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Forskning per 1.tertial 2022 

Forskningsaktivitet måles med ulike poenggivende aktiviteter. Rapporteringen sørger for 
dokumentasjon av forskningsaktiviteten i helseforetakene og danner grunnlag for fordeling av det 
statlige øremerkede tilskuddet til forskning i de regionale helseforetakene. Fra og med 
statsbudsjettet for 2021 ble en ny indikator for kliniske behandlingsstudier tellende når det 
resultatbaserte tilskuddet til forskning i helseforetakene fordeles. De fire indikatorene vi får poeng 
for er: 

(i) produksjon av vitenskapelige artikler 

(ii) avlagte doktorgrader 

(iii) uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra henholdsvis Norges forskningsråd og 
EU 

(iv) indikator for kliniske behandlingsstudier 

 

Produksjon av vitenskapelige artikler 
I 2021 ble det totalt publisert 128 forskningsartikler med forfatter(e) fra Sykehuset Østfold (SØ). I 
løpet av første tertial i 2022 er det publisert 46 artikler, hvilket er en økning på 16 artikler 
sammenlignet med samme periode i 2021. 
 

Stipendiater, forskere og avlagte doktorgrader 
Per januar 2022 er det 48 stipendiater og 20 forskere som er tilknyttet SØ. To av stipendiatene 
disputerte i løpet av perioden og en har fått dato for disputas i løpet av andre tertial 2022. Det ble 
utlyst mulighet for å søke midler til nye doktorgradsprosjekter. Forskningsavdelingen mottok syv 
søknader, hvorav to er innvilget med planlagt oppstart høsten 2022.  
 

Uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra henholdsvis Norges forskningsråd og EU 
SØ fikk ikke forskningsmidler av poenggivende kilder i 2021. Så langt i 2022 er det sendt to 
søknader om forskningsmidler til poenggivende finansieringskilder. 
 

Pågående forskningsprosjekter ved SØ 
Antall pågående forsknings- og kvalitetsprosjekter ved SØ er om lag 180, hvorav 137 er 
forskningsprosjekter. Dette er en blanding av prosjekter som er initiert av SØ og andre 
helseforetak og institusjoner i inn- og utland, og en blanding av akademisk- og industrifinansierte 
prosjekter (se figur på neste side). 
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* Pågående betyr ikke at tilrådning fra personvernombudet er på plass, men at prosjektet er godkjent av avdelingssjef. Dette kan derfor føre til en 
overestimering av pågående prosjekter. 

 

Indikator for kliniske behandlingsstudier 

Formålet med utvikling av en indikator for kliniske behandlingsstudier og innføring av rapportering 
på indikatoren er å holde oversikt over antall kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som 
inngår, innenfor gitte kriterier. Dette gir oss statistikk for å se om vi oppnår målsetningen i 
regjeringens handlingsplan for kliniske behandlingsstudier. 
 

Rapportering for aktivitet i 2021 ble utført i mars 2022, og vi rapporterte 498 pasienter inkludert i 
kliniske behandlingsstudier etter de gitte kriteriene, fordelt på 35 ulike kliniske behandlingsstudier. 
Det er flere pågående studier der det ikke ble rekruttert pasienter i 2021, men av de som 
inkluderte pasienter er følgende fagområder representert (med antall studier): 

 ortopedi (10) 

 kreft (6) 

 hjerte (3) 

 hematologi (3) 

 psykisk helse (3) 

 revma/rygg (2) 

 infeksjon (2) 

 nevrologi (2) 

 intensiv (1) 

 barn (1) 

 kirurgi (1) 

 tverrfaglig (1) 
 

I 15 av disse er SØ nasjonal koordinerende utprøver, noe som gir tilleggs poeng i indikatoren.   
 

Forskningsstrategi 

I første tertial 2022 ble forskningsstrategien for 2022-2027 ferdigstilt.  
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Utdanning og opplæring januar-april 2022 
 

Utdanning av helsepersonell 
 

Praksis for studenter 
Totalt 420 studenter fra 32 ulike utdanningsløp har gjennomført praksis i Sykehuset Østfold HF 
(SØ) i perioden. 
 
Lærlinger  
Totalt 69 lærlinger er nå i gang med sine lærlingeløp: 

 Helsearbeiderfaget (31), hvorav en tar fagbrev på jobb 

 Ambulansefaget (31) 

 Kokkefaget (2) 

 Logistikkfaget (2) 

 Byggdrifterfaget (3), som alle tar fagbrev på jobb.  

I tillegg er 4 helserekrutter fra prosjekt Menn i helse i tilrettelagt praksis.  
 
Utdanningsstillinger  
SØ har nå 40 sykepleiere i utdanningsstillinger fordelt på heltids master- og videreutdanninger 
innen akutt, anestesi, intensiv, operasjon, barn, kreft og jordmor. Mange er ferdig utdannet som 
spesialsykepleiere/jordmødre i juni. Det lyses nå ut nye stillinger for studier med oppstart i august. 
Det er vedtatt en økning (fra 40) til 51 utdanningsstillinger i 2022, av disse er 18 forbeholdt 
intensiv. Det jobbes nå med å etablere kombinerte stillinger i samarbeid med Høgskolen i Østfold 
for å styrke praksisstudiene og utdanningen for spesialsykepleiestudentene.  
 
Leger i spesialisering (LIS) 
24 nye LIS1 startet opp i mars 2022. Det ble gjennomført introduksjonsuke før oppstart og alle har 
fått tildelt læremålsplaner.  

