
Hva kan Norge lære av Danmark – fra et 
sykehusperspektiv?

Erlend B. Smeland 
Direktør forskning, innovasjon og utdanning 



2016: 
• 1290 ÅRSVERK I FORSKNING (INKL. FORSKNINGSSTØTTE) – CA. HALVPARTEN EKSTERNT

FINANSIERT
• VEL 1900 ARTIKLER

Fremtidig utvikling av OUS
• Forbedret behandling og 

forskning
• I moderne bygg
• Til en voksende 

befolkning

Styrke forskning
• God og fremragende forskning



HelseOmsorg21

• HO 21 strategien overlevert juni
2014. 

• Regjeringens handlingsplan lagt
fram november 2015

• HO21 råd etablert (2015-18, 31 
medlemmer) 



Styrking av klinisk forskning

Politikk
• Flere og større kliniske studier
• Flere pasienter i kliniske studier
• Styrke infrastruktur for kliniske 

studier
• Behovsidentifisert forskning

Tiltak
• Etablert program for klinisk 

behandlingsforskning 
(multisenterstudier) 
KLINBEFORSK

• Restrukturert 
helseforskningsprogrammene i 
NFR

• Nor-Crin etablert (nasjonalt 
nettverk)

• Stimulere internasjonale 
nettverk og finansiering



Clinical
research

Stab forskning, innovasjon og utdanning

Politisk ønsket
- oppdragsdokumenter
- indikatorer
- finansieringsordninger

Styrket infrastruktur
Styrket helseforskningsmiljøer
Brukerinvolvering
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Klinisk forskning – relativ siteringshyppighet



Hva gjør vi i OUS?



Ny forskningsstrategi OUS (2016-2020)
Ny handlingsplan forskning (2016-2017)



Strategiske hovedmål 2016-2020

Oslo universitetssykehus skal:
1. Skape flere fremragende forskningsmiljøer, basert 

på kvalitet og faglig bredde 
2. Styrke den kliniske forskningen, i aktivt samarbeid 

med brukerne
3. Forbedre forskningsorganiseringen og styrke 

samarbeidet med universitets- og høyskolesektoren
4. Styrke vårt internasjonale samarbeid 
5. Styrke forskning basert på bruk av 

forskningsbiobanker og medisinske kvalitetsregistre



Styrke den kliniske forskningen, i aktivt samarbeid med 
brukerne

Vi vil:
• Involvere brukere i planlegging og gjennomføring av forskning, herunder 

utvikle modeller for reell og hensiktsmessig medvirkning der brukere kan bidra 
med sine erfaringer og perspektiver, slik at pasientenes behov kommer bedre 
til uttrykk. Brukere bør, der det er hensiktsmessig, trekkes inn allerede på 
idéstadiet.

• Legge bedre til rette for at dyktige forskere, som kombinerer klinisk eller 
diagnostisk arbeid og forskning, får gode muligheter for forskning. 

• Styrke utprøvningsenheter og andre kliniske støttefunksjoner, samt øvrige 
forskningsstøttefunksjoner. 

• Styrke den translasjonelle forskningen, som er en viktig kobling mellom 
grunnforskning og klinisk forskning.

• Arbeide for bedre finansiering av industriuavhengige studier, samtidig som vi 
videreutvikler forskningssamarbeidet med legemiddelindustrien og annen 
industri, med Inven2 som en viktig samarbeidspartner i tilretteleggingen. 

• I større grad ta i bruk viktige forskningsresultater i klinisk praksis. 
• Legge til rette for mer helsetjenesteforskning, forskning innen 

helseinformatikk (eHelse) samt uttesting av ny teknologi.



Hva er status?



Innovasjon og industrisamarbeid

• OUS/UiO felles TTO: Inven2
• 2016: 84 patenter, 46 lisensieringer og 

7 nye selskaper
• Kliniske studier



Antall industrisponsede 
studier meldt SLV per år

OUS - innmeldte avtaler per 
år

Siri Kolle, Inven2



Type avtaler nye avtaler Inven2 2016

Siri Kolle, Inven2



Nye avtaler per terapiområde Inven2 2016

Siri Kolle, Inven2



Samarbeid med industri

• Helsenæringen i Norge voksende, men betydelig 
mindre enn i andre nordiske land

• Har vi gode nok miljøer til å være attraktive nok?
• Forskningsmiljøer
• Logistikk, pris og gjennomføringsevne



Stab forskning, innovasjon og utdanning

Health research - trends
Technological development

Disruptive technologies, automation and big
data

Increased biological insight
Development of new diagnostic tools and 

novel theraphy

BIOTEC
PHARMA

MEDTEC



Norwegian Radium Hospital
Institute for Cancer Research

“Successful medical schools will be surrounded by 
clusters of small/medium-size biotech/biomed 
companies”
Hans Wigzell

Innovation and industrial collaboration





Nært samarbeid mellom OUS og UiO innen 
livsvitenskapsforskning

• Sentre/forskningsmiljøer
• Infrastruktur

– Kjernefasiliteter
– Biobanker og registre

• Teknologi og kompetanse
• Data, bioinformatikk, «computational analyses»
• Studier av sykdomsmekanismer
• Innovasjon og kommersialisering

Fra brilliante individer til 
brilliante systemer
• Store sentre
• Tung infrastruktur
• Klustre
• Partnerskap



Clinical
research

Stab forskning, innovasjon og utdanning

Politisk ønsket
- oppdragsdokumenter
- indikatorer
- finansieringsordninger

Styrket infrastruktur
Styrket helseforskningsmiljøer
Brukerinvolvering

Andre grep?
- Nordisk samarbeid
- OP-samarbeid?
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Potensiale for økt nordisk samarbeid 
vedrørende klinisk forskning?

• Større populasjon, relativt homogen (sjeldne sykdommer)
• Registre og biobanker
• Samarbeid mot EU/internasjonalt samarbeid 
• Etablert noen strukturer

– Nordic Nect (fase 1, kreft)
– Nordic Trial Alliance (kliniske multisenterstudier)

• Bedre tilgang til nye medikamenter?
• Nye nordiske helseforskningsprogammer?

– Antimikrobiell resistens
– Persontilpasset medisin

Stab forskning, innovasjon og utdanning



Vil ha flere nordiske kliniske studier

Stab forskning, innovasjon og 
utdanning



What’s NEXT?

• Kan vi ta andre grep?
• Lære av danske 

erfaringer?
• Nasjonale løsninger??

• Er vi fornøyd med 
denne utviklingen??



Hva skal til for at Norge kan få til noe lignende?

• Har vi tilstrekkelig finansiering?
• Krever vilje til å bidra – flere parter

• Nasjonalt forankrede løsninger – nasjonalt samarbeid og 
nasjonal pasientinklusjon
• Nordisk samarbeid???

• Har vi god nok infrastruktur? 
• Ett eller flere steder??
• Fase I/II eller fase III sentre?

• Har vi sterke nok forskningsmiljøer til å være attraktive 
partnere?
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