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Referat  19. juni 2019 
 

 

REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON 

 

Dato 19. juni 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 
Bente Wold, Universitetet i Bergen  
Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF 
Ida Kristine Sangnes (vara for Petter Thornam), Haraldsplass Diakonale Sykehus, observatør  
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen 
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet (fra kl. 11.10) 
 
Sølvi Lerfald, sekretariatet  
Marthe Vaagen Tjemsland, sekretariatet, referent 

 
Forfall Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger 

Hilde Jerkø, Forskningsrådet (observatør) 
Merete Hauge, Brukerrepresentant  
 
 
 
 

 

Sak 24/2019  Godkjenning av saksliste og referat 
 

Det var ingen innvendinger mot innkalling, saksliste eller referat.  
Det ble meldt inn en sak under eventuelt. 

 

Vedtak: 

 Innkalling, saksliste og referat ble godkjent. 
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Sak 25/2019  Rammer og retningslinjer for søknadsprosessen 2019 
                             
 

Sølvi Lerfald orienterte om rammer og retningslinjer for søknadsprosessen 2019. Det er gjort små 
endringer i retningslinene, (jf. sak 03-2019):  
 

 Det legges føringer om minimum 20 % stilling i søkerinstitusjon for å søke Helse Vests 
forskningsmidler direkte.  

o Endringer i retningslinjene 1) Formål og kriterium, 2) åpen prosjektstøtte 
 

 Dersom søker går av for aldersgrensen i løpet av prosjektperioden, må det vedlegges en 
redegjørelse om hvem som vil overta ansvaret for prosjektet.  

o Endringer i retningslinjene 1) Formål og kriterium, 2) åpen prosjektstøtte 
 

 Vurderingskriteriene endres i tråd med endringene som er gjennomført for Klinbeforsk, RHF-enes 
behandlingsprogram for klinisk behandlingsforskning. Det betyr at antall punkter reduseres, og 
noen punkter vektes opp. Alle elementene i de nasjonalt vedtatte kriteriene er beholdt.  

O Endringer i retningslinjen Formål og kriterium 
  

 Antall medlemmer i komiteene utvides fra fem til seks medlemmer. Totalt antall personer 
involvert i vurderingsarbeidet utvides følgelig fra 16 til 19 personer. 

O Endringer i retningslinjen for søknadsvurdering. 
 
 
Alle retningslinjer for Helse Vests forskningsmidler er tilgjengelig fra nettsiden https://helse-vest.no/vart-
oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/forskingsmidlar/retningslinjer-og-skjema.  
 
Utlysning av midler for 2020 er basert på rammer og retningslinjer vedtatt i samarbeidsorganet. 
 
Vedtak:  
 

 Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar utlysningstekst, rammer og 
retningslinjer for fordeling av midler for 2020. 

 
 

Sak 26/2019  Sammensetning av vurderingskomiteer 2019 
 

 

Sølvi Lerfald orienterte om sammensetningen av vurderingskomiteer 2019.  Alle 19 personer er på plass, 
hvorav  fem er fra Sverige og Danmark.  
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Det kom spørsmål fra samarbeidsorganet knyttet til kompetanse i vurderingskomiteen innenfor 
helsetjenesteforskning og kvalitativ kompetanse.  Det er vanligvis få søknader innen 
helsetjenesteforskning, og det er en utfordring å få tak i folk med kvalitativ kompetanse.  Flere av årets 
komitemedlemmer har innsikt i feltet selv om det ikke er deres primære forskningsmetodikk. 
Retningslinjene åpner for at det er mulig å hente inn kompetanse ved behov i søknadsvurderingene. Det 
kom flere innspill til hvordan man kan sikre tilstrekkelig kompetanse innen kvalitativ metode. 
Sekretariatet tar med seg innspillene videre.  
 
 

Sak 27/2019  Strategiske satsinger – oversikt søknader 
 

Utlysningen av midler til lagt ut 27. mars 2019 med frist 3. juni kl. 23:59. Det har kommet inn 23 
søknader, og dette er færre enn ved tidligere utlysninger av strategiske satsinger. Dette kan ha 
sammenheng med kravet om regionalt fokus og samarbeid, og at søkere har blitt oppmuntret til å gå 
sammen om søknader i stedet for å sende mange søknader innenfor samme miljø. 
 

