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Hva er forskning ?

• Forskning er en aktiv, grundig og 
systematisk granskning for å finne ny 
viten og øke kunnskapen.(Store norske 
leksikon )
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Frascatimodellen fra OECD

• Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er skapende 
arbeid på systematisk grunnlag med henblikk på 
å øke den vitenskabelige og tekniske viten, 
herunder viten vedrørende mennesker, kultur og 
samfunn – samt utnyttelse av den eksisterende 
viten til å anvise nye praktiske anvendelser.
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• FoU-begrepet omfatter:

• Grunnforskning er originalt eksperimenterende 
eller teoretisk arbeid med det primære formål at 
oppnå ny viden og forståelse uten noen bestemt 
anvendelse i sikte.

• Anvendt forskning er likeledes originale 
undersøkelser med henblikk på at oppnå ny 
viden. Den er primært rettet mod bestemte 
praktiske mål.

• Utviklingsarbeid er systematisk arbeid basert på 
anvendelse av viden oppnådd gjennom forskning 
og/eller praktisk erfaring med det formål å 
frambringe nye eller vesentlig forbedret 
materialer, produkter, prosesser, systemer eller 
tjenesteytelser
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Organisering av forskning 
ved St. Olavs Hospital HF

• Forskning er en av foretakets fire pålagte 
hovedoppgaver. Ledelse og organisering av 
forskning skal derfor integreres i foretakets 
linjeorganisasjon. St. Olavs Hospital er 
forskningsansvarlig institusjon for all forskning på 
pasienter og biologisk materiale ved det 
integrerte universitetssykehus. Se 
Helseforskningsloven
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St.Olavs mål 2015-2018

• Våre mål 

• � Fremragende behandling 

• � Forskning på høyt nivå 

• � Sterk på kompetanse 

• � Attraktiv arbeidsplass 
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St. Olavs skal :

• � utvikle samarbeid med NTNU og høyskolene for å bedre 
den kliniske kunnskapen 

• � utvikle metoder som bidrar til rask innføring av ny 
kunnskap i de standardiserte pasientforløpene 

• � ha betydelig forskningsaktivitet i egen regi 

• � være ledende og inkluderende innen pasientnær klinisk 
forskning regionalt 

• � levere pasientnær klinisk forskning på høyt internasjonalt 
nivå innen utvalgte områder 
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Rutinekrav i et medisinsk 
laboratorium

• Kvalitetssikring
– Metodevalidering

– Etablere referanseområder

– Holdbarhetsstudier

– FOU : Er dette forskning eller utvikling ?
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Bioingeniører med mastergrad

• Hvilke type jobber blir tilbudt ?

• Hvordan «utnytte» kompetansen ? 

• Hvilken kompetanse innehas 
egentlig ?

• MEN- viktig,- også ansatte med 
grunnutdanning kan bidra med sin 
kompetanse
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Hva må til ?

• Ressurser (økonomi)

• Tid 

• Nysgjerrighet

• Interessert ledelse

• Kreativ ledelse
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• Det viktigste er bioingeniør med en 
indre drivkraft og nysgjerrighet.
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Eksempler

• Egne klinikkvise midler

• Samarbeid med lege eller 
forskergruppen ved avdelingen

• Frikjøp

• Fordypning etter analysering av 
forskningsprøver på vegne av  
eksterne.
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Resultater

• Medforfattere på artikler

• Postere

• Egne artikler – dette er et mål !
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Eksempler

• Tørrisprosjektet 

• Genanalyser

• Utvikling av nye metoder LC MS/MS

• Valideringsarbeid

• Kvalitetsovervåkning

• Bacheloroppgaver
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• I klinikken sitter vi på et enormt datagrunnlag for 
mange prosjekter og videre fordypning.
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Forskning i rutinen- er det 
mulig

• JA

• Krever :
– Interesserte ledere

– Interesserte ansatte 

– Nysgjerrige ansatte

– Engasjerte ansatte

– Ansatte og ledere med glød og 
drivkraft.
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