng for dette. Til sammenligning fikk vi 230,5 for hele
artikkelpubliseringen, og 28,5 for alle doktorgradene.
Måloppnåelse
Forskningsstrategien ved SUS gjennomgås årlig med tanke på handlingsplan og hva vi skal
fokusere på fram til 2025. Som en del av dette utarbeides en matrise over mål vi har satt oss
og som reflekterer strategiens innretning og sykehuset utviklingsbehov. Oppdatert matrise
over disse målene og med et nytt mål knyttet til de kliniske studier er gjengitt i tabellen
nedenfor. Matrisen viser også status på måloppnåelsen
Mål

2021

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

348 publikasjoner

Stigende

27,3% i nivå 2
61,8% med internasjonalt
medforfatterskap

Stabilt

10

Synkende

21

Svakt stigende

39

Svakt stigende

Stort sett midlertidige
stillinger med ekstern
finansiering
Deltakende i totalt 11
prosjekter og koordinator for
ett av disse.
22,2% av innstilte nye
søknader til SUS, og 23,1% av
pågående prosjekt.
Økende finansiering fra EU og
NFR

Svakt stigende

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

Stigende antall oppfinnelser,
og stabilt antall
patentsøknader. Økende
antall kommersielle avtaler.
2021: totalt 4
Det nasjonale InterregSim
har startet opp ved SUS.
RegSim etablert på SUS og i
regionen. Deltar i SFU-søknad
med UiS og SAFER. Høy
forskningsproduksjon

Status

Stigende
Svakt stigende
Stigende

Stigende
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Et klinisk studium i medisin er etablert med tilhørende forskning innenfor alle
relevante fagfelt
Etablere ett senter for fremragende
forskning (SFF)

Ikke etablert ennå. 20 nye og
treårige medisinstudenter fra
UiB starter H2023.
2 Søknader sendt inn i 2021.
Ikke tilslag på disse.

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.
· Antall kliniske studier dobles i perioden
2021-2025
· Antall kliniske studier økes med 15% pr
år i perioden 2021-2025
· Andel pasienter som deltar i kliniske
studier er 5% i 2025

Ressursbruk til forskning;
1,94% av budsjett i 2021

Svakt stigende

Antall kliniske
behandlingsstudier økt med 3
til 49

Svakt stigende

Tabell 3: Mål og måloppnåelse for forskningen ved SUS 2025, fra foretakets forskningsstrategi
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