Trekk ved søknadene:  

 13 søknader (57 %) har deltakere fra både Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Førde og Helse 
Stavanger 

 17 søknader (74 %) har deltakere fra minst to helseforetak 

 6 søknader (26 %) har deltakere fra kun ett helseforetak 

 

Det kom tilbakemeldinger fra samarbeidsorganet om at det hadde vært ønskelig at UH-sektoren var 
bedre representert i søknadene, selv om de ikke kan stå som hovedsøker.  
 
 

Sak 28/2019  Forskning- og innovasjonsstrategien 2020-2023 
                              

Det ble gjort noen siste justeringer i dokumentet basert på tilbakemeldinger fra samarbeidsorganet 
under møtet. Tilbakemeldingene gjaldt hovedsaklig tiltak under mål 6: Kopling mellom utdanning, 
forsking og innovasjon – kunnskapstriangelet. Det var enighet om at det er spesielt viktig å legge til rette 
for godt samarbeid mellom helseforetakene for leger i spesialisering som tar forskerutdanning, og at 
dette bør inngå i som et konkret tiltak i strategien.   
 
Det ble også bestemt at det skal lenkes til retningslinjene for regionalt samarbeid i teksten på Helse Vest 
sine nettsider, i stedet for å ha dokumentet som et vedlegg til strategien.  

 
  

Vedtak:  
 

 Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar ny forskning og 
innovasjonsstrategi 2020-2023 med de endringene som ble gjort i møtet.  
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Sak 29/2019  Program forskningskonferansen 2019 
 
 

Vedtak:  

 

 Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar programmet for Helse Vest sin 
forskningskonferanse 2019 med de justeringer som ble gjort under møtet.  

 
 

Sak 30/2019 Oppnevning av representanter – publiseringsutvalget, faggruppe biomedisin og      
Faggruppe Ernæring 

 

 
Samarbeidsorganets representanter ble bedt om å melde inn ny representant til styret i Nasjonalt 

publiseringsutvalg for medisinske fag for medisinske fag, NPU-MED, innenfor faggruppen biomedisin og 

faggruppen ernæring.  

 

NPU Med – Biomedisin 

Sten Ture Roland Jonnson har ledet faggruppe for biomedisin i mange år og ønsker nå å gå av. Selv 
foreslår han Professor Anders Molven som ny leder for faggruppen.  
 

 Anders Molven (forespurt): Professor ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, 

Spesialingeniør ved avdeling for patologi ved Helse Bergen HF -  Haukeland universitetssykehus. 

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=48638 

 

 

NPU Med – Ernæring 

Det er nå opprettet en ny faggruppe for ernæring basert på 68 tidsskrifter som er skilt ut fra faggruppen 
for Biomedisin. I forbindelse med høstens nomineringsprosess, er det nødvendig å få på plass nye 
medlemmer til faggruppen. 
 

Forslag til kandidat:  

 

 Jutta Dierkes (forespurt): Professor ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. 

              https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=376906 
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Vedtak:  

 

 Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon ber sekretariatet melde inn Professor 

Anders Molven som ny leder for faggruppen biomedisin, og Professor Jutta Dierkes som ny 

kandidat i faggruppen ernæring.  

 
 

 

Sak 31/2019 Orienteringssaker 
 

 Retningslinjer for regionalt samarbeid innen forskning, vedtatt av fagdirektørene. Vedlegg.  
 

 Orientering fra møte i RHF-enes strategigruppe for forskning, mai 2019: 
 

 Sak 14-2019: Strategisk dialogplattform mellom forskningsrådet og de regionale 
helseforetakene.  

 

 Sak 15-2019: Retningslinjer for vertskapsrollen i eksterne prosjekter. Regionene er bedt om å 
sende inn avtalene når de foreligger, og senest innen 20. august. 

 
 

Sak 32/2019  Eventuelt  
 

Rektor Dag Rune Olsen, ved Universitet i Bergen orienterte  om status for den pågående nasjonale 
utredningen av medisinutdanningen i Norge. Grimstadutvalget skal blant annet utrede muligheten for å 
øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier, og vurdering av oppretting av 
medisinerutdanning ved Universitetet i Stavanger er del av utredningen.  
 
 

 Neste møte i samarbeidsorganet er onsdag 18. september kl. 10.30-14.30.  
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