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REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON
Dato
Sted

22. februar 2018 kl. 10:30 – 15:45
Clarion Hotel Bergen Airport

Til stede

Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF
Anne Lise Kvalevaag, Helse Fonna HF (vara for Haldis Økland Lier)
Marit Solheim, Helse Førde HF
Svein Skeie, Helse Stavanger HF
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
Bente Wold, Universitetet i Bergen
Per Bakke, Universitetet i Bergen (gikk etter sak 7)
Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør (gikk etter sak 7)
Linn Bæra, Brukerrepresentant, observatør
Bjørn Tore Gjertsen, sekretariatet, (ikke til stede i sak 6 og 7)
Sølvi Lerfald, sekretariatet, referent

Forfall

Sak 01/2018

Hilde Jerkø, Forskingsrådet, observatør
Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF

Godkjenning av saksliste og referat

Det var ingen innvendinger mot innkalling, saksliste eller referat. Ingen saker ble meldt til eventuelt.
Vedtak
 Innkalling, saksliste og referat ble godkjent

Sak 02/2018

Faglig rapportering 2017

Trykt utgave av Faglig rapportering 2017 ble delt ut på møtet. Den baserer seg på data fra nærmere
300 rapporter fra prosjekter med finansiering fra Helse Vests forskningsmidler. Sølvi Lerfald la fram
hovedtrekkene i rapporten, som i tillegg til trykt versjon, er tilgjengelig i digital utgave på Helse Vests
nettsider: https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/forskingsprosjekt.
Rapporten tar blant annet for seg faglig klassifisering (HRCS), brukermedvirkning,
forskningsproduksjon, kliniske studier, internasjonal finansering og samarbeid med næringsliv, og
samarbeidsorganet var spesielt opptatt av de to siste punktene. Det er et sterkt ønske om å få gode
miljøer til å søke internasjonale kilder i større grad enn det som kommer fram av årets rapportering.
Utfordringer ved og virkemidler for samarbeid med næringslivet ble diskutert. Det er behov for å
vurdere strategiske virkemidler på begge områdene. Andelen kvinner som er ledere av
forskningsgrupper er lav. Andelen er noe høyere i rollene som veiledere og prosjektledere, men det
er en utfordring at utviklingen ikke går raskere, gitt den årelange overvekten av kvinner som er
doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Formidling av forskning var et annet tema som ble diskutert.
Faglig rapportering 2017 og tilhørende forskningsregister (http://forskningsprosjekter.ihelse.net) kan
benyttes som utgangspunkt for formidling av forskning, både på konferanser og i media.
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Vedtak
 Det regionale samarbeidsorganet tar Faglig rapportering 2017 til orientering.

Sak 03/2018

Evaluering av søknadsrunden 2018

Søknadsprosessen for 2018 ble gjennomført på vanlig måte med utlysing i juni, frist 15. september,
arbeid i vurderingskomiteene fra slutten av september til komitémøtene i uke 44 og 45, vedtak i
samarbeidsorganet i november, oppfølging av de som har fått tildeling, samt tilbakemelding til alle
søkere i desember 2017. Samarbeidsorganet diskuterte noen punkt som trenger avklaring før
retningslinjene for søknadsprosessen 2019 kan utarbeides:






Klargjøring av søknads- og vurderingsprosess, (retningslinjer for søknadsvurdering).
Karrierestipend, egenandel og krav om søknad om internasjonale forskningsmidler.
Retningslinjer for utenlandsstipend, mulig presisering av retningslinjene.
Retningslinjer for klageadgang, forankring i søkerinstitusjon.
Lengde på stipendfinansiering, vurdering av stipendperiode.

De fire første punktene følges opp videre, og forslag til retningslinjer legges fram på møtet i
samarbeidsorganet i juni 2018.
Vedtak
 Med utgangspunkt i saken og innspillene som kom fram i møtet, legges forslag til reviderte
retningslinjer fram for samarbeidsorganet på junimøtet 2018.

