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Forskning per 2.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 løpet av første og andre tertial i 2022 er det publisert totalt 90 artikler. Dette er en økning på 19 
artikler sammenlignet med samme periode i 2021 
 

Stipendiater, forskere og avlagte doktorgrader 
Per januar 2022 var 48 stipendiater og 20 forskere tilknyttet SØ. Tre av stipendiatene disputerte i 
løpet av andre tertial 2022, og to nye stipendiater startet opp et doktorgradsløp i lik periode. I 
tredje tertial er det utlyst en ny mulighet for å søke interne midler til nye doktorgrads- eller 
forsker-prosjekter i SØ.  
 

Tildeling av ekstern finansiering  
Så langt i 2022 er det sendt to søknader om forskningsmidler til poenggivende finansieringskilder 
og svar på disse ventes i slutten av året.  
 

Videre ble det totalt sendt inn 15 søknader til ekstern finansiering via HSØ (10 i kategorien 
doktorgradsstipend, 3 i kategorien åpen prosjektstøtte og 2 i kategorien strategiske midler). Per 
dags dato er det innvilget midler til en av de strategiske søknadene (doktorgradsstipend), og svar 
på de resterende kategoriene ventes i slutten av året.  
 

SØ ble tildelt 5 mill. kr. til styrking av infrastrukturen i kliniske behandlingsstudier fra 
Kreftforeningen. Søknaden ble sendt i samarbeid mellom forskningsavdelingen og kreftavdelingen 
og har gitt midler til to nye koordinatorer/studiesykepleiere, to onkologer i delvis frikjøp til 
gjennomføring av studier og en delstilling for koordinator i avdeling for bildediagnostikk for å 
styrke internt samarbeid. Bevilgningen dekker disse stillingene i to kalenderår. 
 

Pågående forskningsprosjekter ved SØ 
Antall pågående forsknings- og kvalitetsprosjekter ved SØ er om lag 180, hvorav 133 er 
forskningsprosjekter. Dette er en blanding av prosjekter som er initiert av SØ, andre helseforetak 
og institusjoner i inn- og utland, og er en blanding av akademisk- og industrifinansierte prosjekter 
(se figur på neste side). De pågående kvalitetsprosjektene tatt med i beregningen er prosjekter 
som behandler helseopplysninger knyttet til enkeltindivider. Antallet kvalitetsprosjekt i alle 
kategorier på SØ vil være betydelig høyere.  
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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. 
Tilsvarende tall for 2022 vil bli tilgjengelig medio 2023. Forskningsavdelingens seksjon for kliniske 
behandlingsstudier arbeider med systemer for tilgjengeliggjøring av statistikk over antall 
henvendelser om deltakelse i kliniske behandlingsstudier, antall avviste/godkjente og antall nye 
kliniske behandlingsstudier. Tall som foreligger i dag viser at SØ er beste helseforetak etter OUS og 
Ahus når det gjelder oppstart av nye industrifinansierte kliniske studier i HSØ. Tilsvarende tall for 
akademisk initierte behandlingsstudier er ikke tilgjengelig per i dag.  
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Utdanning og opplæring mai-august 2022 
 

Utdanning  

Praksis for studenter  
Totalt 210 studenter fra 15 ulike utdanningsløp har vært i praksis i sykehuset i denne perioden. 
 

Praksisprosjektet Helse Sør-Øst/Mottaksprosjektet Sykehuset Østfold (juni 2021 – juni 2023) 
Sykehuset deltar i Praksisprosjektet som er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Norsk 
Sykepleieforbund. Vestre Viken og Sørlandet Sykehus, samt Høgskolen i Østfold (HiØ), 
Universitetet i Agder og Universitetet i Sør-Øst Norge deltar også. Bakgrunn for prosjektet er at 
både bachelorstudenter og utdanningsinstitusjoner gir tilbakemelding om at praksis har 
varierende kvalitet. Det er behov for å se på organisering, ansvarsforhold, informasjon om 
læringsutbytte for studentene, veilederkompetanse og avsatt tid til veiledning. Prosjektet er delt i 
to faser (fase 1 juni 2021 – juli 2022, fase 2 august 2022 – juni 2023): 
 

