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RHFenes strategigruppe for forskning 
 
 

Referat 
 
Tid: torsdag 2. juni 2022 kl. 09:00-14:30 
Sted: Park inn Gardermoen 
Tilstede: Baard-Christian Schem (møteleder), Øystein Krüger, Siv Mørkved, Tove Klæboe Nilsen, 
Erlend B. Smeland, Haakon Skogseth, Einar Bugge, Randi Vad, Renate Grüner 
Observatører: Maiken Engelstad (HOD), Marianne van der Wel (HOD), Jan Sigurd Røtnes 
(Helsedirektoratet), Henrietta Blankson (Forskningsrådet, vara).  
Forfall: Gunnar Sivertsen (NIFU, observatør), Katrine Weisteen Bjerde (HK-dir, observatør), Kåre B. 
Hagen (FHI, observatør), Ole Johan Borge (Forskningsrådet, observatør) 
Sekretariat: Torunn Olsnes, Sølvi Lerfald 
 

12-2022 
 

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT 
 
Konklusjon:  
Innkalling ble godkjent. 
Sakslisten ble godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
  

13-2022 
 

KUNSTIG INTELLIGENS I NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 
Innledning ved Renate Grüner og Siv Fjellkårstad, Helsedirektoratet 
 
Renate Grüner 
Ny teknologi tas kontinuerlig inn i tjenesten, men kunstig intelligens har potensiale 
til å endre måten vi jobber på og skiller seg dermed fra innføring av annen 
teknologi. Dette gjelder både hvordan vi samler inn data og hvordan vi bruker 
strukturerte data.  
Det kommer initiativ nedenfra samtidig som det pågår et nasjonalt 
koordineringsarbeid.  
Juridiske, teknologiske og infrastrukturproblemstillinger dukker opp. Det er også 
spørsmål knyttet til samarbeid med helsenæringen, hvordan sikrer man at 
kommersielle løsning som tas i bruk er tilgjengelige over tid? 
 
Siv Fjellkårstad   
Arbeidet med kunstig intelligens er forankret i tre nasjonale strategier: Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020-2023, Helsenæringsmeldingen og Nasjonal strategi for 
kunstig intelligens.  
 
Som en del av arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), ble et 
nasjonalt og tverretatlig koordineringsprosjekt startet opp, kalt "Bedre bruk av 
kunstig intelligens». Det er her lagt vekt på å støtte prosjekter som alt finnes 
fremfor å initiere nye ovenfra. Det er også lagt vekt på å finne gap som hindrer å ta 
i bruk kunstig intelligens 
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Det har vært store endringer i regelverket de siste fire årene. Det skaper 
utfordringer for de som skal ta i bruk kunstig intelligens, da prosjektene ofte er 
ledet av personer med helsefaglig kompetanse, men mangler juridisk ekspertise.  
For noen er det uklart hvilken etat som skal ha ulike spørsmål knyttet til 
regelverket. Det er etablert en tverretatlig nettside for å avhjelpe bl.a. dette: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/kunstig-intelligens 
 
I diskusjonen ble det fremhevet at patologi og radiologi er to områder som peker 
seg ut som aktuelle satsingsområder for KI, fordi man allerede er i gang med å 
bruke KI i pasientbehandlingen. Det ble samtidig diskutert om det er mer fornuftig 
å prioritere områder med store pasientgrupper. Man står fortsatt i startgropen og 
kan gjøre prioriteringer. Myndighetene har bevisst ikke gjort prioriteringer fordi 
man ønsker at tiltak og områder prioriteres i RHFene.  
 
Det ble videre pekt på at infrastrukturen i dag er hemmende for forskning, spesielt 
for samarbeid mellom UH-sektoren og helsesektoren, men også innenfor 
sykehustjenestene og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  
Det er viktig å legge til rette for gode strukturer for intelligent lagring og 
prosessering av data i det kliniske rammeverket som også legger til rette for 
forskning, og for deling av data uten at dataene ødelegges på veien. Det er også 
ønskelig å få oversikt over hvordan det jobbes med dette i ulike deler av landet. AU 
har hatt møter med IKT-direktørene, det en god arena for samhandling mellom 
regionene. 
 