Sak 04/2018

Revisjonsrapport Helse Vests forskningsmidler

Internrevisjonen i Helse Vest leverte i september 2017 en rapport om Helse Vests forskningsaktivitet.
Formålet med revisjonen var å undersøke hvordan forskningsaktiviteten i helseforetakene gir
grunnlag for kunnskapsoverføring og kvalitetsforbedring. Internrevisjonen har i rapporten satt opp
noen punkter som kan vurderes regionalt og i helseforetakene. Disse punktene er samlet under tre
overskrifter:
1. Tildeling av midler – retningslinjer og prosess
2. Formidling av forskning
3. Brukermedvirkning i forskning
Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon har gjennom mandat gitt av styret i Helse
Vest, ansvaret for å fastsette rammer og retningslinjer for tildeling av Helse Vests forskningsmidler og
utarbeide forskningsstrategi. Rapporten har derfor direkte relevans for samarbeidsorganets arbeid.
Rapporten har vært behandlet i revisjonsutvalget samt i ledermøtet i Helse Vest, og den er lagt fram
for styret i Helse Vest. Styret ønsker (forsknings-) administrasjonens plan for oppfølging av de
merknader og læringspunkter som krever oppfølging på regionalt nivå. Som et ledd i denne
oppfølgingen ble saken lagt fram for Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon.
Innspillene fra samarbeidsorganet bygges inn i sak til styret i mars 2018.
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Vedtak
 Samarbeidsorganet ber om at saken følges opp i tråd med saksdokumentet og med
utgangspunkt i innspill som kom fram på møtet.

Sak 05/2018

Regionalt redelighetsutvalg

Revidert forskningsetikk lov (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23) gir
forskningsinstitusjoner i oppgave å etablere utvalg for redelighet. Det har kommet en forespørsel fra
Helse Fonna om det er grunnlag for å etablere et regionalt redelighetsutvalg.
Samarbeidsorganet er positiv til å etablere et regionalt redelighetsutvalg, ikke minst med
utgangspunkt i habilitet, saksomfang og det utstrakte forskningssamarbeidet mellom institusjonene.
Det ble diskutert om det er juridiske aspekter som kan legge hindringer i veien for et felles utvalg, og
om UH-institusjonenes andre fagområder enn helse vil kunne inngå i utvalgets ansvarsområde. Til
neste møte utreder UH-institusjonene og Helse Vest RHF de juridiske aspektene og mulighetene for å
etablere et felles redelighetsutvalg mellom helseforetakene og UH-institusjonene i regionen, inkl. en
vurdering av hvor det administrative ansvaret for et felles utvalg skal ligge.
Vedtak
 Samarbeidsorganets institusjoner vurderer muligheten for å etablere et felles
redelighetsutvalg. På basis av dette legges det fram ny sak på samarbeidsorganets møte i
april 2018.

Sak 06/2018

Midtveisevaluering av strategiske satsinger

I 2014 ble det gjennomført en større prosess for tildeling av strategiske midler. Prosessen inkluderte
invitasjon til institusjonene om å komme med innspill til tematiske områder, utvelgelse av hvilke
områder det skal satses på, invitasjon til å komme med søknader, ekstern evaluering av søknadene
og vedtak om tildeling. Seks strategiske satsinger fikk tildeling av midler i fem år fra 2015, med til
sammen nærmere kr. 85 millioner for femårsperioden.
Samarbeidsorganet har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres en midtveisevaluering av
satsingene, og på møtet ble prosessen rundt evalueringen diskutert.
Vedtak
 Samarbeidsorganet ber om at saken blir fulgt opp med utgangspunkt i saksutredningen samt
de innspill som kom fram på møtet.
 Samarbeidsorganet ber om at resultatet av evalueringen blir lagt fram høsten 2018.

Sak 07/2018

Oppfølging av tilbakemelding til søker – utlyste midler 2018

Saken er unntatt offentlighet.
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Samarbeid mellom sektorene

I sak 04/2017, møte 20. april 2017, vedtok samarbeidsorganet å nedsette en arbeidsgruppe for å
følge opp Husebekkutvalget rapport med utgangspunkt i oppdragsdokumentet 2017 fra Helse- og
omsorgsdepartementet til Helse Vest og tildelingsbrevet 2017 fra Kunnskapsdepartementet til
Universitetet i Bergen. Arbeidsgruppen ble nedsatt med representanter fra helseforetak, Høgskolen
på Vestlandet og universitetene i regionen.
Arbeidsgruppen fikk i mandat å gjennomgå fem tematiske områder i Husebekkutvalgets rapport, og
komme med forslag til oppfølging.
1.
2.
3.
4.
5.

