
Overordnet forskningsstrategi for St. Olavs Hospital 

St. Olavs Hospital skal gi forskning høy prioritet, og skal som universitetssykehus styrke 
forskningen i hele regionen. 

3.1A Kvalitet og prioritering 
1. Forskningen skal holde høyt nasjonalt nivå generelt og høyt internasjonalt nivå innen 
utvalgte områder.  
 
2. St. Olavs Hospital skal være landets ledende universitets- sykehus innen medisinsk 
teknologi. 
 
3. Klinisk pasientnær forskning og klinisk relatert  grunnforskning skal prioriteres, og 
forskningen skal i stor grad innrettes mot regionale og nasjonale satsningsområder. 
 
4. Tverrfaglig forskning skal stimuleres og forskningssvake miljøer skal styrkes. 
 
3.1B Samarbeid  
1. St. Olavs Hospital er integrert med DMF, NTNU og skal drive forskning i samarbeid med 
nære kompetansemiljø (HIST, Sintef m.fl.) basert på gjensidige muligheter og forpliktelser. 
 
2. St. Olavs Hospital har, på vegne av Helse Midt-Norge RHF og i samarbeid med NTNU, 
ansvar for å utdanne og veilede forskere i regionen, utvikle regionale forskningsnettverk og 
bidra til at Nasjonale kompetansesentre driver forskning på høyt internasjonalt nivå. 
 
3. Det skal legges til rette for at helsepersonell i sykehuset kan inneha kombinerte 
akademiske stillinger ved NTNU og høgskolene i regionen.  
 
3.1C Forskningsaktivitetens forutsetninger og omfang  
1. Ledere har ansvar for at forskning prioriteres på lik linje med øvrige hovedoppgaver og at 
det rapporteres på ressursbruk og resultat i forhold til eget forskningsbudsjett.  
 
2. St. Olavs Hospital skal sette av interne ressurser til forskning på nivå med øvrige 
universitetssykehus i landet, og øke sin andel av eksterne forskningsmidler.  
 
3. Forskningsaktiviteten skal økes med minst 10 % hvert år, målt i antall vitenskapelige 
publikasjoner, studentoppgaver, masteroppgaver og doktorgrader.  
 
4. Innen år 2020 skal minst 75 % av overlegene og psykolog-spesialistene i hver klinikk og 
minst 5 % av de høgskoleutdannede innen helsefagene ha doktorgrads-kompetanse. 
 
5. Spesifikke tiltak skal iverksettes for å rekruttere flere kvinner til forskning. 
 
6. St. Olavs Hospital skal legge til rette for at diagnostikk, behandling, sykepleie, habilitering 
og rehabilitering kan inngå i utviklings- og forskningsprosjekter. 



 
3.1D Forskningsetikk og brukermedvirkning 
1. Forskningen skal holde en høy etisk standard og følge vedtatte retningslinjer. 
Kjerneverdiene skal prege alle møter mellom forskere, deltakere og brukere i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
3.1.E Innovasjon og forskningsformidling  
1. Forskningen skal ha som mål å bidra til nye produkter og løsninger. 
 
2. Formidling av forskningsresultater til pasienter, ansatte, brukerorganisasjoner, befolkning 
og beslutningstakere skal styrkes gjennom en egen informasjonsstrategi. 

 


