Referat

Møte 3/2018

REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON
Dato
Sted

7. juni 2018 kl. 10:30 – 14:30
Clarion Hotel Bergen Airport

Til stede

Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder
Marit Solheim, Helse Førde HF
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF
Svein Skeie, Helse Stavanger HF
Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF
Kristin Akerjordet, Universitetet i Stavanger (vara for Marit Boyesen)
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør
Linn Bæra, Brukerrepresentant, observatør
Berit Nygaard, Forskningsrådet (vara for Hilde Jerkø)
Bjørn Tore Gjertsen, sekretariatet
Sølvi Lerfald, sekretariatet, referent

Forfall

Sak 18/2018

Bente Wold, Universitetet i Bergen
Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
Per Bakke, Universitetet i Bergen
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet
Hilde Jerkø, Forskingsrådet, observatør

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 19/2018

Presentasjon av strategisk satsing

Professor Cecilie Svanes presentere den strategiske satsingen Belastninger i sårbare perioder og
fremtidig helse, som er en av de seks større, strategiske satsingene som finansieres gjennom Helse
Vests forskningsmidler i perioden 2015-2019. Det overordnete målet med den strategiske satsingen
er å undersøke hvilken betydning foreldres og besteforeldres helse og eksponeringer for
miljøfaktorer har for barnas helse i et livsforløp, og hvilken betydning belastninger i fosterlivet og i
ulike stadier av barnealderen har for senere helse. Prosjektet har fokus blant annet på astma, allergi
og lungehelse. Satsingen har to hovedlinjer, der barnegruppen, under ledelse av professor Thomas
Halvorsen, har fokus på problemstillinger knyttet til respirasjon og ekstrem prematur fødsel, mens
generasjonsgruppen studerer betydningen av foreldres og besteforeldres helse, livsstil og miljø, for
barns astma, allergi og helse.

Referat - utkast

Sak 20/2018

Møte 3/2018

Rammer og retningslinjer for søknadsprosessen 2018

På bakgrunn av evalueringen av fjorårets søknadsprosess (jf. samarbeidsorganets møte i februar
2018), ble det foreslått endringer i flere av retningslinjene, hovedsakelig knyttet til følgende
retningslinjer:




Karrierestipend: Krav om egenandel fra søkerinstitusjon fjernes, og det legges inn en
presisering av hva det kan søkes på.
Søknadsvurdering: Retningslinjene er presisert for å få en klarere framstilling av
vurderingsprosessen.
Tilbakemelding og klagetilgang: Klager på tildeling av forskningsmidlene skal sendes inn via
søkerinstitusjon.

Med utgangspunkt i endringer i egenandel for karrierestipend, diskuterte Samarbeidsorganet kravet
om egenandel for kliniske forskerstipend.
Vedtak:



Samarbeidsorganet vedtar utlysningstekst, rammer og retningslinjer for fordeling av midler
for 2019 som foreslått.
Kravet om søkerinstitusjonens egenandel for kliniske forskerstipend reduseres fra 25 % til 20
%. Samarbeidsorganet vil foreta en ny evaluering om kravet til egenandel etter neste
søknadsprosess.

Sak 21/2018

Midtveisevaluering strategiske satsinger

På møtet i februar 2018 vedtok samarbeidsorganet å gjennomføre en midtveisevaluering av de store
strategiske satsingene som fikk tildeling av midler i fem år fra 2015, med til sammen 85 millioner i
femårsperioden. Vurderingskomiteen har bestått av Nils Wilking og Erik Melen fra Sverige og
Marianne Skovsager Andersen fra Danmark. Evalueringen er gjort på grunnlag av søknaden,
årsrapporter og annen innhentet informasjon fra satsingen.
Evalueringen fra komiteen er i alt overveiende grad positiv, og i utgangspunktet anbefales det en
videreføring av satsingene i tråd med tildelingen. For et par av satsingene har komiteen noen
merknader som anbefales fulgt opp.
Samarbeidsorganet diskuterte oppfølgingen av evalueringen.
Vedtak:




