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Om forsknings- og 

innovasjonsstrategien 
 

Sykehuset i Vestfold HF er et 

av ikke-

universitetssykehusene i 

Norge med høyest 

forskningsaktivitet. Årlig 

publiseres om lag 100 

vitenskapelige artikler, og 

om lag 4-6 doktorgrader 

fullføres hvert år ved 

sykehuset. 

Innovasjonsaktiviteten i 

foretaket har vært økende 

de siste årene, med 

hovedvekt på brukerdreven 

innovasjon.  

Sykehuset i Vestfold jobber 

aktivt for at 

brukermedvirkning skal få 

en større plass i forsknings- 

og innovasjonsprosjekter. 

Forsknings- og 

innovasjonsstrategien 

bygger på nasjonale og 

regionale føringer og 

strategier (HelseOmsorg21 

og Regional strategi for 

forskning og innovasjon 

2013-2016), samt interne 

strategier og 

satsningsområder 

(Utviklingsplan for SiV og 

Teknologistrategi for SiV). 

Nasjonal helse- og 

sykehusplan legger også 

viktige premisser for våre 

kunnskapsbehov.  

Strategien følges opp 

gjennom rullerende 

handlingsplaner og årshjul. 

Våre kontinuerlige mål og oppgaver: 
 

 Vi skal drive forskning og pasientbehandling av høy 

kvalitet som gjensidig skal styrke hverandre. Forskning 

og innovasjon skal være en integrert del av 

virksomheten og reflekteres i pasientbehandlingen. 

 God forskningskultur skal prege virksomheten, gjennom 

ledelsesmessig og kollegial tilrettelegging for forskning. 

Nasjonal lovgivning, internasjonalt aksepterte 

retningslinjer, god forskningsetikk og personvern skal 

ligge til grunn for all forskning ved sykehuset. En viktig 

del av forskningskulturen skal være økt involvering av 

brukere (eg. pasienter, pårørende) i klinisk forskning. 

 Vi skal tilstrebe kvalitet fremfor kvantitet i forskningen. 

Vi skal levere forskning av høy kvalitet innen hele 

bredden av våre forskningsområder, samtidig som vi 

satser strategisk på utvalgte områder.  

 Vi skal bidra i samarbeid regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Tverrfaglig samarbeid og 

samhandlingsforskning skal styrkes. Vi skal være en 

attraktiv samarbeidspartner for næringsaktører, 

universiteter, høyskoler, helseforetak og kommuner i 

både forskning og innovasjon, og denne typen 

samarbeid skal styrkes. 

 Tilgang til god infrastruktur er viktig for forskning og skal 

sikres. Vi skal stimulere til økt bruk av 

forskningsbiobanker, tematiske forskningsregistre og 

kvalitetsregistre, herunder større grad av deling og 

gjenbruk av data.  

 

 Vi skal formidle og dele forskningsresultater med andre, 

ut over publisering i vitenskapelige tidsskrifter.  

 SiV skal skape innovasjoner som gir bedre pasient-

behandling, og som kan nyttiggjøres av andre 

helseforetak, primærhelsetjenesten, eller spres gjennom 

kommersialisering. 

 SiV skal ta i bruk allerede tilgjengelig digitale løsninger. 

 SiV skal ha ledere som ser på innovasjon som en naturlig 

del av sitt linjeansvar. 



Visjon 

Forsknings- og innovasjonsarbeidet ved SiV skal ha høy kvalitet og bidra til at sykehuset leverer stadig bedre 

pasientbehandling. 

 

Strategiske hovedmål 2019 – 2022 

Sykehuset i Vestfold HF skal: 

1. Skape flere sterke forskningsmiljøer, basert på kvalitet og faglig bredde 

Vi vil: 

a. Stimulere til etablering av flere sterke forskningsmiljøer basert på faglig bredde og høy kvalitet. 

b. Arbeide for økt ekstern finansiering og skjerme ressurser til forskning i de årlige budsjettprosessene, med 

mål om å bruke minst 2% av sykehusets totalbudsjett til forskning. 

c. Ha en dynamisk og transparent ressursprioritering for å støtte sterke forskningsmiljøer. Klinikkene støtter 

prioriterte og lovende forskningsmiljøer. 

d. Understøtte forskningsmiljøene gjennom forbedret infrastruktur som arealer, utstyr og IKT. 

e. Understøtte forskningsmiljøene gjennom tilfredsstillende prosedyrer og rutiner for forskning, samt 

støttefunksjon i forsknings- og innovasjonsavdelingen. 

f. Styrke translasjonsforskning, samt tverrfaglig forskning og kliniske intervensjonsstudier.   

2. Styrke den kliniske forskningen i aktivt samarbeid med brukerne 

Vi vil:  

a. Øke andelen pasienter i kliniske studier. 

b. Prioritere finansiering av industriuavhengige kliniske studier, samtidig som vi øker forskningssamarbeidet 

med legemiddelindustrien og annen industri, med Inven2 som en sentral samarbeidspartner.  

c. Legge til rette for mer uttesting av ny teknologi i kliniske studier.  

d. Øke kompetansen blant forskere og ansatte i Good Clinical Practice. 

e. Involvere brukere i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, herunder legge til rette for reell 

og hensiktsmessig brukermedvirkning.  