Forarbeidet (sluttført juli 22). En regionale prosjektgruppe har utarbeidet:  

 forslag til retningslinje for organisering av praksis med beskrivelse av roller og ansvar  

 beskrivelse av praksismodeller som kan benyttes 

 kompetanseplan for praksisveiledere 

 plan for synliggjøring av tid til veiledning (i GAT) 
 

Mottaksprosjektet (august 2022 – juni 2023). Resultatet fra forarbeidet prøves ut i de tre 
helseforetakene, i tillegg vil prosjektet se på muligheten for å etablere kombinasjonsstillinger 
mellom sykehuset og høgskolen. 
 

Status for Mottaksprosjektet i SØ  

 Døgnområdene 3, 6, 7 i Kalnes og SØ Moss er valgt som utprøvingsseksjoner for 
sykepleierstudenter 

 Retningslinjen har vært til høring, tilbakemeldinger er gitt og justeringer foretatt 

 Praksismodell for framtiden som tidligere er innført i SØ breddes nå til de involverte 
seksjonene, og to av disse prøver ut tospannmodellen som veiledningsmodell 

 Praksisveilederne i seksjonene har gjennomført kompetanseplan (inneholder både regionale- 
og lokale krav) som er lagt i kompetanseportalen 

 Det er utarbeidet oppgavekoder i GAT vaktbok og disse er delvis tatt i bruk i 
utprøvingsseksjonene 

 

Utprøving vil skje også i kommende praksisperiode for sykepleierstudenter, tiltakene vil bli 
evaluert og justeringer foretas.  Retningslinjen med tilhørende rolle- og ansvarsbeskrivelse skal 
vedtas. Fra januar 2023 vil så tiltakene implementeres i alle seksjoner som ivaretar 
bachelorstudenter i praksis i SØ. 
 
Lærlinger 
Totalt 75 lærlinger er nå i gang med sine lærlingeløp: 

 Helsearbeiderfaget (37) – hvorav 7 tar fagbrev på jobb 

 Ambulansefaget (29) 

 Ernæringskokkfaget (2) og institusjonskokkfaget (1) 
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 Logistikkfaget (2) 

 Byggdrifterfaget (3) – alle tar fagbrev på jobb 

 Portør (1)  

I tillegg er 2 helserekrutter fra prosjektet «Menn i helse» i praksis.  
 
Utdanningsstillinger 
SØ har per dags dato 50 sykepleiere i utdanningsstillinger fordelt på heltids master- og 
videreutdanninger innen jordmorfaget, akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjons-, barne- og 
kreftsykepleie. 18 stillinger er tildelt medarbeidere som tar videreutdanning i intensivsykepleie.  
 

Det er tilsatt tre spesialsykepleiere i 3-årige prosjektstillinger (alle har første arbeidsdag 01.02.23), 
dette er kombinerte stillinger i samarbeid med HiØ. Formålet er å styrke praksisstudiene og 
utdanningen for spesialsykepleiestudentene. 
 
Leger i spesialisering (LIS) 
25 nye LIS1 startet opp i september 2022. Det ble gjennomført introduksjonsuke før oppstart, og 
alle har fått tildelt læremålsplaner.  

 

SØ har 34 ulike spesialiseringsløp og ca. 240 LIS i utdanningsstillinger. I mars 2019 sendte 
sykehuset 34 søknader om godkjenning som utdanningsvirksomhet til Helsedirektoratet. Det har 
vært lang saksbehandlingstid, men i disse dager behandles en rekke søknader. De fleste 
søknadene må justeres noe da det er over tre år siden søknadene ble sendt. Fag- og 
kompetanseavdelingen bistår i dette arbeidet. Per oktober 2022 har er 5 av 34 søknader godkjent.  
 