Samarbeidsorganet ber om at ansvarlig institusjon svarer ut vurderingskomiteens merknader
for de satsingene dette gjelder.
Regionalt perspektiv og samarbeid er ett fokus for strategiske satsinger. Helseforetakene blir
bedt om å gi en vurdering av det regionale samarbeidet for de strategiske satsingene.
Oppfølgingspunktene tas opp på samarbeidsorganets møte i september 2018.
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Sak 22/2018

Møte 3/2018
Analyse av brukermedvirkning

Ved årsrapporteringen for prosjekter med Helse Vest-finansiering, ble forskerne bedt om å beskrive
brukermedvirkningen i prosjektet. Dersom prosjektet ikke har brukermedvirkning, ble de bedt om å
begrunne dette, også dersom brukermedvirkning ikke er relevant for prosjektet. Materialet fra
årsrapporteringen er analysert og er sammenstilt med hva forskerne har svart på spørsmål om
brukermedvirkning der de har valgt mellom fastsatte alternativ. Resultatet av gjennomgangen ble
presentert for samarbeidsorganet.
Gjennomgangen av den tekstlige framstillingen av brukermedvirkning gir utfyllende informasjon om
hvordan forskerne oppfatter begrepet brukermedvirkning i forskning. Selv om gjennomgangen viser
at prosentdelen med reell brukermedvirkning er lavere enn det som framkommer av valgt
svaralternativ på spørsmålet om brukermedvirkning, viser materialet at det er en bevegelse mot
større bevissthet om at brukere skal involveres i forskningen. Ikke nødvendigvis i det enkelte
prosjekt, men som deltakere i overordnete organ som f.eks. forskningsgrupper og referansegrupper
knyttet til forskning. Det er flere som opplyser at det ikke er brukermedvirkning i eget prosjekt, men
at brukere er med i denne typen av overbygning (eller at dette er under etablering).
Materialet, og denne første analysen av det, bør stilles til rådighet for regionale og lokale
brukerutvalg, og helseforetakenes forskningsavdelinger. Den egner seg som utgangspunkt for
diskusjoner mellom forskere og brukerrepresentanter, og som utgangspunkt i opplæringsmateriell,
f.eks. i forbindelse med utviklingen av eLæringskurset som er under utforming i Helse Vest.
Materialet egner seg også for helseforetakenes oppfølging av egen prosjektportefølje.
Vedtak:



Samarbeidsorganet tar presentasjonen til etterretning, og slutter seg til anbefalingene om
oppfølging av materialet.
Samarbeidsorganet ber om at en tilsvarende analyse blir gjennomført om to år, for
årsrapporteringen 2019.

Sak 23/2018

Samarbeid rundt IKT-systemer og datainfrastruktur

Saken er en oppfølging av sak 08/2018 om samarbeid mellom sektorene, som ble diskutert på
samarbeidsorganets møte i februar. Helse Bergen og Helse Stavanger fikk i oppdrag å konkretisere
problemstillinger som et utgangspunkt for invitasjon til lederne ved IKT-avdelingene ved UHinstitusjonene og Helse Vest IKT.
Samarbeidsorganet diskuterte punktene som er aktuelt å ta opp med Helse Vest IKT og tilsvarende
enheter ved UH-institusjonene.
Vedtak:


Samarbeidsorganet ber sekretariatet forberede et møte med ledelsen ved IKT-enhetene i
Helse Vest, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.
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Møte 3/2018
Orienteringssaker

Brukerstyrt forskning og innovasjon. Orientering ved Linn Bæra.
Nasjonal plan for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Sak 25/2018

Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.



Neste møte i samarbeidsorganet er torsdag 20. september, kl. 13.00 – 18.00
o Møtet avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport
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