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Høring Ny Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) har mottatt høringsutkast for Helse-Nords forsknings og
inovasjonsstrategi for 2021-2025. I utkastet kommer det fram at Helse-Nord ønsker en styrket satsning
på kliniske studier. Hverken ordet «translasjonell», eller «eksperimentell» er nevnt gjennom det 13
sider lange dokumentet. Dreiningen vekk fra samarbeid med forskningsmiljøene ved universitetene
kommer også tydelig fram gjennom utkastet. UiT, Norges arktiske universitet, som er den bærende,
akademiske institusjonen i landsdelen og som er ansvarlig for utdannelsen av helsepersonell til HelseNord, er ikke nevnt. Dette er høyst bemerkelsesverdig i en forskningsstrategi fra helseforetaket i NordNorge.
Helse-Nord er regionalt helseforetak for en geografisk stor, men lavt befolket region, der instanser
innen helseforskning bør lete etter synnergier og samarbeide for å levere kvalitetsforskning og
innovasjonsprosjekter fra en region som i global sammenheng er svært liten. I stedet oppfattes dette
dokumentet som en strategi for at Helse-Nord skal stå selvstendig uten utstrakt samarbeid med UiT.
Under punkt 6.1 kommer det fram at Helse-Nord skal bygge en kultur for forskning. Det ville vært
fornuftig å bygge en slik kultur i samarbeid med det helsevitenskapelige fakultet på andre siden av
veien for regionens universitetssykehus, men dette nevnes ikke.
Under punkt 6.2 stadfestes det at Helse-Nord vil sørge for forskningskompetanse i helseforetakene.
Det stadfestes at:
«Det er avgjørende at helsepersonell har forskningskompetanse både for å kunne drive egen
forskning, og for å forstå og implementere andres forskningsresultater, og dermed bidra til en
kunnskapsbasert tjeneste. Forskningsoppgaver er motiverende for Helse Nords ansatte og er en faktor
av stor betydning for å rekruttere og beholde helsepersonell, særlig i en situasjon med konkurranse
om spesialister i flere profesjonsgrupper.»
LVS mener at samarbeid mellom helseforetak og universiteter er helt grunnleggende for å bygge
kompetansen og de akademiske miljøene som Helse-Nord ønsker seg. Her bør strategien inneholde
samarbeid med de lokale universitetene (spesielt UiT, men muligens også Nord Universitet).
Det er bra at strategidokumentet presiserer at «forskere ved universitetene i nord skal fremdeles
kunne inngå i, eller søke om, midler fra Helse Nord RHF, i samarbeid med helseforetaksmiljø og innen
de prioriteringer og kriterier som ligger i strategien». Dette er likevel den eneste antydningen til
samarbeid mellom forskere i helseforetaket og universitetene. LVS mener at dette er en for svak

målsetning. Samarbeid mellom akademikere og helsepersonell er av avgjørende betydning for å
gjennomføre gode forskningsprosjekter i landsdelen.
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