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Referat  12. juni 2020 
 

 

REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON 

 

Dato 12.06 2020 kl. 10.30 – 11.30 

Sted Haukeland Universitetssykehus/ Elektronisk via Norsk helsenett 
 

Til stede Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder 
Marit Solheim, Helse Førde HF 
Gunnar Mellgren, vara for Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF 
Svein Skeie, Helse Stavanger HF 
Haldis Økland Lier, Helse Fonna HF 
Ida Kristine Sangnes, vara for Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus 
Merete Vadla Madland, Universitetet i Stavanger  
Merete Hauge, Brukerrepresentant  
Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet 
Torbjørg Øslebø, Forskningsrådet, vara for Ole Johan Borge  
Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen 
 
 
Sølvi Lerfald, sekretariatet  
Renate Grüner, sekretariatet 
Marthe Vaagen Tjemsland, sekretariatet, referent 

 
Forfall Bente Wold, Universitetet i Bergen 

Ole Johan Borge, Forskningsrådet (observatør) 
Per Bakke, Universitetet i Bergen 
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF 
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 
 
 
 

 

 

Sak 12/2020 Godkjenning av saksliste og referat 

 
Det var ingen innvendinger mot innkalling, saksliste eller referat. Én sak ble meldt under 
eventuelt. 
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Vedtak 
• Innkalling, saksliste og referat ble godkjent 

 

 
Sak 13/2020 Rammer og retningslinjer for søknadsprosessen 2020 (midler 2021) 

 

Sekretariatet informerte om rammer of retnngslinjer for søknadsprosessen 2020. 
 
 
Endring i retningslinjer 
 

På møte 5. mars 2020 (sak 03-2020) diskuterte samarbeidsorganet erfaringene fra forrige 
søknadsrunde. Følgende endringer i retningslinjene ble vedtatt:  
 

• Fjerning av egenandelen på 20 % fra søkerinstitusjonene for kliniske forskerstipend.  
o Endring i retningslinjen for kliniske forskerstipend 

 

• Det tildeles ikke ekstra driftsmidler til stipendiater utover det som ligger i stipendsatsen. 
o Endring i retningslinjene for doktorgradsstipend og postdoktorstipend. 

 

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 2021 planlegges lagt ut i løpet av uke 25.  
 

Vedtak 

• Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon vedtar utlysningstekst, rammer 
og retningslinjer for fordeling av midler for 2021. 
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Sak 14/2020      Konsekvenser av koronapandemien 
 
Sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon gjennomførte i siste 
halvdel av mai en undersøkelsen blant mottakere av Helse Vests forskningsmidler. Formålet 
med undersøkelsen var å få et bilde av hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for 
pågående forskningsprosjekter. Følgende spørsmål ble stilt: 
 

• Hvilke konsekvenser har koronapandemien hatt for ditt forskningsprosjekt? 
(flervalgsspørsmål) 

• Har du hatt hjemmekontor og vært hjemme med små barn/barn i skolepliktig alder i 
forbindelse med korona utbruddet? 

• Har du søkt om omsorgspermisjon fra NAV (hjemme med barn)?  

• Har du grunnet koronasituasjonen planlagt/søkt om full eller delvis permisjon fra 
forskningsprosjektet for å jobbe klinisk en periode? 

• Har prosjektet hatt ekstra kostnader i forbindelse med avlyste reiser, konferanser og 
kurs grunnet koronapandemien?  

• Har prosjektet hatt andre merkostnader grunnet korona? 

• Er helseforetaket orientert om eventuelle merkostnader?  
 
Det ble sendt ut skjema til 279 forskere, og ved undersøkelsens slutt var det kommet inn svar 
fra 141 (51 %).  

