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REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON 

 

Dato 20. september 2018 kl. 13:00 – 17:00 
Sted Clarion Hotel Bergen Airport 

 
Til stede Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder 

Marit Solheim, Helse Førde HF 
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF 
Fredrik Feyling, Helse Stavanger HF (vara for Svein Skeie) 
Bente Wold, Universitetet i Bergen  
Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF 
Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger 
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet 
Per Bakke, Universitetet i Bergen 
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen 
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør  
 
Sølvi Lerfald, sekretariatet  
Bjørn Tore Gjertsen, sekretariatet 
Marthe Vaagen Tjemsland, sekretariatet, referent 
 

Forfall Hilde Jerkø, Forskingsrådet, observatør 
Linn Bæra, Brukerrepresentant, observatør 
Svein Skeie, Helse Stavanger HF 
 
 
 

 

 

Sak 26/2018 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 
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Sak 27/2018 Oppfølging av midtveisevaluering - strategiske satsinger  

I junimøtet 2018 vedtok samarbeidsorganet at oppfølgingspunktene fra 

midtveisevalueringen skulle tas opp på samarbeidsorganets møte 20. september 2018 (jf.sak 

21/2018).  Samarbeidsorganet diskuterte tilbakemeldingene fra to av de strategiske 

satsingene og de strategiske satsingenes regionale perspektiv og samarbeid. Diskusjonen 

rundt regionalt samarbeid tok utgangspunkt i tilbakemeldinger fra alle helseforetak. 

Tilbakemeldingene bar preg av at det er mye vilje og initiativ bak regionalt samarbeid, men 

at det ikke alltid er like lett å få til dette i praksis.  Noen satsinger har kommet lengre enn 

andre av ulike årsaker. For noen satsinger har, blant annet utskiftning av personer satt det 

regionale samarbeidet tilbake. Satsingene er ulike, og for noen er det tematiske området av 

en slik karakter at det ikke like naturlig å ha samarbeid med alle helseforetakene. 

Regionalt samarbeid har i liten grad ført til aktivt forskningssamarbeid. Regionalt 

medforfatterskap kan imidlertid være en god måte å vurdere effekten av regionalt 

samarbeid.  

Vedtak: 

 Samarbeidsorganet tar til etterretning tilbakemeldingene fra Helse Bergen og Helse 
Stavanger om oppfølging av midtveisevalueringen av de strategiske satsingene. 

 Samarbeidsorganet ba om å få ny status i februar 2019 for den strategiske satsingen 
for frakturer og frakturbehandling 

 Innspill til rammene for nye strategiske satsinger tas med i det videre arbeidet. 

 

Sak 28/2018 Nye strategiske satsinger fra 2020 – prosess og føringer 
 

De nåværende store strategiske satsingene har finansiering ut 2019. Samarbeidsorganet 

diskuterte prosess og føringer for utlysing av nye strategiske satsinger fra 2020, og det ble 

enighet om følgende tidsramme og prosess: 

 

Invitasjon til institusjonene i regionen om å komme med 

forslag til nye strategiske satsingsområder. Det legges 

ingen tematiske føringer i denne runden. 

Sendes ut innen utgangen av september 2018. 

Frist: 1. desember 2018 

En arbeidsgruppe med representanter fra 

samarbeidsorganet går gjennom forslagene til fagmiljøene, 

og kommer med forslag til samarbeidsorganet hvilke 

tematiske områder som er mest aktuelle.  

Legges fram for samarbeidsorganet februar 

2019. 

Utlysning av midler innen de tematiske områdene. Innen midten av mars 2019. Frist: 15. august. 
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Søknadene blir vurdert av arbeidsgruppen nedsatt av 

samarbeidsorganet. Relevante søknader blir sendt videre til 

kvalitetsvurdering av ekstern komite. 

Sendes ekstern komite innen 15. september. 

Frist for vurderingskomiteen 15. oktober. 

Samarbeidsorganet vedtar tildeling til nye strategiske 

satsinger med utgangspunkt i innstillingen fra den eksterne 

komiteen og tilgjengelige midler. 