Det nasjonale koordineringsprosjektet følger NHSP, og prosjektet avsluttes derfor 
til høsten, sluttrapport i oktober. Det er etablert et godt samarbeid, men det er 
foreløpig ikke bestemt hvilke strukturer som kan videreføre arbeidet.  
 
Konklusjon:  
Status for arbeidet ble tatt til orientering. AU følger opp i sine møter med IKT-
direktørene. 
 

14-2022 NY EU-FORORDNING OM KLINISK UTPRØVING AV LEGEMIDLER OG SUSAR-
RAPPORTERING 
Presentasjon av arbeidet med rådgiving og SUSAR-rapportering i hver region 
Innledninger ved Jon Borgaard (OUS), Bente Vangen (HUS), Einar Bugge (UNN) og 
Haakon Skogseth (St.Olav) 
 
Jon Borgaard (OUS)  
CTIS-oppfølging gjennom jevnlige møter i regionen, månedlig «CTIS-café» for 
forskere og en arbeidsgruppe for deling av erfaringer. A-hus og OUS har sendt inn 
søknader i CTIS allerede og har gjort seg noen nyttige erfaringer.  
 
Maler og prosedyrer for SUSAR-rapportering er felles via NorCRIN. Både Oslo og 
Bergen har lagt inn sin første rapport. OUS har databehandleravtale med 
Sykehuset Østfold, AHUS, Sykehuset i Vestfold, samt Helse Bergen. Vestre Viken 
ønsker å løse oppgaven lokalt.  
 
Finansiering: Sponsor faktureres for medgått tid for innlegging av SUSAR, men 
beredskap krever ressurser. Har søkt NorCRIN om en 10% stilling for finansiering 
av slik beredskap. Fortsetter godt samarbeid regionalt og via NorCRIN. RFST ønsker 
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å lyse ut stilling for regional støtte med søknader i CTIS og SUSAR, brukerbetalt 
tjeneste. 
 
Bente Vangen (HUS) 
To personer er opplært i CTIS, arbeider med første studie som skal søkes inn. Det 
er noe usikkerhet omkring arbeidsmengde over tid. SUSARs er sjeldne, men man 
har meldeplikt med korte frister og strenge krav om å holde fristene. Fristen løper 
fra sponsor meddeles at det er en hendelse. Det er kun «en håndfull» SUSARs fra 
akademiske studier i Norge per år, så langt i år, har det vært to, en rapportert av 
Sør-Øst og en rapportert av Vest. Kombinasjonen av hvor mye SUSAR-rapportering 
krever av institusjonen og det lave antallet er det ikke vurdert som hensiktsmessig 
at alle har denne beredskapen, men det er nødvendig at det er mer enn en for å 
sikre beredskapen også ved fravær og ferier. 
 
Einar Bugge (UNN) 
Bruker de felles rutinene utarbeidet av NorCRIN. Det er bestemt at alle nye 
legemiddelstudier fra UNN skal søkes inn via CTIS. Avtale med OUS om 
rapportering av SUSARs.  
  
Haakon Skogseth (St.Olav) 
Bruker de felles rutinene utarbeidet av NorCRIN. Avtale med HUS om rapportering 
av SUSARs. 
 
Konklusjon:  
Status for arbeidet ble tatt til orientering. 
 

15-2022 
 

RESULTATER FRA KBS-RAPPORTERINGEN  
Innledning v/ Fredrik Piro, NIFU 
 
Nytt fra og med statsbudsjettet for 2021: 15 % av de resultatbaserte midlene 
fordeles på bakgrunn av KBS-poeng. Finansieringstallene fra SSB er ikke klare og 
endelige tall kunne derfor ikke legges frem, men det er ikke forventet store 
endringer som følge av at de endelige tallene blir publisert. I 2021 var det færrest 
doktorgrader siden målingene startet. Antatt koronaeffekt. Publisering har 
derimot økt og hadde rekordhøye tall i 2021.  
 