Eierstruktur og samarbeidsarenaer
Areal for forskning og utdanning
Forskningsfinansiering
Administrative rutiner og regelverk
Forskningsinfrastruktur

Samarbeidsorganet gjennomgikk forslagene fra arbeidsgruppens rapport, og sluttet seg til
konklusjonene i rapporten med de innspill som kom fram på møtet.
I forbindelse med punktet om samarbeid rundt leveranser av administrative tjenester (under
hovedpunkt 4), diskuterte samarbeidsorganet muligheten for bedre samspill mellom sektorene om
IKT-systemer. Helse Bergen og Helse Stavanger tok oppdraget med å utforme en konkret bestilling
som skal benyttes som utgangspunkt til å invitere Helse Vest IKT og IKT-avdelinger ved UHinstitusjoner til diskusjon på et av samarbeidsorganets møter våren 2018.
Vedtak
 Rapporten følges opp med utgangspunkt i arbeidsgruppens anbefalinger og innspill som kom
fram i møtet.
 Med utgangspunkt i konkret bestilling utformet av Helse Bergen og Helse Stavanger, inviteres
Helse Vest IKT og tilsvarende avdelinger ved UH-institusjonene til et møte i løpet av våren
2018 for å diskutere muligheter for bedre samordning av IKT-systemer.

Sak 09/2018

Forskningskonferansen 2018

Forskningskonferansen i 2018 arrangeres i Stavanger 25. - 26. oktober. Samarbeidsorganet diskuterte
utkast til program. Samarbeidsorganet ber om at det blir arbeidet videre med programmet med
utgangspunkt i saken og innspillene som kom fram på møtet.
Vedtak
 Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar rammene for
forskningskonferansen 2018. Sekretariatet tar med seg innspillene som kom opp i møtet i
arbeidet med den endelige utformingen av programmet.

Sak 10/2018

Felles møte april 2018 mellom samarbeidsorganene

Da styret i Helse Vest i desember 2016 vedtok den nye organiseringen av regionale samarbeidsorgan,
et for forskning og innovasjon og et for utdanning, ble det også nedfelt i mandatet at begge
samarbeidsorganene har ansvar for å vurdere sammenhengen mellom forskning, innovasjon og
utdanning og uttale seg om saker av felles interesse. For å understøtte dette skal det årlig arrangeres
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et felles møte mellom samarbeidsorganene. Det første møtet skal arrangeres 11. april 2018, og
samarbeidsorganet diskuterte hvilke saker som kan være aktuelle for møtet.
Vedtak
 Sekretariatet for regionale samarbeidsorgan forbereder fellesmøtet 11. april med
utgangspunkt i forslag til saker og andre innspill som kom fram i møtet.

Sak 11/2018

Ny representant i fagråd for helsetjenesteforskning

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning er ett av to pågående forskningsnettverk som er
forankret gjennom prosesser i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i
spesialisthelsetjenesten (NSG) og de regionale samarbeidsorganene. Det er etablert et fagråd for
nettverket, og samarbeidsorganet har tidligere oppnevnt to representanter til rådet – en fra UHinstitusjon i regionen og en fra helseforetak. På bakgrunn av at helseforetaksrepresentanten har gått
over i annen virksomhet, diskuterte samarbeidsorganet hvilke kandidater som kan være aktuelle til
vervet.
Vedtak
 Saken følges opp med utgangspunkt i forslagene som kom fram i møtet.

Sak 12/2018

Indikator for kliniske studier

Det vil bli utviklet en indikator for kliniske studier som er foreslått å utgjøre 15 % av totalen av den
resultatbaserte delen av forskningsmidler som fordeles på post 78 i Statsbudsjettet. I
oppdragsdokumentet for 2018 står det at de regionale helseforetakene skal gjennomføre en
prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, og
dette skal gjøres i tråd med tilrådingene i rapporten fra den nasjonale arbeidsgruppen som har
utviklet indikatoren. Arbeidsgruppen har vært ledet av Helse- og omsorgsdepartementet. Fagleder
Anne Mathilde Henden Kvamme presenterte arbeidet med den nye indikatoren. Hun har vært
representant for regionens kliniske støtteavdelinger i arbeidsgruppen. Presentasjonen og rapporten
fra arbeidsgruppen er gjort tilgjengelig for samarbeidsorganet.



Neste møte i samarbeidsorganet er onsdag 11. april 2018, og er todelt:
o Felles møte med Samarbeidsorganet for utdanning, kl. 10.30 – 14.30.
o Møte i Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon, fra ca. kl. 15.00 med inntil
to timers varighet.
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