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Forsking er ei av dei lovpålagte kjerneoppgåvene
i spesialisthelsetenesta. Denne strategien skal gi
retning for Helse Fonna sitt arbeid i åra 20162020.

Målbiletet i HelseOmsorg21 er tredelt:
God folkehelse, grensesprengande forsking og
næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.

Forskingsstrategien er utarbeidd i tråd med
Strategi for Helse Fonna 2014-2018, Forskingsstrategien i Helse Vest 2016-2019 og Helse 2020.
I tråd med styrevedtak 8.12.14 i Helse Vest, er
den nasjonale strategien HelseOmsorg21 lagt til
grunn for strategiarbeidet.

Forsking og innovasjon skal gi kunnskapsgrunnlag for førebygging, diagnostikk, behandling,
omsorg og rehabilitering, og gi kunnskap og
kompetanse som grunnlag for spesialisthelsetenester av høg kvalitet.
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Tlf: 0 52 53

1 Visjon og mål
Forsking i Helse Fonna skal vere innovativ, praksisdriven og brukaridentifisert for å møte morgondagens utfordringar i helsevesenet.
Helse Fonna skal ha eit påliteleg, stabilt og berekraftig forskingsmiljø som leverer forskingsresultat med høg vitskapleg kvalitet innan disiplinar
som inngår i, eller er relevant for føretaket si kliniske verksemd.
Forskingsmiljøet skal rustast for deltaking i større
regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt.
Helse Fonna skal ha tydelege satsingsområde
innan forsking. Dette er eit viktig signal overfor
eksterne samarbeidspartnarar og kan styrke miljøa til å hevde seg nasjonalt og internasjonalt.
Helse Fonna skal bygge vidare på eksisterande
forskingsmiljø og utvikle dei gjennom tematiske
forskingsgrupper.
Helse Fonna vil legge til rette for samarbeidsprosjekt og erfaringsutveksling regionalt, nasjonalt
og internasjonalt for kunne løfte kvaliteten og
auke den totale forskingsproduksjonen.

All forskingsaktivitet i Helse Fonna skal forankrast
i leiinga. Forsking er éi av kjerneverksemdene som
helseføretaket pliktar å legge til rette for. Leiarar
skal legge til rette for forsking som kjerneverksemd knytt til dei kliniske miljøa. Klinisk forsking
skjer i klinikken. Det må settast av tilstrekkelege
ressursar til å ivareta forskingsaktivitet på høgt
nivå. Forskarar og leiarar har ei forplikting om at
avsette ressursar blir brukte i tråd med tildelinga.
For å oppnå dette vil Helse Fonna i perioden
2016-2020 ha følgjande overordna målsettingar
1. Bidra til forskning av god kvalitet i alle kliniske
einingar, innan somatikk, psykisk helsevern
og tverrfagleg spesialisert behandling
2. Integrere tematiske forskingsgrupper i kliniske verksemder som bidrar til ein evidensbasert praksis
3. Bygge ein infrastruktur som gjer det mogleg å
gjennomføre både nye og etablerte prosjekt,
og som legg til rette for deltaking i større regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt
4. Legge til rette for at forskingskompetente
klinikarar får avsett tid til forsking, og at nye
forskarar får høve til å utvikle seg

2 Samarbeid og nettverk
Eit stabilt og robust forskingsmiljø lokalt er ein føresetnad for samarbeid og nettverksbygging med
større regionale, nasjonale og internasjonale forskingsmiljø. Universitet, universitetssjukehus og
høgskular er viktige samarbeidspartnarar for å
utvikle forsking og innovasjon av høg fagleg kvalitet.
Føretaket skal legge til rette for forskingssamarbeid gjennom ein robust og integrert infrastruktur.

Samhandlingsreforma inneber endring i oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom første- og andrelinetenesta. Helse Fonna skal bidra til å styrke
kunnskapsgrunnlaget i helse- og omsorgssektoren og sikre betre og meir framtidsretta tenester
gjennom forsking. Det skal leggast til rette for
samarbeid om forskingsprosjekt mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta. Det skal
òg leggast til rette for samarbeid med næringsliv
og private innovasjonsmiljø for å sikre at ny kunnskap blir tatt i bruk.
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3 Brukarmedverking
Helse Fonna har vedtatte retningsliner for brukarmedverking og skal legge til rette for brukarmedvirking i forskinga. Brukarar har gjennom
sine erfaringar ein kompetanse som kan bidra til
auka forskingskvalitet med tanke på forskinga si
relevans, forståing av datamateriale og formidling av forskinga.
Brukar blir vanlegvis forstått som pasient og pårørande, men kan òg vere tenesteytarar, samarbeidspartnarar og leiarar. Brukarinvolvering kan
skje på ulike nivå i organisasjonen.
Kvart forskingsprosjekt skal ha ein definisjon av
kven «brukar» er og brukarinvolveringa skal spegle denne definisjonen.
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Brukarar som representerer den gruppa som er
relevant for forskingsprosjektet er avgjerande av
validitetsomsyn.
Det skal utarbeidast ein plan for korleis brukarkompetansen skal nyttast gjennom prosjektet,
med definisjon av ansvar og oppgåver i dei ulike
fasane. Planen skal så langt som mogleg utarbeidast saman med brukarrepresentantar.
Samarbeid med brukarorganisasjonane skal bidra
til gode løysingar som sikrar brukarmedverking i
forskings- og innovasjonsprosjekt.

