
Regional forskningskonferanse

Midt-Norge 2019

Dekan Björn Gustafsson
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Kristiansund 2. oktober
Sesjon: Potensialet i forskningskronene



Aldrende befolkning
Forventet nedgang i oljeinntekter
Rask teknologisk utvikling
Endrede forventninger til helsetjenesten
…

Utfordringsbilde



Forskning for en bærekraftig helsetjeneste 



Følger opp FNs bærekraftsmål

Større økonomisk bidrag fra Norge

 Samspill mellom forskning, næringsliv og offentlige virksomheter/forvaltning

 Nytteverdi, impact

 Innovasjon og næringsutvikling

 Internasjonalt samarbeid

EUs rammeprogram 2021 - 2027



Internasjonale trender



Reformer, effektivisering og
kutt i grunnbevilgning



Totale utgifter til FoU innenfor medisin og helsefag fordelt på finansieringskilder (venstre side) og mottaker (høyre side). Tall for 2017 i mrd. kroner. 
Kilde: NIFU. Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen

Finansiering av helseforskning (2017)
Hvor pengene kommer fra Hvor pengene brukes9,7 mrd.



Grunn til
bekymring?



Kliniske studier – noen utfordringer (kilde: HOD)

Nedgang i kliniske studier 

Ant. søkte studier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) 2000 - 2018

Kilde: HelseOmsorg21-monitor



Påminnelse: forskning er lovpålagt
«Alle helseforetak er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en 
integrert del av sin virksomhet. Forskning er viktig både for å bidra til ny 
kunnskap, og for å bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i sykehusene.» 
(Prop 1 S)

Fire lovpålagte oppgaver:

• Pasientbehandling

• Utdanning av helsepersonell

• Forskning (og innovasjon)

• Opplæring av pasienter og pårørende
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Klinisk forskningGrunnforskning

Translasjon

Helsepersonell med basalfaglig 
kompetanse må oversette

til klinisk anvendelse
Forskere med klinisk 
kompetanse må lage 

relevante studier

Forskere med klinisk 
kompetanse må stille 
relevante spørsmål

Forbedring i helsetjenesten

Hvorfor er det viktig at helsepersonell forsker?



Best research - Best Hospital



Hvordan benyttes forskningsmidlene? 
Data fra HMN 2018
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Antall prosjekter
Forskning på kvalitet og
pasientsikkerhet

Global helseforskning

Helsetjenesteforskning inkl.
samhandling, logistikk og
tjenesteutvikling

Helseutdanningsforskning

Klinisk relevant og pasientnær
forskning

Medisinsk teknologi og
digitalisering av tjenesten

Registerforskning i kombinasjon
med helseundersøkelser og
pasientdata

Translasjonsforskning



Klinikk +

- Forskning

Fagorientert
Kvalitet vurdert 
ved internasjonal 
peer review

Brukerorientert
Kvalitet vurdert 
av brukerne

LAV

HØY

LAV

HØY

Forskningen blir 
virkelighetsfjern og får liten 
praktisk anvendelse

Utviklingen av klinikk og 
forskning sklir fra hverandre

Fare for at…



Klinikk +
- Forskning

Fagorientert
Kvalitet vurdert 
ved internasjonal 
peer review

Brukerorientert
Kvalitet vurdert 
av brukerne

LAV

HØY

LAV

HØY

Hvordan får vi klinikk og 
forskning til å 
samhandle enda bedre?

Klinikkens faglige 
utvikling baseres på 
forskning og vice versa

Det beste fra to verdener



BreddeSpiss Mål

Spiss vs bredde?



Hva bør vi satse på?

 Kvalitet på internasjonalt nivå

 Tverrfaglig og tverrsektoriell forskning

 Behovssvarende forskning
• Klinisk forskning

 «Grensesprengende» forskning

 Lokale / regionale fortrinn

 Forskningsinfrastruktur



Hva bør vi satse på?