3. Forbedre forskningsorganiseringen  

Vi vil:  

a. Etablere flere forskningsgrupper ved SiV.  

b. Utvide samarbeid mellom forskningsgrupper internt og eksternt. 

4. Styrke vårt forsknings- og innovasjonssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt, 

med industri, kommuner, helseforetak, høyskoler og universiteter 

Vi vil: 

a. Øke vår deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsnettverk.  

b. Øke samarbeid med industri, universiteter, høyskoler, helseforetak og kommuner i forskning og 

innovasjon.  

c. Legge til rette for industripartnerskap hvor SiV og næringsliv sammen utvikler teknologi og nye løsninger.  

d. Øke innovative anskaffelser og innovative partnerskap i samarbeid med Sykehusinnkjøp.  

e. Dele gode innovasjoner med samarbeidspartnere, samt innhente gode innovasjoner utviklet av andre. 

f. Styrke helsetjenesteforskning og forskning på samhandling, pasientsikkerhet og globale helseutfordringer.   

g. Drive aktiv forskningsformidling både internt og eksternt til ulike målgrupper.    

h. Følge opp regjeringens mål om at resultater av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig.  



5. Styrke forskning basert på bruk av forskningsbiobanker og medisinske kvalitetsregistre 

Vi vil: 

a. Legge til rette for forskning gjennom økt tilgjengelighet og god forvaltning av humant biologisk materiale 

og tilhørende data, med god praksis innen håndtering av pasientenes samtykke- og reservasjonsrett. 

b. Sørge for nødvendig infrastruktur både for innsamling, lagring og datahåndtering av humant biologisk 

materiale, og for etablering, datafangst og drift av kvalitetsregistre.  

c. Stimulere til etablering og økt bruk av forskningsbiobanker, tematiske / brede forskningsregistre og 

kvalitetsregistre, herunder større grad av deling og gjenbruk av data.  

d. Stimulere til etablering av kvalitetsregistre for sentrale / store pasientgrupper og forløp ved sykehuset, 

samt at resultatene fra disse gjøres lett tilgjengelig for klinikkene.  

6. SiV skal skape innovasjoner som gir bedre pasientbehandling, som kan nyttiggjøres av 
andre helseforetak, primærhelsetjenesten, eller spres gjennom kommersialisering 

Vi vil:  

a. Bygge opp innovasjonskapasitet på tvers av sykehuset ved å sørge for at de riktige ressursene finner 
hverandre, og at kompetanse utnyttes effektivt.  

b. Øke realisering av innovasjonsprosjekter som er lønnsomme, bidrar til økt verdiskapning og / eller 
understøtter strategiske satsningsområder gjennom målrettede bevilgninger i de årlige 
budsjettprosessene.  

c. Prioritere pasientnytte i alle innovasjonsprosjekter ved å involvere brukere i behovskartlegging og 
planlegging av nye løsninger.  

d. Øke graden av kommersialisering av innovasjonsideer. 

e. Søke ekstern finansiering av innovasjonsprosjekter.  

f. Ha innovasjonsprosjekter som sikrer tilgang på nye løsninger som medfører økt pasientsikkerhet, 
reduksjon av ventetider, økt kapasitetsutnyttelse, effektivisering, kostnadsreduksjon, forenkling av 
arbeidsprosesser, samt styrking av pasientens mestring av egen helse.  

g. Tilstrebe en bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningsresultater fra SiV.  

                                                                                                                                                                    

7. SiV skal ta i bruk allerede tilgjengelig digitale løsninger  
Vi vil:  

a. Sykehuset i Vestfold er ledende på digitalisering og bruk av teknologi som bidrar til å forebygge og 
behandle pasienter på den arenaen som er mest hensiktsmessig for pasienten, og hvor pasientene deltar i 
egen behandling. 

b. Sykehuset i Vestfold er ledende på innovasjon og testing av ny teknologi som støtter opp under enhetlig 
pasientbehandling gjennom hele pasientforløpet, basert på pakkeforløp og nasjonale retningslinjer. 

 
8. SiV skal ha en god innovasjonskultur 
Vi vil:  

a. Ledere skal legge til rette og oppfordre til nytenkning og innovasjon hos sine medarbeidere.  

b. Ta vare på entreprenører og ildsjeler, og bygge opp innovasjonsteam på tvers av sykehuset. 

c. Kultur for idéutvikling og innovasjon skal stimuleres. Man vil arbeide for at man ved SiV får støtte for sin 
nytenkning ved at det gis rom for prøving og feiling, og at det føles motiverende å utvikle nye løsninger.  

d. Synliggjøre innovasjon ved å markedsføre 1-3 innovasjonsprosjekter i året.  

e. Understøtte innovasjonsmiljøene gjennom tilfredsstillende prosedyrer, rutiner og verktøy for innovasjon. 
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