 

SØ har 34 ulike spesialiseringsløp og ca. 240 LIS i utdanningsstillinger. Kun 3 av 34 søknader om 
godkjenning av spesialiteter er behandlet og godkjent av Helsedirektoratet (HD). Det har vært lang 
saksbehandlingstid og i tiden fremover vil det være mye arbeid knyttet til revidering av søknadene 
som ble sendt inn i 2019. 
 

SØ har også samarbeidsavtale med kommunene om gjennomføring av sykehustjeneste for leger i 
spesialisering i allmennmedisin (LIS3-alm) og 8 LIS3-alm får sin rotasjon til sykehuset årlig. 
 
Felles kompetansemodul (FKM) og gruppeveiledninger/undervisning:  
Kurs i gruppeveiledning/undervisning (vår og høst) er fullbooket. Temaene er:  

 Medvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling og kommunikasjon 

 Kvalitet, pasientsikkerhet, lovverk og etikk 

 Forskning 
 Samvalg 
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Obligatorisk kurs i supervisjon og veiledning for leger: 
Det gjennomføres fortløpende kurs i supervisjon og veiledning (to dagers kurs) for leger. Denne 
våren har det vært avholdt to kurs. Det er per i dag fire instruktører som gjennomfører kursene, 
ytterligere to instruktører skal på instruktør-utdanning (TTT-kurs i regi av RegUt HSØ) ila 2022.  
 

Utdanningsansvarlig overlege (UAO): 
Sykehusledermøtet har besluttet å opprette utdanningsansvarlig overlege for alle spesialiteter. Et 
nettverk for UAO er under planlegging og arbeidet ledes av direktør for medisin og helsefag i 
samarbeid med fag- og kompetanseavdelingen. 
 

Opplæring av helsepersonell 
Det gjøres oppmerksom på at det foregår mye opplæring lokalt på enhetene som ikke blir omtalt 
her. 
 

Oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeider  
Oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeider er fremdeles et prioritert område og det 
gjennomføres kontinuerlig ferdighetskurs i fagprosedyrer for helsefagarbeidere. I samarbeid med 
Fagskolen i Viken (Østfold) utvikles det nå en ny fagskoleutdanning: Videreutdanning i medisinsk 
virksomhet for helsefagarbeidere (60 studiepoeng) med planlagt oppstart våren 2023. Fra før av er 
Videreutdanning i kirurgisk virksomhet for helsefagarbeidere (60 studiepoeng) utviklet.  
 

Simulering- og ferdighetstrening 
Simulering- og ferdighetstrening foregår ukentlig lokalt i den enkelte enhet. Ferdighetstreninger 
har blitt arrangert for medarbeidergrupper i ulike fagprosedyrer etter bestilling fra enhetene. Det 
er i perioden utdannet simuleringsinstruktører og HLR-instruktører, både for sykehuset og 
kommunene. 
 

E-læringskurs  
I Læringsportalen er det nå ca. 375 e-læringskurs tilgjengelig, hvorav 75 er utviklet av SØ. Utvikling 
av nye e-læringskurs i denne perioden har ikke vært prioritert, da det har vært mye arbeid med 
omlegging av eksisterende kurs til nytt verktøy. Søs verktøy gjennom mange år ble faset ut av 
leverandør 30 april.  
 

Gjennomføringsgraden av e-læring viser en relativt flat kurve med noe nedgang i desember:  
 

 
 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

November Desember Januar Februar

Kursgjennomføringer E-læring, Sykehuset Østfold



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 23. mai 2022 Side 6 av 6 

Styresak nr.: 47-22  

 
Klasseromskurs Læringsportalen 
Restriksjonene på antall kursdeltagere i et klasserom har preget også deler av dette tertiale. Det er 
fortsatt etterslep på obligatoriske kurs som brannslukning og HLR-kurs, men SØ er nå i en situasjon 
hvor det kan tilbys klasseromskurs og ca. 100 kursaktiviteter er nå tilgjengelig.  
 
Podkast 
Etter at det er blitt etablert en digital medialab i Kalnes Samfunnsbygg er det opprettet en gruppe 

som arbeider med podkasten Folk & Fag. Første episode ble publisert 8. september 2021, og per 8. 

mai er det publisert totalt 12 episoder. Det er planlagt for totalt 14 episoder i løpet av våren 2022. 

Totalt har podkastene hatt 3500 avspillinger. Den mest spilte episoden er Selvmordsforebygging 

med Kim Larsen (ca. 650 avspillinger).  

Podkastene finnes på alle store plattformer (Spotify, Apple Podcast, med flere) og det arbeides 

med en PR-kampanje internt i SØ og i helsefellesskapet.  

Pasient- og pårørende opplæring (PPO)   
Det er påbegynt et arbeid med å få total oversikt over PPO i SØ. Fag- og kompetanseavdelingen er 
involvert i følgende kurs:  
 

Opplæring til/av pasienter- og pårørende 

 Diabetes II, oppstart oktober 

 Hjertesviktkurs, oppstart oktober  

 Nyreskolen, oppstart februar 

 Temadager for foresatte med barn med overvekt, planlegging for oppstart mars 

 Lunge-rehabilitering/KOLS 

 Helse- og arbeid mestringskurs 

 Psykoseseminar for pårørende 

 Hofte- og kneskolen – under revidering, seksjon opplæring bistår i denne prosessen 

 Startkurs overvekt 
 

Opplæring av helsepersonell 

 To 5-dagers kurs i helsepedagogikk for medarbeidere i sykehuset og kommunene 

 
 
 
 
 
 
 


