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1. Hva saken gjelder 
 
I oppdragsdokumentet for 2014 til de fire regionale helseforetakene er følgende angitt som et 
hovedmål for forskning og innovasjon: 

“Felles årlig resultatrapport synliggjør eksempler på hvordan resultater fra forskning og innovasjon har 
bidratt til forbedret klinisk praksis/tjenesteutøvelse, i tillegg til øvrig resultatrapportering basert på 
nasjonalt tilgjengelig statistikk om forskning og innovasjonsaktivitet (jf. vedlegg 3 i oppdragsdokumentet 
for 2013).“ 

 
Oppdraget ble gitt for første gang i oppdragsdokumentet for 2013 og skal videreføres årlig.  
 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF 
utarbeidet nasjonal rapport for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten for 2015. 
Hensikten er å svare opp oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved å beskrive 
forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan bidra til forbedret klinisk praksis, samt å legge 
frem nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon.  
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Helse Sør-Øst RHF har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten: Forskning og innovasjon til 
pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015. I juni 2015 ble det avklart på nasjonalt 
fagdirektørmøte at Helse Sør-Øst RHF viderefører prosjektlederansvaret inntil et av de RHF-ene 
ber om endret oppgavefordeling eller når evaluering av arbeidet med rapportene tilsier dette. 
 
Årets arbeidsgruppe ble etablert i august 2015. Den består av to representanter fra hver region og 
en brukerrepresentant. Helse Sør-Øst stiller i tillegg med prosjektleder og 
redaktør/kommunikasjonsansvarlig.  
 
Det ble foretatt en utvelgelse av prosjekter fra hver region på et møte i arbeidsgruppen i 
november 2015.  Prosjekter ble nominert innad i hver region i forkant av møtet. For å oppnå 
bredde ble det tatt hensyn til kvalitet, fagområde, geografi, forskning/innovasjon, 
universitetssykehus/ikke- universitetssykehus, kvinnelig/mannlig prosjektleder og egnethet for 
denne type profilering. Det ble også tatt hensyn til nasjonale satsingsområder og om fagfeltet har 
vært omtalt i foregående års rapporter. 
 
Omtalene av prosjektene er utarbeidet av kommunikasjonsrådgivere/journalister i hver region. 
De er redaksjonelt bearbeidet av redaktør og prosjektleder fra Helse Sør-Øst i samarbeid med 
Prepress Byråservice AS.  
 
Kapittelet om nasjonale nøkkeltall er utarbeidet av eForum som består av representanter fra alle 
RHF-ene. Det er brukt data fra blant annet eRapport (et felles elektronisk rapporteringssystem 
for RHF-ene), NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og 
CRIStin (Current Research Information System in Norway).  
 
Helse Sør-Øst har dekket kostnader forbundet med møtet i arbeidsgruppen og oppdrag til 
byrå/trykkeri. RHF-ene har dekket egne reisekostnader og kostnader forbundet med fremstilling 
av prosjektomtaler. 
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Rapporten ble forankret i møtet mellom de fire RHF-direktørene den 8. februar og overlevert 
HOD 14. mars. For å bidra til større profilering av forskning og innovasjon ble det i år arrangert 
en formell overrekkelse av rapporten til statsråden. Dette ble en vellykket lansering av rapporten 
som fant sted 31. mars ved St. Olavs Hospital/NTNU i Trondheim.  
 
Saken legges nå frem for styret til orientering.  
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør mener rapporten gir gode eksempler på forsknings- og 
innovasjonsprosjekter innen spesialisthelsetjenesten. Den illustrerer hvordan forskning og 
innovasjon bidrar til kunnskapsutvikling og forbedring av pasientbehandlingen.  
 
Administrerende direktør mener at en synliggjøring av resultater fra forskning og innovasjon i 
spesialisthelsetjenesten er viktig for omdømmet blant beslutningstakere, det politiske miljøet og 
publikum generelt. 
 
Styret inviteres til å ta rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2015 til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 
2015 

 
Utrykte vedlegg: 

• Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 
2015 som PDF 

• Program for overrekkelse av rapporten til statsråden 31. mars 2016 
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