Felles kompetansemodul (FKM) og gruppeveiledning/undervisning:  
Kurs i gruppeveiledning/undervisning er fullbooket. Temaene er:  
- medvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling og kommunikasjon 
- kvalitet, pasientsikkerhet, lovverk og etikk 
- forskning 
 

Obligatorisk kurs i supervisjon og veiledning for leger: 
Det gjennomføres fortløpende to-dagers kurs i supervisjon og veiledning for leger, denne høsten 
blir det avholdt to kurs. Vi har per i dag fire instruktører som gjennomfører kursene, ytterligere to 
instruktører skal på instruktør-utdanning (TTT-kurs i regi av RegUt HSØ) ila. 2022/23. 
 
Forbedringsoppgave LIS (NYTT) 
Vi tilbyr LIS et skreddersydd løp knyttet til gjennomføring av forbedringsoppgaven i 
spesialistutdannelsen i forhold til reduksjon av bruk av bredspektret antibiotika. 
LIS får enkel veiledning knyttet til medisinskfaglige retningslinjer og dilemma om hvordan 
gjennomføre selve forbedringsarbeidet i egen avdeling. Dette skjer gjennom:  

 et kort oppstartsmøte med informasjon knyttet til både det medisinskfaglige, samt enkel 
opplæring knyttet til hvordan gjennomføre et forbedringsarbeid 

 løpende veiledning fra smittevernsavdelingen og den nyopprettede Forbedringspoliklinikken 

 et avsluttende møte for gjennomgang av arbeidet og de resultatene som er oppnådd 

 
 
 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/aktuelt/velkommen-til-forbedringspoliklinikken-i-so/1b7e682b-fd15-4272-9644-4d69730f6526
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Utdanningsansvarlig overlege (UAO) (NYTT) 
Sykehusledermøte besluttet å opprette rollen «utdanningsansvarlig overlege» våren 2022. Det 
skal etableres en utdanningsansvarlig overlege for alle spesialiteter. Dette er klinikkene godt i gang 
med å gjøre. I tillegg etableres det et nettverk for utdanningsansvarlige overleger, som ledes av 
fagdirektør i samarbeid med fag- og kompetanseavdelingen. Første nettverksmøte er i november.  
 
Opprettelse av utdanningsråd (NYTT) 
Sykehusledermøte har besluttet å opprette to utdanningsråd; 

1. Utdanningsråd for høgskole- og universitetsutdanninger 
2. Utdanningsråd for videregående skole og fagskoleutdanninger  

  

Utdanningsrådet for høgskole- og universitetsutdanninger har hatt sitt første møte (i september). 
Utdanningsrådet for videregående skole og fagskoleutdanninger planlegges for oppstart før jul. 
 

Opplæring  

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 helsefagarbeidere er fremdeles et prioritert område. Det 
gjennomføres kontinuerlig teori- og ferdighetskurs i fagprosedyrer for helsefagarbeidere. I 
samarbeid med Fagskolen i Viken (Østfold) er det utviklet en ny fagskoleutdanning: 
Videreutdanning i medisinsk virksomhet for helsefagarbeidere (60 studiepoeng) med oppstart 
våren 2023. Fra før finnes Videreutdanningen i kirurgisk virksomhet for helsefagarbeidere (60 
studiepoeng).  
 

Det er påbegynt planlegging av et nytt prosjekt: Utvikle en ny videreutdanning i intensivpleie. 
Planlagt prosjektstart er januar 2023 og studiestart august 2024. 
 
 

Simulering- og ferdighetstrening 
Simulering- og ferdighetstrening foregår lokalt i den enkelte enhet, i simlabben og i nye lokaler i 
adm.bygget. Etter pandemien er det stor etterspørsel etter trening – både kurs, ferdighetstrening 
og fullskala simulering. Spesielt er det behov for ProAct kurs (en systematisk metode som skal 
sikre pasientsikkerhet hos den akutt kritisk syke pasienten). 
 

I perioden er det utdannet 11 nye simuleringsinstruktører, hvorav to er fra legevakt. I tillegg er det 
gjennomført nettverkssamling for simuleringsinstruktørene.  
 