Tas opp som sak i samarbeidsorganet i 

november 2019. 

 

  

Vedtak: 

 Samarbeidsorganet ber sekretariatet om å sette i gang prosessen med tidsramme og 

føringer slik det ble enighet om i møtet. 

 På møtet i februar 2019 vil samarbeidsorganet ta stilling til hvilke tematiske områder 

som er aktuelle for den nye utlysningen.  

 

Sak 29/2018 Forskningsstrategi 2020-2023 – Mandat og arbeidsgruppe 

Samarbeidsorganet vedtok i februar 2016 forskningsstrategi for 2016 -2019 (sak 5/2016). 

Det er behov for å starte en prosess med å utarbeide en ny forskningsstrategi som skal 

gjelde fra 2020. På bakgrunn av erfaringene fra arbeidet med nåværende strategi, ble 

samarbeidsorganet enige om å nedsette en mindre arbeidsgruppe med representanter fra 

samarbeidsorganet. Gruppen skal ledes av fagdirektøren i Helse Vest, og skal bestå av to 

representanter fra helseforetakene (en representant fra et stort helseforetak og en 

representant fra et mindre helseforetak), og to fra UH-institusjonene. Det vil i tillegg bli 

oppnevnt en representant fra innovasjonsfeltet. Status for strategiarbeidet tas opp som sak i 

hvert møte i samarbeidsorganet for å sikre god involvering i prosessen. 

  

Mandatet for arbeidet er å legge til rette for forskning av høy kvalitet med mål om å bringe 
inn ny kunnskap innen alle deler av spesialisthelsetjenestens virkefelt (forebygging, 
diagnostikk, behandling, rehabilitering og innovasjon). 

Forskningsstrategien skal:  

- gi retning til Samarbeidsorganet på oppgaver som ligger innenfor 
institusjonene sine samhandlingsområder 

- fange opp endringer i overordnete mål og prioriteringer  
- være et praktisk verktøy for håndtering av forskningsmidlene i Helse Vest 
- gi rammer for tildeling av konkurranseutsatte og strategiske midler 

Arbeidet med forskningsstrategien skal ta utgangspunkt i mandatet for samarbeidsorganet 
for forskning og innovasjon.  

Arbeidet skal også ta utgangspunkt i styrende dokument som statsbudsjettet og 
oppdragsdokument fra HOD, samt signalene fra samarbeidsforumet mellom Helse- og 
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omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg skal det tas hensyn til 
institusjonenes strategiplaner, HO21-strategien og retningslinjer for brukermedvirkning i 
helseforskning. Andre dokumenter kan være aktuelle. Strategien bør være utformet slik at 
det legges til rette for endrete styringssignal.  

 

Endelig utkast til strategi legges fram for samarbeidsorganet i juni 2019. 

Forskningsstrategien vil bli lagt fram for styret i Helse Vest. Det er ønskelig at den også blir 

lagt fram for styrende organ hos samarbeidende UH-institusjoner.  

 
Vedtak:  

 Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon vedtar mandat og 
sammensetting av arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny forskningsstrategi.  

 

Sak 30/2018 Arbeidsgruppe infrastruktur – Mandat og arbeidsgruppe 

Samarbeidsorganet vedtok i 2012 å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra alle 

helseforetakene og samarbeidende institusjoner for å utarbeide en oversikt over 

eksisterende forskningsinfrastruktur i regionen (jf. sak 10/2012 og 28/2012). Det ble 

utarbeidet en oversikt over utstyr som kan benyttes i forskningsvirksomhet (jf. sak 10/2014). 

Det skal nå settes i gang et arbeid med å revidere den eksisterende utstyrslisten som skal 

organiseres gjennom en arbeidsgruppe med representasjon fra alle helseforetak, 

universiteter og høgskolen i regionen.  

På bakgrunn av dette ble det lagt frem forslag til mandat og sammensetting av 

arbeidsgruppe. Samarbeidsorganet diskuterte mulighetene for en webbasert database med 

en enkel oversikt over utstyr, kompetanse for å drifte utstyret og prosedyrer. Målet bør 

være at oversikten skal være søkbart og lett tilgjengelig.  