Kliniske behandlingsstudier: Data for kliniske behandlingsstudier (KBS) samles inn 
av OUS og SIKT, mens NIFU gjør beregningene. 2019 var første år med data. Disse 
kan være upresise, men fra 2020 er det kvalitetssikrede tall. 
Det er to komponenter i indikatoren: antall nye inkluderte pasienter og 
koordineringspoeng. Det er altså antall studier som inkluderte pasienter i 
rapporteringsåret som telles. Tallene gir derimot ikke oversikt over antall aktive 
studier totalt, eller totalt antall pasienter som er inkludert i kliniske studier.  
 
Det ble kommentert at ambisjonene i handlingsplanen om 5% økning er ambisiøst. 
Pandemien spilte inn for 2021, men selv om man nå jobber hardt for å øke, er det 
usikkert om man klarer å levere. HOD kommenterte at selv om man kan peke på 
pandemien, holder vi på målet. Det er en kulturendring og det tar tid. Målet betyr 
noe for muligheten til å prioritere arbeidet, men det er samtidig viktig å være 
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bevisst utfordringene og kommuniserer det ut. Hvordan tallene brukes og hvordan 
man forklarer for styrer og andre besluttende organ er viktig. 
Det er viktig å merke seg at KBS utgjør 15 % av den totale potten og at det 
beregnes et treårig gjennomsnitt, slik at de økonomiske utslagene av svingninger 
begrenses.  
 
Konklusjon:  
Presentasjonen ble tatt til orientering.  
 

16-2022 
 

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR KLINISKE STUDIER – TILTAK 
Korte orienteringer om status og tiltak fra hver region 
 
Vest:  

 Handlingsplanen oppfattes som et positivt virkemiddel, er forankret i 
ledelsen og jobbes med i de enkelte HF.  

 Nasjonale tiltak: NorTrials-sentrene og har overtatt prosjektledelsen for 
NorCRIN.  

 Ulike tiltak i HFene for å øke tilgang på personell med tid, erfaring og 
kompetanse på kliniske studier i avdelingene, eksempelvis oppbemanning 
på enkeltavdelinger, hospiteringsordning v/ forskningspostene, samarbeid 
med Universitetet i Bergen (Forskningsenhet for helseundersøkelser).  

 medHjelper, et verktøy for å sikre kommunikasjon for kliniske studier med 
pasienter.  

 EinVeiVest, et prosjekt for å sikre god samhandling mellom de fire HFene i 
RHFet (og Haraldsplass), samkjøring av bl.a. budsjettering og rapportering. 
Vil sikre kompetanseoverføring, senke terskel for å starte opp med kliniske 
studier, forenkle inkludering i enkeltstudier og forenkle administrasjon.  

 Helse Vest har koordineringsansvar for arbeidet med avtaleverk for 
desentraliserte kliniske studier. Arbeidsgruppe og referansegruppe er i 
gang. Arbeidet forankres i det interregionale fagdirektørmøtet. Avgrenser 
arbeidet slik at det er hovedfokus på spesialisthelsetjenesten, og skisserer 
ulike scenarier. Leveranse i desember.  
 

Nord:  
 Vedtatt en egen strategi for forskning og innovasjon i RHFet, denne har 

flere prioriterte områder, og her er klinisk forskning en betydelig 
prioritering, jfr. handlingsplanen. Strategien henger også sammen med en 
del av de overordnede prioriteringene fra HOD for 2022 (de fire 
pasientgruppene og tre styringsmålene).  

 Tiltak i åpen utlysning: studiesykepleier / forskningsstøttepersonell kan få 
støtte i tillegg til ordinært søknadsbeløp. 