E-læringskurs  
Ca. 380 e-læringskurs er tilgjengelig i Læringsportalen. Utvikling av nye e-læringskurs lokalt har 
måttet vike noe for å få gjort ferdig arbeid med å legge gamle kurs over i nytt verktøy. Det er lagt 
om ca. 50 e-læringskurs (fra Mohive til Kursbyggeren). Dette er gjort for å sikre tilgjengelighet på 
e-læringskurs i fremtiden. 
 

Det har vært bidratt med filmproduksjon inn mot oppdragsgivere fra klinikken. Dette er gjerne 
opplæringsaktiviteter som ikke kommer frem på rapporter eller statistikker.  
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Gjennomføringsgraden av e-læring for 2. tertial viser en naturlig nedgang i juli, og en økende 
gjennomføring fra august:  
 

 
 
Klasseromskurs Læringsportalen  
Etter at covid-restriksjonene ble lempet på har antall kursgjennomføringer i klasserom steget. SØ 
har om lag 100 kursaktiviteter tilgjengelig i læringsportalen. Det er noe mer etterspørsel etter kurs 
som gjennomføres digitalt (Teams/Join), men det er fortsatt stor etterspørsel etter klasserom. 
 
Podkast   
Totalt har podkasten Folk & Fag nå 14 publiserte episoder og 5100 avspillinger. Den mest spilte 

episoden er fortsatt den første som ble publiserte (Selvmordsforebygging), men på annen plass er 

nå episoden «MDMA - fra stigma til cutting edge» med medarbeidere fra Psykforsk DPS Nordre 

Østfold. Podkastredaksjonen har hatt mindre tid til arbeidet dette tertialet på grunn av endringer i 

personalsituasjonen, men planlegger å spille inn fire episoder og publisere dem i løpet av tiden 

fram til nyttår.  

 

Pasient- og pårørende opplæring (PPO)   
Det er påbegynt et arbeid med å få total oversikt over PPO i sykehuset. Fag- og 
kompetanseavdelingen er involvert i følgende kurs med kursadministrasjon og/eller publisering av  
kursene på SØ sine internettsider og/eller innlegg mestring: 

 Diabetes II  

 Hjertesviktkurs 

 Nyreskolen 

 Temadager for foresatte med barn med overvekt 

 Temadager for foreldre med CFS/ME-syke barn og unge  

 Lunge-rehabilitering/KOLS 

 Helse- og arbeid mestringskurs 

 Psykoseseminar for pårørende 

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

 Startkurs overvekt 

 Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) 

o Autismekurs 

o Epilepsi hos barn og ungdom 
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o Forberedelse til skolestart 

o Overgang 18 år 

o SIBS-kurs (forebyggende tiltak for søsken og foreldre til barn med en sjelden 

diagnose) 

o Starthjelpkurs 

o Vi har fått et barn med Down syndrom 

 Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUPP) 

o Foreldrekurs ADHD 

o Foreldrekurs Tourette 

 Gastromedisinsk avdeling – planlegger oppstart av kurs 2023 

o IBS-kurs (irritabel tarmsyndrom) 

o Cøliakikurs 
 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no) 
 

I tillegg gjennomføres 5 dagers kurs i helsepedagogikk to ganger i året for medarbeidere i 

sykehuset og kommunene. 

 

Kompetanseportalen 
Kompetanseportalen er tatt i bruk i alle avdelinger. Seksjonene har nå produsert egne 
fagspesifikke planer og tatt i bruk felleskrav for SØ. Obligatorisk kompetanse for medarbeidere er 
godt ivaretatt.  Seksjonene har hatt litt ulik progresjon i arbeidet, da de tok i bruk verktøyet til ulik 
tid i utrullingsprosjektet. Det har blitt lagt ned et stort arbeid med å strukturere og produsere 
kompetansekrav- og planer på alle nivåer. 
 

Det foregår stadig utvikling av innhold og funksjonalitet i portalen, som medarbeidersamtale-

modulen Dialog, kompetansemålsplaner for lærlinger og automatisk tildeling av planer – disse tas i 

bruk i løpet av 2022. 

 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorende

