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Referat  18. september 2019 
 

 

REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON 

 

Dato 18. september 2019 kl. 10.30 – 14.30 

Sted Comfort Hotell 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 
Bjørn Gunnar Nedrebø, vara for Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF 
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør  
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen 
Per Bakke, Universitetet i Bergen 
Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger 
Merete Hauge, Brukerrepresentant  
Bente Aae, kommunikasjonsavdelingen, Helse Vest, under sak 26 
Terje Ulvedal, Kommunikasjonsavdelingen, Helse Førde, under sak 26 
Margareth Hægland Langebro, Kommunikasjonsavdelingen, Helse Fonna, under sak 26 
Ingrid Lovise Ferøyvik, Kommunikasjonsavdelingen, Haraldsplass Diakonale sykehus 
 
 
Sølvi Lerfald, sekretariatet  
Renate Grüner, sekretariatet 
Marthe Vaagen Tjemsland, sekretariatet, referent 

 
Forfall Bente Wold, Universitetet i Bergen 

Hilde Jerkø, Forskningsrådet (observatør) 
Erik Vigander, Kommunikasjonsavdelingen, Helse Bergen 
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet 
Helga Tau Strand Vestbø, Kommunikasjonsavdelingen, Helse Stavanger 

 

 

Sak 25/2019  Godkjenning av saksliste og referat 
 

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

 
 

Sak 26/2019  Møte med kommunikasjonsavdelingene 

 
Forskningsformidling skal bidra til at forskning og innovasjon i Helse Vest er av høy kvalitet og til nytte for 
pasienten og tjenesten. I Helse Vests forskning- og innovasjonsstrategi er et av tiltakene å «styrke 
satsingen på formidling av forskningsresultat til brukere, behandlere, myndigheter og befolkningen».  
I den forbindelse ble kommunikasjonsdirektørene i helseforetakene  invitert til samarbeidsorganets 
møte for informasjonsutveksling og diskusjon om hvordan vi kan samarbeide om forskningsformidling.  
 
Kommunikasjonsledelsen ved Helse Vest, Helse Fonna, Helse Førde og Haraldsplass Diakonale sykehus 
var til stede for å snakke om hvordan kommunikasjonsavdelingene jobber med forskningsformidling i 
helseforetakene1: 
 

 Det er et krav fra sentralt hold å tilgjengeliggjøre forskning, men det må jobbes mer med å gjøre 
forskning mer forståelig.   

 Hva som er er aktuelt å formidle må komme fra fagmiljøene. Kommunikasjonsavdelingene får 
ofte meldinger fra forskere om saker som bør formidles, men det er stor variasjon i hvor godt 
sakene blir formidlet fra forskningsmiljøene selv. Det må også være en mål å heve 
forskningsformidlingskompetansen hos forskerne.  

 Saker som blir meldt inn bør gjerne være en nyhetssak, den skal være vesentlig og ha 
informasjonsverdi, den skal ha konsekvenser.. Forskning trenger likevel ikke å være like spisset 
som en nyhetssak, men det må «folkeliggjøres»  i formidlingen for at det skal nå frem til 
målgruppen.  

 Et tett samarbeid mellom forskere og forskningsavdeling bidrar til å gjøre det enklere å formidle 
forskning. De som jobber med kommunikasjon må lære seg «forskerspråket», men det er viktig å 
ikke dykke så dypt inn i forskningen at man glemmer målgruppen det skal formidles til.  

 Det å skape et felles møtepunkt i forskningsprosessen kan bidra til å sikre kontinuitet i 
forskningsformidlingen. Må jobbes med å tilnærme oss kulturer. 

 Noen forslag til regionale tiltak for å heve forskningsformidling er å finne en regional plattform 
for å diskutere aktuelle problemstillinger og finne løsninger i fellesskap.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ledelsen ved kommikasjonsavdelingene i Helse Bergen og Helse Stavanger var også invitert, men hadde 
ikke anledning å stille til møtet.  
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Samarbeidsorganet kom med noen innspill til kommunikasjonsdirektørene på arbeidet med 
forskningsformidling i helseforetakene: 
 

 Kommunikasjonsavdelingene bør ta utgangspunkt i forskning som folk er interessert i, og jobbe 
proaktivt for å fange opp og formidle aktuell og viktig forskning.  