4 Organisering
Helse Fonna har samla forskingsaktiviteten i éin
seksjon for å vidareutvikle og styrke forskinga
gjennom samhandling på tvers i organisasjonen,
felles rutinar, oppfølging av forskingsprosjekt og
internkontroll.
4.1 ETABLERING AV FORSKINGSGRUPPER
Helse Fonna vil i perioden legge til rette for etablering av tematiske forskingsgrupper. Dette skal
vere eit verkemiddel for å styrke etablerte forskingsmiljø og kan òg styrke forsking innan prioriterte område i Helse Fonna. Tematiske forskingsgrupper kan styrke konkurranseevna om søkbare
eksterne midlar til forsking.
Forskingsgrupper kan bidra til at både etablerte
og nye forskarar får ei forskingstilknyting og støtte, og kan styrke rekruttering til forskarutdanning. Etablering av tematiske forskingsgrupper
kan vere ein karriereveg for etablerte forskarar og
bidra til at kompetansen blir verande i føretaket.
Forskargrupper kan gi ein stimulans til vidareutvikling av samarbeid innan tematiske forskingsområde og fremme kvalitet i forskingsprosjekt.
Ei forskingsgruppe må bestå av minst éin erfaren
forskar som leier gruppa. Forskingsgruppa skal
legge til rette for eit godt miljø for Ph.D.-stipendiatar, dobbelkompetansestillingar for psykologar, D-stillingar for legar, og dessutan forskarar på
Ph.D.-nivå og støttepersonell i forskingsprosjekta.

Kriterie for etablering av forskingsgrupper og tilrettelegging for søknadar om oppretting av slike
grupper vil bli utarbeidd.
4.2 INFRASTRUKTUR OG STØTTEFUNKSJONAR
Infrastruktur og støttefunksjonar er viktige fundament for helseforsking.
Laboratorietenester og røntgentenester er nødvendige støttefunksjonar for forsking. Før oppstart og godkjenning av forskingsprosjekt skal ein
inngå avtalar om denne typen tenester i prosjektet.
Gode arbeidsforhold for forskarane er nødvendig
for å få god utnytting av forskingsressursane. Helse Fonna skal legge til rette for: Sikker lagring av
data (forskingsserver), forskingsbiobankar, kvalitetsregister, forskingsregister og pasientrapporterte data (PROM).
Forskingsadministrasjonen skal yte praktisk bistand til forskarane med prosjektskildring, rettleiing i samband med nødvendige godkjenningar,
søknadar og samarbeidsavtalar, anskaffing av
statistiske verktøy, tilgang til statistikarbistand og
hjelp med søknadar om ekstern finansiering. Forskingsseksjonen kan òg tilby rettleiing for medarbeidarar med prosjektidear.
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5 Rekruttering

6 Finansiering

Erfarne og aktive forskarar representerer både
fundamentet og drivkrafta i forskinga. Ein føresetnad for forskingsrekruttering er gode kliniske
forskingsmiljø med tilgjengeleg rettleiarkapasitet
og datagrunnlag. Forskingsverksemda bør synleggjerast i helseføretaket. Synleggjering av forskingsaktiviteten kan styrke omdømmet og vere
rekrutterande for helsepersonell til alle delar av
sjukehusa.

For å oppnå god forskingsaktivitet i Helse Fonna
må det settast av midlar til forsking innanfor helseføretaket sine tildelte budsjettrammer. Føretaket vil ha som overordna mål at delen av totalbudsjettet som går til forsking gradvis blir auka i
tråd med nasjonale føringar.