 Styresaker om handlingsplanen samt Riksrevisjonens undersøkelse om 
klinisk forskning: et vedtak i 4 punkter der et eget punkt er å sikre at 
pasienter får tilstrekkelig informasjon om KBS og mulighet til å delta når 
kriteriene er oppfylt. 

 Klinisk forskning tema på forskningskonferansen høsten 2022 
 
Midt 

 Det er viktig med en nasjonal handlingsplan, jobbes med både i RHFet og i 
samarbeid med HF og i samarbeidsorganet.  
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 Har vedtatt en regional utviklingsplan der forsking er et eget kapittel, og 
handlingsplanen har fått en sentral plass.  

 Helseplattformen: et viktig prosjekt der også forskning er viktig. Vil gi gode 
muligheter for samarbeid også utover regionen, og mellom sektorer når 
den lanseres. Det som er unikt er at man kan følge innbyggere «fra vogge 
til grav» og at rekrutteringssystemet for forskning blir det samme som 
benyttes for klinisk drift. Her er også økonomi, samtykke osv. i samme 
system.  

 Konseptutredning og forprosjekt i oppstart for helsedatasenter.  
 Forskningsposter og biobanker kommer nå i flere foretak. 
 Primærhelsetjenester bruke infrastruktur i spesialisthelsetjenesten – noe 

finansiering går ut i disse dager som insentiv for tilrettelegging 
 Satsing på NorCrin og NorTrials, samt distribuering av NorTrials-midler 

 
Sør-Øst 

 Handlingsplanen for kliniske studier er blitt det viktige og tunge verktøyet 
man håpet det ville bli, den er et viktig referansepunkt og sørger for 
forankring i hele linjen.  

 Utfordringer med begrepene: av de studiene som er rapportert som klinisk 
forskning er bare ¼ av dem kliniske behandlingsstudier 

 Størrelsen på RHFet preger aktiviteten, opplever press på kapasiteten. 
 Legger til rette for forskning i hele regionen (regional forskningsstøtte v/ 

OUS). Har utlyst egne strategiske midler rettet mot ikke-
universitetssykehusene. Dette har gjort at disse har fått økt kompetansen 
og gitt dem økt konkurranseevne i åpen utlysning.  

 Utfordring å få tid til forskning i klinikken selv om mye infrastruktur er på 
plass. Integrering av forskning i behandling er derfor en viktig del av 
handlingsplanen. Dette krever felles systemer.  

 
Konklusjon:  
Informasjon om tiltak i regionene tas til orientering.  
 

17-2022  
 

SEMINAR OM BRUK AV DATA FRA KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
Programmet lagt frem til orientering. 
 
Konklusjon: 
Saken tas til orientering og medlemmene i RHFenes strategigruppe for forskning 
oppfordres til å delta på seminaret. 

18-2022 
 

DIGITALT SAMTYKKE  
Orientering v/ Direktoratet for e-helse ved Øyvind Øverland og Håvard Kolle Riis  
 
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å «utrede og anbefale alternativ for en 
helhetlig løsning for digitalt samtykke til deltakelse i forskningsprosjekter» som 
både skal omfatte videreutvikling av samtykkeløsning på helsenorge.no for 
pasienter og administrasjonsløsning for forskere.  
 
Det ble gjort et arbeid høsten 2021, og et notat ble levert til HOD i november. 
Direktoratet for e-helse fikk i oppdrag å utrede og anbefale alternativ for en 
helhetlig løsning for digitalt samtykke i tildelingsbrevet for 2022. Direktoratet for 
e-helse har avklart med HOD at oppdraget ikke kunne ferdigstilles innen 
opprinnelig frist 1.mai 2022, blant annet fordi det var behov for en 
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behovskartlegging fra RHFene for å komme videre i arbeidet. En foreløpig status på 
oppdraget ble levert med følgende hovedpunkter:  

 Samtykke-tjenesten på helsenorge.no fungerer, men det må gjøres 
tilpassinger for å dekke forskningsbehov (versjoner/revisjon av samtykker, 
brede/smale samtykker, mm). 

