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REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON
Dato
Sted
Til stede

24. november 2017 kl 10:30 – 14:30
Clarion Hotel Bergen Airport
Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen
Anne Lise Kvalevaag, Helse Fonna HF (vara for Haldis Økland Lier)
Gro Anita Fonnes Flaten, HVL (vara for Berit Rokne)
Marit Solheim, Helse Førde HF
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
Helge Molde, UiB (vara for Bente Wold)
Svein Skeie, Helse Stavanger HF
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør
Inger Thune, OUS/UiO/UiT, leder av hovedkomiteen for tildeling av Helse Vest søkbare
forskningsmidler for 2018.
Hilde Jerkø, Forskingsrådet, observatør
Bjørn Tore Gjertsen, Sekretariatet, fra sak 27
Marthe Vaagen Tjemsland, Sekretariatet, referent
Sølvi Lerfald, Sekretariatet

Forfall

Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
Bente Wold, Universitetet i Bergen
Per Bakke, Universitetet i Bergen
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet
Linn Bæra, Brukarrepresentant, observatør
Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF

Sak 24/2017 Godkjenning av saksliste og referat
Det var ingen innvendinger mot innkalling, saksliste eller referat.
Vedtak
 Innkalling, saksliste og referat ble godkjent

Sak 25/2017

Tildeling av søkbare midler 2018

Leder av hovedkomiteen, Inger Thune presenterte innstillingen fra hovedkomiteen. Det ble trukket
frem av årets søknadsrunde at det var sterke underkomiteer med gode diskusjoner, noe som er viktig
for ivaretakelsen av de ulike fagdisiplinene. Thune la videre vekt på at det vært en god faglig utvikling
på mange ulike områder av forskningsaktiviteten i Helse Vest i de årene hun har vært
hovedkomiteleder. Gode retningslinjer og rammer for tildeling har støttet opp under dette.
Årets søknader bekrefter denne utviklingen og viser at forskningsaktiviteten i Hele Vest har høy
kvalitet og god faglig bredde. I tillegg har det vært et større fokus på internasjonalt samarbeid.
Søknadene har blitt vurdert i fra de to likeverdige vurderingskriteriene vitenskapelig kvalitet og
klinisk nytte. Følgende punkt oppsummerer noen av trekkene ved årets
søknader/vurderingsprosesser:
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Det har vært en stor økning i antall søknader til Åpen prosjektstøtte fra i fjor (nærmere 30
prosent), og søknadene har hatt høy kvalitet. Det var altså sterk konkurranse innenfor denne
søknadskategorien. Også innenfor kategorien Doktorgradstipend var det mange gode
søknader. Postdoktorsøknadene når derimot ikke helt opp i konkurransen. Bærer preg av lav
vitenskapelig og metodisk kvalitet, og det er også i år grunn til å understreke at man kunne
ønske et høyere nivå på postdoktorsøknadene generelt.



Fagfeltene hjerte – kar, nevrologi, endokrinologi og onkologi fikk best uttelling i år, mens rus
var ett av de fagområdene som kom dårligst ut med null innstilte prosjekter til tross for
strategiske satsinger på dette området.



Ingen søknader ble innstilt til karrierestipend, men to prosjekter ble innstilt innenfor en ny
søknadskategori, Kliniske forskerstipend. Sammen med Karrierestipend er Kliniske
forskerstipend er en viktig kategori for oppbygging og videreføring av god klinisk forskning i
regionen. Thune har troen på at det vil komme mange gode søknader fra de kliniske
miljøene i årene fremover.

Refleksjoner rundt årets søknader/innstillinger
Det var god dialog og gode diskusjoner i gruppen i etterkant av presentasjonen. Samarbeidsorganet
var fornøyd med vurderingskomiteene sitt arbeid, og takket for god innsats.
Det var spesielt mye diskusjon rundt postdoktorstipendsøknadene, og hva som kan bidra til å heve
kvaliteten på søknadene fremover. Det var enighet i gruppen om at det vil være svært positivt og
nyttig for både de enkelte søkere og søkerinstitusjonene å få gode og konkrete tilbakemeldinger fra
vurderingskomiteene på hva som kan forbedres. Inger Thune la vekt på at det i vurderingskomiteene
er sterkt fokus på å gi ryddige tilbakemeldinger til de som ikke får støtte, og at arbeidet med dette vil
fortsette videre.

Vedtak


Det regionale samarbeidsorganet vedtar fordelingen av søkbare midler for 2017.

Sak 26/2017

Tildeling av strategiske midler 2018

I saken er det gjort rede for tilgjengelige midler og forpliktelser for 2018. Alle satsinger som Det
regionale samarbeidsorganet har forpliktet seg til er kort omtalt i saken.
Vedtak


Det regionale samarbeidsorganet vedtar videreføring av forpliktelser for allerede vedtatte
strategiske satsinger på til sammen kr. 41 955 500.
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Sak 27/2017

Justering av forskningsstrategien 2016 – 2019

Fagdirektøren informerte om arbeidet med justering av forskningsstrategien. Arbeidsgruppen hadde
sitt første møte 6. oktober 2017. Det var enighet i gruppen om at forskningsstrategien i denne
omgang burde justeres med utgangspunkt i følgende punkter:





Innovasjonsbegrepet ble inkludert i dokumentet der det manglet.
Definisjon av innovasjon ble inkludert i dokumentet.
HVL som aktør ble inkludert i dokumentet der det manglet.
Betydningen av begrepene helseforskning og helsetjenesteforskning ble definert og
presisert i dokumentet

Forslag til videre arbeid:
Innspill til videre arbeid med forskningsstrategien fra arbeidsgruppen var hovedsakelig knyttet til at
innovasjon bør innarbeides i dokumentet i større grad og på en mer hensiktsmessig måte.
Samarbeidsorganet var enig i at det bør settes i gang et større arbeid med forskningsstrategien fra
2018 der innovasjon i større grad blir innarbeidet i dokumentet. Helse Fonna argumenterte for at
man burde får inn en representant fra innovasjonsmiljøet i dette arbeidet.
Det var enighet i samarbeidsorganet om å slutte seg til de mindre justeringene gjort i dokumentet så
langt frem til et større arbeid med en revisjon av forskningsstrategien blir satt i gang fra 2018.
Vedtak


Samarbeidsorganet slutter seg til justeringene som er gjort i dokumentet så langt.



Samarbeidsorganet ber om at det settes i gang et større arbeid med forskningsstrategien i
2018 der innovasjon blir innarbeidet i dokumentet i større grad og på en mer hensiktsmessig
måte.

Sak 28/17 Orienteringssaker
1. Rapport NIFU (ressursmåling).

Marit Solheim fra Helse Førde informerte kort om arbeidet som er satt i gang med samarbeid om
metode for datainnsamling i helseforetakene i Helse Vest. Det var ellers ingen kommentarer til
NIFU rapporten.

2. Arbeidsgruppe for oppfølging av Husebekkutvalget, Status for regional oppfølging.
Fagdirektøren informerte kort om arbeidet med den regionale oppfølgingen av
Husebekkrapporten. Et notat er utarbeidet av sekretariatet basert på diskusjonene fra forrige
møte i arbeidsgruppen som fant sted 22. september 2017.
Notatet sendes ut til arbeidsgruppen mandag 27. november, og saken legges frem for
samarbeidsorganet den 22. februar 2018.
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Sak 29/17 Eventuelt
Det var ingen saker i eventuelt.


Neste møte i samarbeidsorganet er torsdag 22. februar 2018 kl. 10.30 – 14.30.
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