 Samarbeid med forskere er viktig i forskningsformidlingen, men det kan være utfordrende, 
særlig for de større helseforetakene, å holde styr på alle forskere og prosjekter som er i gang. 
Det ligger likevel et potensiale i å bruke de verktøyene som allerede er tilstede når det gjelder å 
få oversikt over forskningsprosjekter, jf. forskningsregisteret som viser årsrapporter fra 
prosjekter som har fått regionale forskningsmidler, https://forskningsprosjekter.ihelse.net/   

 Helse Vest koordinerer også arbeidet med den nasjonale rapporten om forskning og innovasjon, 
en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er en anledning til å øke satsingen på 
forskningsformidling, gjerne gjennom nettside og tilsvarende media. 

 Brukermedvirkning i forskning blir stadig mer aktuelt. Fra brukermedvirkers perspektiv er 
https://forskning.no/den største og viktigste kanalen for å spre forskning til brukere. Det er viktig 
å bruke de kanalene som er tilgjengelige for pasienter.  

 Det er fire hovedgrupper forskning skal formidles til: allmenheten, brukerrepresentanter og 
ansatte, og andre forskere. Internformidling er også et området det er viktig å fokusere på for 
kommunikasjonsavdelingene.  

 Det kan være nyttig å få til en bedre samordning mellom helseforetakene og UH-sektoren for å 
få oversikt over landskapet og hvordan man jobber med hver sine kommunikasjonsstrategier.  

 
 

Bente Aae v/kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest tar med seg momentene fra diskusjonen til et felles 
møte mellom alle kommuniksjonsavdelingene i regionen. Kommunikasjonsavdelingene utarbeider et 
notat til samarbeidsorganet.   Notatet vil være utgangspunkt for samarbeidsorganets videre arbeid rundt 
forskningsformidling. 

  
 
 

Sak 27/2019      Tildeling av akutte forskningsmidler 
 
Sølvi Lerfald orienterte om tildeling av akutte forskningmidler.  
 
I juni ble det sendt en søknad fra Helse Bergen v/prosjektleder Nina Langeland, om støtte i tilknytning til 
utbruddet med Campylobacter-infeksjon i juni 2019 i Askøy kommune. Søknaden om midler var i 
hovedsak knyttet til sikring av data.  
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Med utgangspunkt i samarbeidets retningslinjer, ble det nedsatt en vurderingskomite bestående av Kåre 
Birkeland (ekstern representant), Svein Skeie (samarbeidsorganets representant, HF) og Per Bakke 
(samarbeidsorganets representant, UH). Komiteen gjennomgikk søknaden i møte 5. juli 2019, og 
vurderer det som viktig at datamaterialet sikres for videre forskning. Komiteen innstilte kr. 750 000 til 
dette arbeidet, og fagdirektør Schem, som har beslutningsmyndighet i tildelingen av akutte 
forskningsmidler,  sluttet seg til innstillingen fra komiteen. 
 
 
 

Sak 28/2019  Status for arbeidsgrupper 
 
Sekretariatet orienterte om status for arbeidsgrupper. Det er 6 regionale arbeidsgrupper (5 nedsatt av 
samarbeidsorganet): 
 
Avtaleverk rundt forskning 

 Utgangspunkt:Oppfølging av Husebekkrapporten om samarbeid mellom sektorer. Forankret i 
opppdragsdokument fra Helse-og omsorgsdepartementet (HOD). Forankret i ledergruppen i 
Helse Vest. 

 Ledet av Ernst Omenaas (Helse Vest RHF). 

 Er i oppstartsfasen av del 2 av mandatet. Frist for arbeidets del 2 er foreløpig ikke satt. 
 
Bruk av midlertidlige ansettelser i forskningsprosjekter 

 Utgangspunkt: Oppfølging av Husebekkrapporten om samarbeid mellom sektorer. Forankret i 
opppdragsdokument fra Helse-og omsorgsdepartementet. Forankret i ledergruppen i Helse Vest. 

 Ledet av Ernst Omenaas (Helse Vest RHF). 

 Er i oppstartsfasen av del 2 av mandatet. Det er tatt en beslutning om at det foreløpig ikke skal 
startes et arbeid mot UH-sektoren. 

 
Datahåndtering og tilgjengeliggjøring av data 

 Utgangspunkt: Oppdrag knyttet til Husebekkutvalget, oppdragsdokumentet og tidligere 
Samarbeidsforum mellom HOD og KD. 

 Ledet av Reidar Thorstensen, Helse Bergen HF. 

 Oppstartsmøte gjennomført, og 2 møter gjenstår. Arbeidet legges frem i form av et notat 
utarbeidet av arbeidsgruppen på Samarbeidsorganet sitt møte 28. november 2019.  
 

Forskningsinfrastruktur 

 Utgangspunkt: Oppdrag knyttet til Husebekkutvalget, forankret i forskningsstrategien og i 
oppdragsdokument fra HOD. 

 Ledet av sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon 

 2 møter er gjennomført. Status for arbeidet legges frem for samarbeidsorganet 28. november 
2019.  
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Samarbeid rundt oppgaver 

 Utgangspunkt i kunnskapstriangelet utdanning, innovasjon og forskning. Forankret i begge 
samarbeidsorganene.  

 Ledet av sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon 

 Oppstartsmøte gjennomført. Neste møte planlagt i november/desember 2019. 
 
Regionalt redelighetsutvalg for helseforetakene i Helse Vest 

 Faglig uavhengig utvalg der oppgaver og mandat er forankret i lov av 28. april 2017 om 
organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). 

 Ledet av Lars Birger Nesje, Helse Bergen HF.  

 Permanent utvalg. Utvalget er formelt nedsatt og arbeidet startet opp 2019.  

 Vil samarbeide med tilsvarende utvalg ved UH-institusjonene. 
 
 

 

Sak 29/2019  Møteplan 2020 
 

Møteplan for 2019 i samarbeidsorganet ble vedtatt:  
 
 

 26. februar kl. 10.30 

 22. april  kl. 10.30 (Felles møte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning) 

 12. juni kl. 10.30  

 24. september kl. 10.30 

 26. november kl. 10.30 
 

Innkalling til møtene er sendt ut via Outlook.  
 
 

Sak 30/2019  Orienteringssaker 
 
 

 Sekretariatet orienterte om at det har kommet inn 285 søknader til Helse Vest sine 
forskningsmidler for 2020. Dette tilsvarer et søknadsbeløp på kr. 827 millioner.  
 
Det har vært en økning i antall søknader om stipend, og spesielt for doktorgradsstipend. Når det 
gjelder fordeling per søkerinstitusjon har det vært en økning i søknader fra Helse Stavanger og 
Helse Førde siden i fjor. Når det gjelder forskningsaktivitet er det flere søknader som går på 
forebygging (prevention) enn tidligere.    
 
Samarbeidsorganet ønsker en oversikt over doktorgradsstipendiatene alder og faglig bakgrunn, 
og hvordan dette har utviklte seg over tid. 

 

 Orientering fra møte i RHF-enes strategigruppe for forskning, 29. august 2019 
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 Orientering om at Unit har inngått avtale med Wiley og Elsevier – hva betyr det for forskere? 
(vedlegg) 
 

 Utlysning av nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (vedlegg). Frist for søknader er 4. 
oktober, og utlysningen er tilgjengelig på http://forskningsmidler.ihelse.net/.  

 
 
 

Sak 31/2019  Eventuelt 
 
Det var ingen saker i eventuelt.  
 

 Neste møte i samarbeidsorganet er torsdag 28. november kl. 10.30-14.30.  
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