 Det må skje en samstemt behovsavklaring før vi kan se nærmere på 
alternativer til en administrasjonsløsning for forskere. 

 Det bør skje en utprøving av anbefalt løsning for å avdekke svakheter og 
sjekke at alle prioriterte behov er innfridd på en tilfredsstillende måte. 

 En gjennomføringsplan for hvordan tjenesten skal gjøres generelt 
tilgjengelig kan komme på plass når resultat fra utprøving foreligger. 

 
Direktoratet ønsker fortsatt avklaring fra RHFene mht. behovet i en 
«forskeradministrasjonsportal». En slik behovsavklaring må prioritere krav, og det 
er ønskelig at spesialisthelsetjenesten er samstemt i sine innspill.  
 
Det kom frem i diskusjonen at det er stor interesse for dette i forskningsmiljøene 
og oppfattes som svært viktig å få på plass løsninger for forskning nå. Det er 
allerede hentet inn en del informasjon, og det ble oppfordret til å bygge videre på 
dette. Tidligere oppfordring om å se på hvordan man har tenkt når man har bygget 
eksisterende digitale løsninger for samtykker (for eksempel i industri) ble gjentatt.  
Det ble videre presisert at man i spesialisthelsetjenesten har andre behov enn for 
eksempel befolkningsundersøkelser, ettersom man må kunne bruke samtykkene i 
ordinær klinisk drift, slik at behandlende personale får tydelig fram hva pasienten 
har samtykket til ved konsultasjon.  
  
Det var enighet om at en funksjonell løsning for spesialisthelsetjenesten er det 
viktigste nå, men at løsningen som velges ikke må være til hinder for å utvide til 
andre områder senere. Det vurderes ulike løsninger, fra å lage integrasjoner mot 
eksisterende forskningsstøttesystem eller å bygge et nytt, nasjonalt system.  
 
Det er behov for å sikre framdriften, i påvente av nye oppdrag. Det blir viktig å 
jobbe videre med de tekniske avklaringene parallelt. RHFene vil gjerne bidra, men 
det er direktoratet som leder arbeidet.  
 
Konklusjon:  
Direktoratet for e-helse sender en henvendelse til RHFene og får en kontaktperson 
i hvert RHF slik at fremdrift sikres.  
 

19-2022 
 

NVI/CRIS 
Innledning v/ Erlend B. Smeland 
 
Konklusjon:  
RHFenes strategigruppe for forskning vil foreslå RHF/HF er representert i 
referansegruppe og styringsgruppe. Enighet om at Helse Vest melder inn en 
representant.  
 

20-2022 
 

FORSKNINGSRÅDET – ØKONOMISK SITUASJON 
Innledning ved Renate Grüner. 
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Den økonomiske situasjonen i Forskingsrådet har vært gjenstand for mye offentlig 
oppmerksomhet og vil få konsekvenser også for forskning i helsesektoren.  
 
Forskningsrådet orienterte om at det jobbes for å redusere konsekvensene for 
forskerne. Informasjon og avklaringer legges fortløpende ut på nettsidene.  
 
Flere av strategigruppens medlemmer delte sine bekymringer, blant annet for 
forsinket infrastruktur, og at noen forskere vil oppleve gap i sine karriereløp. Det 
var også bekymring for at det kan bli stor økning i antall søknader til RHFenes 
forskningsmidler, og hvordan en eventuell økning skal håndteres. 
HOD er i tett dialog med KD. Regjeringen vil ha en samlet håndtering, koordinert 
av KD. HOD vil følge opp og ta initiativ til videre dialog med sektoren. 
 
Konklusjon:  
Drøfting. Ingen konklusjon.  
 

21-2022 
 

AKTUELLE SAKER FRA HOD  
 

a) Hatlenutvalget 
Det er foreslått å fjerne indikatorer for forskning fra resultatbasert 
finansiering og kun beholde indikatorer på utdanning (studiepoeng og 
doktorgrader), samt at utviklingsavtalene med de enkelte institusjonene i 
UH-sektorene skal tillegges større vekt.  
 
