Referat

Møte 2/2018

REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON
Dato
Sted

11. april 2018 kl. 14:00 – 14:30
Clarion Hotel Bergen Airport

Til stede

Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder
Marit Solheim, Helse Førde HF
Svein Skeie, Helse Stavanger HF
Bente Wold, Universitetet i Bergen
Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
Gro Anita Fonnes Flaten, Høgskulen på Vestlandet (vara for Berit Rokne)
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør
Linn Bæra, Brukerrepresentant, observatør
Bjørn Tore Gjertsen, sekretariatet
Sølvi Lerfald, sekretariatet, referent

Forfall

Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
Per Bakke, Universitetet i Bergen
Hilde Jerkø, Forskingsrådet, observatør

Sak 14/2018

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 15/2018

Regionalt redelighetsutvalg

Saken er en oppfølging av sak 05/2018 som ble diskutert på samarbeidsorganets møte 22. februar
2018. På bakgrunn av diskusjonen i februarmøtet, ble institusjonene bedt om å vurdere de juridiske
aspektene og mulighetene for å etablere et felles redelighetsutvalg mellom helseforetakene og UHinstitusjonene i regionen, inkl. en vurdering av hvor det administrative ansvaret for et felles utvalg
skal ligge.
Samarbeidsorganet diskuterte saken med utgangspunkt i institusjonenes tilbakemelding, her kort
oppsummert:



Det er ikke pekt på juridiske hindringer for å etablere et redelighetsutvalg på tvers av
sektorene.
Med unntak av Universitetet i Bergen, er alle institusjoner positive til å arbeide videre for å få
på plass et regionalt redelighetsutvalg. UiB mener det ikke er hensiktsmessig med et
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regionalt redelighetsutvalg, spesielt med tanke på at det allerede er etablerte utvalg ved bl.a.
UiB og Høgskolen på Vestlandet (HVL).
Flere institusjoner peker på at det må arbeides med å harmonisere institusjonenes rutiner og
retningslinjer, og grenseoppgangen mellom helse og andre fagområder må klargjøres.

Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger pekte på at forutsetningene for å etablere et
felles redelighetsutvalg ikke lenger er til stede. UiS pekte allerede i innspillsrunden på at et regionalt
utvalg burde koordineres fra Universitetet i Bergen. Alternativet som gjenstår er derfor å etablere et
redelighetsutvalg for helseforetakene og de private, ideelle institusjonene i regionen. Fagdirektøren i
Helse Vest fikk støtte til å arbeide videre med en slik løsning.
Konklusjon


Forutsetningen for et felles, regionalt redelighetsutvalgt er ikke lenger er til stede. Helse Vest
vil derfor arbeide videre med å etablere et felles redelighetsutvalg for helseforetakene / de
private, ideelle institusjonene i regionen.

Sak 16/2018





Orienteringssaker

Referat fra nasjonalt samarbeidsforum 8. januar 2018. Fagdirektør Schem gjennomgikk
referatet fra møtet. Før neste møte i samarbeidsforumet skal RHF og universitet i hver region
samarbeide om å utforme notater om rapporteringskrav, synliggjøring av sektorsamarbeid i
offentlig statistikk, og datahåndtering. Sekretariatet tar initiativ til felles notat i region vest.
Referat fra RHF-enes strategigruppe for forskning 1. mars 2018. Forskningsdirektør Gjertsen
gjennomgikk referatet fra møtet. Mer informasjon om strategigruppen, se http://rhfforsk.org/.
Forskningsetiske komiteer, klinisk utprøving av legemidler.

Sak 17/2018

Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.




Neste møte i samarbeidsorganet er torsdag 7. juni, kl. 10.30 – 14.30.
Møtet avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport
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