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Innspill til «Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025» 

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker å komme med noen innspill tilknyttet Helse Nord sin 

fjerde strategi for forskning og innovasjon. 

 

I høringsbrevet ber dere spesielt om synspunkt og kommentarer til punktlistene som angir 

hvordan Helse Nord skal jobbe for å realisere strategiens innsatsområder. 

 

Strategiplanen deres viser spesielt til nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. NSF 

understreket i sitt innspill til HOD som utarbeidet handlingsplanen i 2020, at det ligger et stort 

potensial i å utvide fokuset i kliniske forskningsstudier til å omfatte flere fagområder utenfor de 

tradisjonelle medisinske fagområdene. Involvering av sykepleieforskere og sykepleiefaglige 

problemstillinger i kliniske forskningsstudier vil gi viktige synergieffekter, og bidra til at 

forskningen blir mer helhetlig. Forskning og innovasjon må skje nært der tjenesten utøves og 

med medvirkning av pasienter og helsepersonell. Forskning innen sykepleie dreier seg blant 

annet om pasienters reaksjoner på og mestring av konsekvensene av sykdom og funksjonssvikt, 

deres livskvalitet, observasjoner og behandling av pasienter. 

 

I planen beskriver dere som et mål «at forskningskompetent personale har tid og ressurser til 

forskning» Og videre at «dette gjelder ansatte innen alle helseprofesjoner og andre profesjoner i 

sykehus». NSF synes det er prisverdig at dere inkluderer flere profesjonsgrupper. Sykepleiere 

som tar sin phd og postdoc tilknyttet det kliniske felt er avgjørende for å gi sykepleiefaglige 

perspektiv i vurdering og behandlingen av pasienter, pårørende og brukere. Tverrfaglig fokus er 

helt avgjørende i behandlingsforløp som bør følges med forskning. Vi har nylig gjennomført en 

kartlegging1 som viser at helseforetakene har mange sykepleiere som forsker på aktuelle 

kliniske problemstillinger. Problemet for oss er at sykepleie ikke faller naturlig inn som et eget 

område innen helseforskning og derfor ikke blir synlig når det skal konkurreres om 

forskningsmidler. Forskningsrådet, RHFer, Kreftforeningen og EU anvender Health Research 

Classification System (HRCS) som klassifiserer helseforskningsprosjekter etter hvilken type 

forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og 

sykdom, helsekategori. Dette systemet fanger opp forskning etter menneskelige organer 

(=medisinsk forskning) og mindre på mestring og samhandling. 

 

 
1 https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2568592 
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Strategiplanen uthever spesielt noen områder som NSF mener sykepleiere kan komme med 

nyttige bidrag:  

• studier innen psykisk helse og rus 

• studier innen e-helse og digitalisering 

• helsetjenesteforskning inkludert forskning på ulike former for medvirkning og 

brukermedvirkning i helsetjenesten 

 

Pandemien det siste året har gitt hele helsesektoren store utfordringer. NSF gjennomførte en 

landsomfattende undersøkelse2 av sykepleieres erfaringer med første fase av 

koronapandemien basert på svar fra 35143 sykepleiere. Vi ønsker å fremheve mangelen på 

intensivsykepleiere som har forsterket behovet for innovasjon som bidra til bedre behandling og 

omsorg av pasienter på intensivavdelinger i fremtiden. Helse Nord beskriver noen områder hvor 

slik innovasjon kan oppnås som NSF mener kan være nyttige: 

• Sektorsamarbeid. Det legges fortsatt til rette for samarbeid mellom helseforetakene og 

universitetene på ulike arenaer som håndterer innovasjonssaker 

• Brukermedvirkning. Pasienter og pårørende skal delta i alle faser (planlegging, 

utvelgelse, vurdering, formidling) av innovasjon, der det er relevant 

• Tverrfaglig samarbeid. Det skal legges til rette for tverrfaglig samarbeid slik at flere 

profesjoner deltar i innovasjonsprosjekter 
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2 https://www.sintef.no/globalassets/sintef-digital/helse/sintef_endeligrapport_1des20.pdf 
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