Flere mente at eventuelle endringer antakelig ikke vil få direkte 
konsekvenser for samarbeidet med UH-sektoren. Noen uttrykte likevel uro 
for at balansen mellom undervisning og forskning kan bli skjev på sikt. 
Indikatorene har en verdi for helsesektoren, og strategigruppen ønsker å 
beholde, og heller videreutvikle indikatorene, blant annet med mer 
automatiserte datauttrekk. Det å fjerne forskningsindikatorer i UH-
sektoren, kan imidlertid gjøre at det på sikt vil bli mindre motivasjon for å 
for eksempel opprettholde nivåinndeling på tidsskrift, noe som vil være 
uheldig.  
 
Det ble også advart om at man risikerer at man vil bruke ph.d.-produksjon 
som mål på forskningsproduksjon dersom det blir den eneste 
forskningsindikatoren som er igjen. Men som vist i sak 15-2022 er det ikke 
riktig: i 2021 gikk ph.d.-produksjonen ned mens publikasjonsaktiviteten 
økte.  
 
Det ble understreket at selv om publisering skulle bli tatt ut av 
budsjettmodellen i KD er det viktig å beholde statistikken for andre formål. 
Det er bevisstgjørende og fremmer forskning i vår sektor.  
 
Et argument for resultatbasert finansiering i Helse er at i UH får hver 
institusjon får eget budsjett, slik er det ikke i HOD-linjen, og en endring vil 
kreve et annet detaljeringsnivå i oppdragsdokumentene. Argument for 
forskjeller mellom sektorene. En annen viktig forskjell mellom sektorene er 
at det i UH blir sett som en verdi at institusjonene er forskjellige, er like 
tjenester til hele befolkningen et mål i helsetjenesten.  
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Høringsfristen er 10. juni. Det ble oppfordret til å gi høringssvar. 
 

b) Status for arbeidet med revidering av nasjonal strategi for  
persontilpasset medisin  

 HOD jobber med førsteutkast nå.  
 Det er fortsatt mulig å gi innspill på nettsiden som er etablert. 

Venter på flere innspill, bla fra HO21rådet.  
 Har fått delrapporter fra de fem delprosjektene.  
 Vil vurdere oppdrag fortløpende, bl.a. til direktoratet. 

  
22-2022 
 

REFERATSAKER 
- Referat fra AU-møter (4. april 2022, 23. mai 2022) 

 
Konklusjon: 
Referatene tatt til orientering 

23-2022 
 

ORIENTERINGSSAKER 
Orienteringer fra møter i utvalg eller arbeidsgrupper hvor RHF-enes strategigruppe 
er representert.  
 

- Møte med IKT-direktørene 26.04.2022  
 

AU har hatt møter med IKT-direktørene der sammenfallende behov har blitt 
diskutert og de ulike RHF går gjennom hva som skjer i de ulike regionene. Dette 
har vært en god og konstruktiv dialog, det er positivt at IKT-direktørene viser slik 
interesse for forskning og også kjekt å se hva andre regioner har fått til slik at man 
kan lære av hverandre.  

 
Andre orienteringer 

- Oppnevninger til verv (vedlegg) 
 

- Oppfølging av oppdragsdokumentet, status (vedlegg) 
Spørsmål til Forskningsrådet vedrørende Handlingsplan for persontilpasset medisin 
som er nevnt i oppdragsdokumentene til RHFene. Det ble opplyst at denne blir 
integrert i nasjonal forskningsstrategi (delprosjekt 4). Det er bred deltakelse fra 
RHFene i dette arbeidet.  
  

- Status for arbeidet med avtaleverk for desentraliserte kliniske studier 
(muntlig) 

Det ble vist til Helse Vest sin orientering under sak 16-2022.  
 

- Nasjonal rapport for forskning og innovasjon (muntlig/delt ut) 
 

24-2022  EVENTUELT 
Ingen saker meldt under eventuelt.  

 