Samarbeidsorganet ba om at mandatet spisses før arbeidet settes i gang.  

Vedtak:  

 Mandatet spisses og sirkuleres før neste møte i Samarbeidsorganet.   

 Samarbeidsorganet vedtar videre prosess og tidsramme for arbeid beskrevet i 

tabellen under:  

Nedsetting av arbeidsgruppe Innen utgangen av oktober 2018 

Status for arbeidet, til samarbeidsorganet  Februar, april 

                                Prosess                       Tidsramme for arbeid 
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Endelig oversikt over aktuelt utstyr, 
kompetanse og prosedyrer 

Juni 2019 

 

 
Sak 31/2018 Sammensetting av vurderingskomiteene 

Sølvi Lerfald presenterte vurderingskomiteene for Helse Vest forskningsmidler. 

Det ble stilt spørsmål i gruppen om sammensettingen av komiteene. Sølvi Lerfald informerte 

om at utvelgelsen av komitemedlemmer er basert på hvilke fagområder det forventes å få 

inn flest søknader fra basert på tidligere søknadsrunder. 

Det kom også innspill om at det bør være et mål at vurderingskomiteene har flere 

internasjonale medlemmer fremover.  

Vedtak:  

 Samarbeidsorganet godkjenner sammensettingen av vurderingskomiteene 2018 for 

Helse Vest forskningsmidler.  

 

Sak 32/2018 Ny representant i faggruppe, Publiseringsutvalget 

Samarbeidsorganet har fått i oppdrag å melde inn ny representant for faggruppen Radiologi 

under Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag. Helse Bergen foreslo Ingfrid Helene 

Salvesen Haldorsen som nytt medlem.  

Vedtak:  

 Samarbeidsorganet støtter forslaget om at Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen 

oppnevnes som nytt medlem i Faggruppen Radiologi under Nasjonalt 

publiseringsutvalg for medisinske fag. 

 

Sak 33/2018 Møteplan 2019 

Møteplan for 2019 i samarbeidsorganet ble vedtatt:  

 21. februar kl. 10.30 

 10. april kl. 10.30 

 19. juni kl. 10.30 

 18. september kl. 10.30 
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 28. november kl. 10.30 
 
Innkalling til møtene er sendt ut via Outlook.  
 
Sak 34/2018 Søknader 2019 

Sølvi Lerfald orienterte om at det totalt har kommet inn 277 søknader på Helse Vest sine 

forskningsmidler for 2019. Det har vært en økning innenfor kategoriene «Karrierestipend» 

og «Åpen prosjektstøtte» siden fjorårets søknader.  

Når det gjelder fordeling per søkerinstitusjon har det vært en moderat økning i søknader fra 

Helse Bergen og Helse Stavanger siden i fjor. Søknader fra Helse Fonna ligger på samme nivå 

som i fjor, mens andelen fra Helse Førde og de Private ideelle har gått ned siden fjorårets 

søknadsrunde.  

Samarbeidsorganet kom med innspill på områder det er ønskelig å få mer informasjon om 

når det gjelder trekk ved søknadene: 

 Trender i søknader fra år til år 

 Forholdet mellom deltakelse fra helseforetak og UH-sektoren i søknadene 

 Internasjonal deltakelse i søknadene 

Lerfald informerte om at det per i dag er noen områder det er vanskelig å få datauttrekk fra i 

e-søknadssystemet. Likevel kan man se at det har vært en økning i internasjonal deltakelse i 

prosjektene, noe som er svært positivt for forskningsaktiviteten i Helse Vest.   

 

Sak 35/2018 Eventuelt 

 Neste møte i samarbeidsorganet er onsdag 28. november, kl. 10.30 – 14.30 

o Møtet avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport 

Det kom forslag fra samarbeidsorganet om at sekretariatet ved neste møte i 

samarbeidsorganet under presentasjonen av tildelingen av midler kombinerer dette med en 

gjennomgang av elementene som inngår i forskningsmidlene fra Helse Vest.  

 

Vedlegg: 

 Sak 34-2018 Trekk ved søknadene 2019 
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