• Medisinsk teknologi
- Digitalisering
 Helseplattformen
 Helseinformatikk / e-helse

• Helsetjenesteforskning

• Samhandling

• Logistikk



Master i helseinformatikk

Innføring av e-helse system utløser behov for ny kunnskap i helsetjenesten

• NTNU utreder mulig oppstart av masterprogram 
høsten 2021.

• NTNU og HMN bør være i front på 
helseinformatikk og e-helse!



Investering i forskningsinfrastruktur

• Biobank1
• Bioinformatics Core Facility (BioCore)
• Cellular and Molecular Imaging Core Facility (CMIC)
• Comparative Medicine Core facility (CoMed)
• Klinisk forskningsenhet Midt-Norge
• Fremtidens operasjonsrom (FOR)
• Forskningspost
• Genomics Core Facility (GCF)
• HUNT forskningssenter
• MR Core Facility
• NeXt Move - trening, bevegelse og nevrofysiologi
• NORBRAIN - The Norwegian Brain Initiative
• Norwegian 7T MR Center
• Proteomics and Modomics Experimental Core Facility (PROMEC)
• Medisinsk simulatorsenter (MSS)
• Viral Vector Core Facility

Hva bør vi satse på?
Kjernefasiliteter skal:

• bidra til å gjøre tilgjengelig avansert 
vitenskapelig teknologi/utstyr, prøve-
og datasamlinger og metoder for 
forskere regionalt og nasjonalt

• ha en servicefunksjon med høyt 
kvalifisert personell med 
spesialkompetanse for betjening, 
vedlikehold og/eller opplæring av 
brukere.



Forskningsinfrastruktur koster!



Hva bør vi satse på?

Grunnforskningens langsiktige 
betydning for helsetjenesten.

De store medisinske paradigmeskiftene 
bygger på grunnforskning og translasjon til 
klinisk praksis.

Uten å investere i god grunnforskning 
svekkes også den anvendte forskningen.

Grunnforskning

Klinisk
forskning

Anvendelse



Brain Research Reviews, Volume 55, Issue 2, 2007, 490 - 498



1932: nervefunksjon 1936: kjemisk transmisjon av nerveimpulser 1944: differensiert funksjon i enkeltnevron 1963: eksitasjon og inhibisjon av nerver

1970: signalsubstanser i nerveender 1981: synsfunksjon1977: produksjon av peptider i hjernen

1986: kontroll av nervecellevekst 1991: ionekanalfunksjon 2000: signaloverføring i nervesystemet 2004: luktsystemet



"for their discoveries of cells that constitute a 
positioning system in the brain."

NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019.
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Bjørn Gustafsson fra NTNU (t.v.) og Helse Midt-Norges Stig Slørdahl (t.h.)
i samtale med Brian Smith og Lisa Edwards fra Yale.

EPIC må implementeres som  
forskningsverktøy samtidig med den 
kliniske implementeringen.

Det gir en unik mulighet til å gjøre kliniske 
studier som vil gi pasienter tidligere 
tilgang til ny medisinering og 
behandlingsmetoder.

Internasjonalt samarbeid
- Take-home-message fra Yale og UCL
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Internasjonalt samarbeid
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Samarbeid med Kathmandu University / Dhulikhel hospital (KUSMS)

Internasjonalt samarbeid
- Global Helse



1. Klinikk- og avdelingssjefer må gis et tydelig ansvar for forskning, 
innovasjon og utdanning, FIU-oppgaver må inkluderes 
finansieringsmodellen.

2. Kombinerte stillinger og akademisk karrierevei for helsepersonell

3. Etablere virkemidler under Samarbeidsorganene for å styrke 
tverrsektorielt samarbeid om kunnskapsutvikling med klinisk 
relevans og rask anvendelse i praksis

Nasjonale tiltak for å styrke forskning i sykehusene



 Lederfokus
 Samarbeid for å styrke forskning i alle helseforetak i regionen
 Etablere prosjekter på tvers av helseforetak og UH-sektor
 Tydelige mål om forbedring og effekt i helsetjenesten
 Plan for implementering og kunnskapsspredning/opplæring fra prosjektene
 Tydelig krav om kvalitet

Regionale tiltak




