
 
 

 

Forskningsstrategi ved Drammen sykehus 2022-2025 
 

Innledning 

Det vises til Vestre Viken sin overordnete strategidokument. Alle prosjekter skal benytte seg av 

lokal forskningsstøtte og bruke regionale forskningsstøttefunksjoner i HSØ. Forskning skal gi oss 

økt klinisk kompetanse og dermed forbedret pasientbehandling og konkurransedyktig 

rekruttering av ansatte.  Målet fremover er å øke forskningsaktiviteten ved alle avdelinger og 

øke samarbeid mellom avdelinger. Andelen pasienter inkludert i forskningsprosjekter skal øke 

og nå 5% ila strategiperioden.  Forskningsaktiviteten skal reflekteres i undervisning, veiledning 

og pasientbehandling. Forskning skal utvikles i samarbeid med brukerne. 

Visjon  

Forskningen skal bidra til å sette fremtidens standard for persontilpasset medisin og gi et bedret 

diagnostisk og behandlingsmessig tilbud til våre pasienter. 

 

Forskning 

Originale, kliniske pasientnære forskningsprosjekter utgående fra kliniske avdelinger ved 

Drammen sykehus og som har minimum ph.d. nivå prioriteres. Antallet kliniske 

behandlingsstudier og pasienter som inkluderes i slike studier skal økes. Satsningsområder vil 

være å videreutvikle forskningsgrupper som allerede har oppnådd ekstern finansiering og som 

har erfarne veiledere: 

- Forskningsgruppen NORCOR: Tverrfaglig forebyggende behandling ved hjerte-kar sykdom.  

- Persontilpasset medisin ved hjernesykdommer med fokus på epilepsi, multippel sklerose og 

hjerneslag 

- Persontilpasset kreftbehandling med fokus på de store tumorgrupper. 

- Forskningsgruppen VARG –  klinisk forskning ved luftveisinfeksjoner 

 

Publisering og formidling 

Forskningsresultater skal publiseres på nasjonale og internasjonale møter og kongresser, og i 

anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Open Access tidsskrifter bør prioriteres for 

all forskningsformidling der det er mulig. I tillegg skal populærvitenskapelig formidling 

prioriteres ved alle avdelingene. 

 

Infrastruktur 

Forskningen skal forankres ved hver enkelt avdeling, hos forskningssjefen ved sykehuset og hos 

personvernombudet i Vestre Viken.  Forskning tilstrebes tverrfaglighet og en del av alle 

avdelingers faglige utvikling. Både leger og annet helsepersonell skal delta i 

forskningsprosjekter. 

Det skal legges til rette for forskning på alle avdelinger slik at størst mulig andel av 

spesialistutdanningen kan gjennomføres i foretaket. Avdelingene forplikter seg til å legge til 

rette for og ha høy oppmerksomhet overfor klinisk forskning. Dette innebærer prioritering av 

tilstrekkelig forskningsstøtte, rom, utstyr og skjermet tid for helsepersonell med 

forskningsaktivitet. 



 
 

 
Forskningsmøter og nettverk skal videreutvikles. Det opprettes formelle forskningsgrupper og 

alle forskere ved Drammen sykehus bør ha tilknytning til en forskningsgruppe. 

Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og andre avdelinger i foretaket vektlegges i 

planlegging og gjennomføring av prosjekter. 

Hver avdeling bør ha egen forskningsstrategi og årlige forskningsmøter hvor prosjekter legges 

frem og diskuteres. Hver avdeling og forsker plikter å rapportere årlig på forskning. 

 

Kompetanse 

Avdelingene skal prioritere ansettelse av leger med forskningskompetanse og det bør legges til 

rette for å beholde forskerkompetanse. Tilrettelegging for forskning ved alle avdelinger vil på 

sikt danne robuste fagmiljøer og gode forskningsprosjekter.  

 

Hovedmål - Følgende årlige mål i strategiperioden: 

 Til enhver tid 10-15 oppmeldte phd-studenter ved Drammen sykehus, hvorav 2/3 

veiledes fra Drammen sykehus 

 Årlig 2 disputaser veiledet fra klinikk Drammen sykehus 

 30 internasjonale vitenskapelige artikler, hvorav 50% utgående fra egeneide prosjekter 

 Minimum fem populærvitenskapelige artikler 

 Minimum to forskningssøknader bør få ekstern finansiering årlig 

 Flere prosjekter bør nå opp i konkurransen om interne forskningsmidler i Vestre Viken 

 5% av pasienter som følges opp ved Drammen sykehus bør inkluderes i kliniske 

behandlingsstudier i 2025. 

 

Finansiering 
Avdelingene skal bygge opp budsjettmidler til forskningsformål og aktivt bruke forskningsfond. 
Alle forskningsgrupper skal søke om både interne og eksterne forskningsmidler årlig. I tillegg 
skal det søkes aktivt om penger fra ulike legater og stipender. 


