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Faktagrunnlag:
Årsrapporten utformes på bakgrunn av tall vi får fra forskningsmålingen i Norge, utgitt
av Helse- og omsorgsdepartementet. Det er flere indikatorer som ligger til grunn for
forskningsmålingen. En institusjons forskningspoeng beregnes på bakgrunn av antall
vitenskapelige publikasjoner i Cristin (det nasjonale forskningsinformasjonssystemet)
og deres vitenskapelige kvalitet, avlagte doktorgrader rapportert til NIFU (Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), internasjonalt samarbeid,
samt tildeling av eksterne midler fra Forskningsrådet og EU (rapportert til NIFU).
Resultater:
Forsknings- og innovasjonsavdelingen har samlet resultatene for forskningsproduksjon
og ressursbruk i 2016 ved SiV i "Årsrapport 2016: Forskningsaktivitet og ressursbruk".
Stadig flere forskere ved Sykehuset i Vestfold publiserer sine resultater i anerkjente
nasjonale og internasjonale tidsskrifter. I 2016 ble det publisert 110 vitenskapelige
artikler ved SiV, mot 112 i 2015. I samme periode er det en økning i artikkelpoeng
grunnet mer internasjonalt samarbeid og et fortsatt godt nivå med nivå 2-artikler.
Vi ser en oppgang fra 2015 i antall avlagte doktorgrader, med hele 6 disputaser i
2016. Av helseforetakene er det kun Sykehuset Innlandet og universitetssykehusene
som hadde fler avlagte doktorgrader enn SiV i 2016.
Sykehuset mottok i 2016 flere millioner i eksterne midler, noe som førte til 15,54
poeng for ekstern finansiering. Totalt sett økte forskningspoengene til SiV HF med
16,72 poeng, fra 85,56 i 2015 til 102,28 i 2016.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse (NKAH) har høyest antall
publikasjonspoeng i 2016, etterfulgt at medisinsk klinikk.
SiV rangeres som nr 10 i landet både når det kommer til antall vitenskapelige
publikasjoner og antall forskningspoeng, og vi holder dermed vår posisjon som et av
sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene.
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I perioden SiVs forsknings- og innovasjonsstrategi 2012-2016 har vært gjeldende har
antall publiserte vitenskapelige artikler gradvis steget fra 60 i 2012 til 110 i 2016. Det
kan være verdt å merke seg at produksjonen ser ut til å stabilisere seg, men at SiV
totalt sett har blitt flinkere til å søke eksterne midler, samtidig som nivået på artiklene
og det internasjonale samarbeidet øker.
Et av målene i SiVs forsknings- og innovasjonsstrategi har vært at ressursbruken til
forskning og innovasjon skal økes fra under 1 % i 2010 til minimum 2 % innen 2016.
De totale driftskostnadene tildelt forskning og innovasjon for 2016 var på 1,4 % av
budsjettet, mens totalt forbruk var på 2%.
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