Det bør leggjast til rette for at personell i pasientbehandling og medarbeidarar i kombinerte
akademiske stillingar får tid og støtte til forskingsaktivitet. Stillingar som kombinerer forsking og
arbeid i klinikk vil bidra til stabil rekruttering av
stipendiatar og det blir oppmoda til etablering av
slike stillingar i alle klinikkar.
Kompetanseplanlegginga i føretaket skal vere eit
samspel og eit samarbeid mellom føretaket sine
behov for kompetanse og den enkelte sine ønsker og planar for mastergrad, Ph.D.-grad og post
doc-kompetanse.
Det bør arbeidast for akademisk tilknyting (ved
høgskular og universitet) for meritterte forskarar
ved sjukehuset for å støtte verksemda deira og
styrke samarbeidet med universitet og høgskular.
Det bør arbeidast for fleire kombinerte forskar/
kliniske stillingar for å gi føreseielegheit for dei
meritterte forskarane.
Tilsvarande vil det vere viktig å rekruttere nye
kliniske medarbeidarar til Ph.D.-program. Stillingar som kombinerer klinisk verksemd og forsking
(eksempelvis 50/50-fordeling) bør vere den føretrekte rekrutteringsvegen for nye forskarar i Helse Fonna. Det bør stimulerast til at helsepersonell
i føretaket kan bruke si fordjupingstid til å engasjere seg i forskingsprosjekt.
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6.1 INTERN FINANSIERING
Med intern finansiering er det meint forskingsmidlar som blir sett av i Helse Fonna sitt budsjett
til forsking som ein av kjerneoppgåvene i føretaket til å understøtte den kliniske verksemda. Det
er avgjerande med god internfinansiering for stabil rekruttering av nye forskarar og for å styrke
føretaket sine erfarne forskarar og dei tematiske
forskingsgruppene. Ein vesentleg del av desse
midlane må vere søkbare og fordelast etter faglege kriterie for kvalitet og nytte. Forskingsprosjekt
innan føretaket sine satsingsområde vil bli prioriterte.
Helseføretaket vil kontinuerleg vurdere kva område som skal styrkast med tildeling av ressursar
til forsking gjennom D-stillingar, dobbelkompetanse-stillingar, post doc-stipend, Ph.D.-stipend,
stimuleringsmidlar til frikjøp i tidleg prosjektfase
eller støtte til større eller mindre forskingsprosjekt.
6.2 EKSTERN FINANSIERING
Forskarane blir oppmoda til å søke midlar frå eksterne tilgjengelege kjelder, inklusive nasjonale
og internasjonale forskingsfond. Eksempel kan
vere Det regionale samarbeidsorganet - Helse
Vest RHF, Noregs forskingsråd, Extrastiftinga, Horisont 2020 (EU midlar) og eksterne legat.
Oppdragsforsking i samarbeid med næringslivet
kan vere ei kjelde til ekstern finansiering og vere
viktig for innovasjon.

7 Formidling

8 Innovasjon

Formidling omfattar all aktivitet knytt til å spreie
informasjon om forsking og innovasjon i Helse
Fonna, både om konkrete forskingsprosjekt og
forskingsaktiviteten i føretaket generelt.

Ein innovasjon i helsesektoren er først og fremst
ny eller betra utgreiing eller behandling, pasientforløp eller organisasjonsform.

Helse Fonna skal drive planlagt og aktiv forskingsformidling for å styrke omdømmet og tilliten i
befolkninga og skape engasjement og ein sterk
kunnskapskultur blant medarbeidarane. Helse
Fonna skal sørge for utvikling av den samla kompetansen innan forskingsformidling. Føretaket
må aktivt bruke og forbetre etablerte kanalar (internett, intranett og sosiale medium, Helsenorge.
no osv.), og etablere nye der det er nødvendig.
Lokale og nasjonale medier er naturlege samarbeidspartnarar i arbeidet med offentleggjering
og spreiing av forskingsresultat.
Formidling skal vere ein integrert del av forskarane og forskingsseksjonen sitt arbeid. Seksjonen
skal vere ein pådrivar for å gjere forskinga kjent i
Helse Fonna, for samarbeidspartnarar og elles for
befolkninga. Forskingsseksjonen må synleggjere
kompetansen sin internt i Helse Fonna. Dette kan
bidra til fagutvikling i den kliniske verksemda og
bidra til intern rekruttering til forsking.
Det er viktig å dokumentere kompetanse og
resultat. Forskarane skal tilstrebe publisering i
fagfellevurderte tidsskrift, delta på konferansar/
seminar og vere synlege i media og fagpresse.
Synleggjering av forskingsaktiviteten, satsingsområde og forskingsgrupper vil bidra til å sikre
finansiering og styrke rekrutteringa av forskar-,
brukar- og klinisk kompetanse.

Helse Fonna skal understøtte helsetenesteinnovasjon og næringsutvikling.
Innovasjonskulturen må byggjast på tverrfagleg
samarbeid på tvers av klinikkar/føretak og i samarbeid med næringsmiljø. Innovasjonspotensialet i pågåande forskingsprosjekt skal identifiserast og følgjast opp. Innovasjonsprosjekta i Helse
Fonna skal ha som mål å styrke helsetenesta, og
gi positive konsekvensar for pasientbehandling.
Ein føresetnad for eit godt innovasjonsmiljø er
deling av innovative idear.
Helse Fonna skal gi støtte til konkretisering av idear og koordinere innovasjonsidear og prosessar.
Det er etablert eit felles verktøy (nettløysing) for
oppfølging av idear og innovasjonsprosjekt i føretaket.
Helse Fonna skal legge til rette for å etablere
lokale fora for idéutvikling (tverrfaglege panel,
tankesmier med brukardeltaking), og delta i felles
fora for idéutvikling regionalt og nasjonalt. Sentralt for godt regionalt samarbeid i Helse Vest er
eit enkelt, oversiktleg felles verktøy (nettløysing)
som gir tilgang til alle idear/prosjekt i Helse Vest.
Idear/prosjekt kan då bli synleggjorte frå ein tidleg fase for å mogleggjere samarbeid mellom enkeltprosjekt lokalt, og fellesprosjekt i Helse Vest.
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