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Høringssvar: Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling 
 
Viser til utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling av 5. mai 2021, og 
takker for muligheten for å komme med innspill før strategien ferdigstilles. Det regionale 
helseforetaket, Helse Vest RHF, har følgende innspill til høringen – øvrige helseforetak i 
regionen leverer egne høringssvar.  
 
For forskerrekruttering og karriereutvikling er Helse Vest spesielt opptatt av et tett samarbeid 
mellom helseforetakene og universitets- og høyskoleinstitusjonene både regionalt og 
nasjonalt. Fokus på innovasjon og et tett samarbeid om utvikling av helsenæringen er viktige 
moment i dette. Det er dermed av særlig betydning for Helse Vest å understreke at 
strategidokumentet ikke må gi signalisere at det er store forskjeller mellom ulike aktører og 
sektorer, men at det i stedet et samlet virkemiddel, med sterke samarbeidsrelasjoner og med 
en stor dynamikk som kan skape gode muligheter for den enkelte i lang karriereutvikling.  
 
Selv om helseforetaket er opptatt av å støtte opp om den store bredden i forskningen, fra 
basalforskning, via translasjonsforskning og til helsetjenesteforskning, så er det av opplagte 
grunner den pasientnære forskningen og forskning tilknyttet kliniske behandlingsstudier som 
har er særlig fokus i spesialisthelsetjenesten. Kliniske forskerne i helseforetakene viser en 
særlig evne til å kunne kombinere kliniske stillinger med fortsatt karriere som aktive forskere. 
Dette er svært viktig for at foretakene skal kunne ta i bruk resultatene for forskningen og for å 
sikre at relevante forskningsspørsmål blir adressert. Forskerbakgrunn er også svært viktig for 
å hente resultater fra andres forskning fra den internasjonale kunnskapsfronten og 
implementere denne i kliniske praksis lokalt. En karrierevei innen dette området er dermed 
veldig viktig for helseforetakene, selv om det ikke nødvendigvis resulterer i en stilling i 
akademia. Det understrekes at Helse Vest mener at forskerutdanningen i helsesektoren er 
høyst relevant for yrkesutøvelsen. 
 
Innspill på strategiens fem foreslåtte innsatsområder: 
 
1. Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske institusjoner, blant 

arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets interesse for å ansette 
doktorgradsutdannede 

Helse Vest mener at helseforskning og forskerutdanningen tidlig skal presenteres i 
studieløpet, sammen med relevante problemstillinger som skaper entusiasme og 
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engasjement. Det er et overordnet må at forskning og klinikk i større grad skal integreres i 
foretakene, og det er da viktig at tilstrekkelig andel ansatte har bakgrunn i forskning. 
Forskning og innovasjon er på mange områder tett integrert. Dette kan også sees i lys av 
regjeringens uttalte ønske om å styrke og utvikle helsenæringen blant annet i den nye 
handlingsplanen for kliniske studier.  
 

2. Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge forskertalenter 
Helse Vest har ingen kommentarer utover at tiltakspunktene må gjennomgås for å sikre at 
disse støtter opp om å skape «gode og forutsigbare rammer» for forskertalenter. 
 

3. Styrke karriereveiledning inn og ut av forskning og høyere utdanning  
Helse Vest stiller seg bak behovet for karriereveiledning tidlig og at dette i større grad 
etableres som et tilbud på tvers av forskningsgrupper/-miljø. 

 
4. Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de høyere utdannings- og 

forskningsinstitusjonene 

Helse Vest har ikke ytterligere innspill til dette innsatsområdet annet enn at det er viktig at 
det er en god dialog mellom særlig universitetssykehus og høyere forsknings- og 
utdanningsinstitusjonene for å sikre at forholdene for de ansatte i forskningsprosjektene er 
godt ivaretatt på tvers av sektorene. De fleste forskningsgruppene/-miljøene i foretakene 
rekrutterer gjerne ansatte fra begge sektorer. Det er etablerte kanaler for å sikre en slik god 
samhandling. 
 

5. Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og reguleringsvirkemidler 

Helse Vest har ikke ytterligere innspill til dette innsatsområdet. 
 

Vi takker for muligheten for å komme med høringsinnspill til strategi for forskerrekruttering 
og karriereutvikling.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
Renate Grüner 
Forskningsdirektør Helse Vest RHF/ saksbehandler 