Tilbakemelding fra forskerne 
113 forskere (80 %) har gitt tilbakemelding om at pandemien har hatt konsekvenser for 
forskningen. Forskerne kunne krysse av for flere valg på spørsmålet om hvilke konsekvenser 
pandemien har hatt: 
 
Tabell 1 Konsekvenser av pandemien 

Hvilke konsekvenser Andel 

Utsatt/avlyst utenlandsopphold 14 % 

Utsatt pasientinklusjon 39 % 

Utsatt/fremskyndet planlagte oppgaver 47 % 

Andre forhold 21 % 

  

 
Helse Vest har retningslinjer for permisjon fra forskningsprosjektet. Retningslinjene er 
oppdatert med informasjon om forhold knyttet til pandemien. 20 forskere oppgir at de har søkt 
eller planlegger å søke permisjon fra prosjektet. Slike søknader behandles fortløpende av 
sekretariatet, og ubrukte forskningsmidler knyttet til permisjoner skal søkes overført i 
forbindelse med den årlige regnskapsrapporteringen i desember/januar. Det er grunn til å tro at 
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flere enn 20 forskere vil oppgi forsinkelser grunnet korona som begrunnelse for overføring av 
midler til 2021. 
 
 
Kommentarer fra samarbeidsorganet 
 
Tilbakemelding fra forskerne er i tråd med oppfatningen som forskningsinstitusjonene har av 
situasjonen rundt COVID-19 pandemien, og de konsekvensene det har fått for prosjektene. 
Forskere har under pandemien støtt på utfordringer på flere plan som har hatt konsekvenser for 
forskningen. Institusjonene forsøker på ulike måter å finne løsninger på utfordringene, men det 
er for tidlig å si noe om omfanget av økonomiske konsekvenser. 
 

 Vedtak 

• Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon tar undersøkelsen til 
etterretning. 

 

 
Sak 15/2020   Status for forskningskonferansen og forskningsprisene 2020 
 
Helse Vest har tatt en beslutning om at forskningskonferansen, som etter planen skulle avholdes 
ved Solstrand Hotell 29.-30. oktober 2020, avlyses basert på følgende vurderinger: 

 

• Hovedformålet med konferansen er nettverksbygging. Dersom det legges opp til en 

alternativ løsning med «live-streaming» og maks 50 deltakere som er samlet fysisk, 

oppnås ikke ønsket effekt av konferansen.  

• COVID-19 pandemien skaper utfordringer når det det gjelder planlegging og 

gjennomføring av konferansen, og for økonomi.  

• Konferansen skal etter planen holdes på Solstrand Hotell, Os. Alle avlysninger etter 16. 

juni vil medføre kostnader for Helse Vest, og kostnaden med å avlyse vil naturligvis øke 

som tiden går.  

Helse Vest forskningspris og innovasjonspris 
 
Prosessen med tildeling av Helse Vest sin forskningspris og innovasjonspris vil gå som vanlig 
med nominering av kandidater ved de ulike institusjonene i regionen. I slutten av september 
innstiller vurderingskomiteene kandidater for Helse Vest sin forskningspris og Helse Vest sin 
innovasjonspris. Prisene tildeles i forbindelse med Helse Vest styremøte den 4. november.  
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Møtedato og sted for neste forskningskonferanse  

 

Det er tidligere vedtatt en rullering på 2:1 mellom Bergen og Stavanger som sted for 

konferansen. Helse Vest sin forskningskonferanse for 2021 vil finne sted 28.-29. oktober i 

Stavanger.  

 

Vedtak 

• Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon tar saken om Helse Vest 

forskningskonferanse til etterretning.  
 
 
Sak 16/2020   Arbeidsgruppe – samarbeid om studentoppgaver 
 
Sekretariatet la frem rapportutkast om samarbeid rundt studentoppgaver på tvers av 
helseforetakene og utdanningssektoren i regionen.  
 
Rapporten er et samarbeid mellom Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon og 
Regional samarbeidsorgan for utdanning, og er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra institusjonene i samarbeidsorganene. Sekretariatet for samarbeidsorganene 
har bistått i arbeidet. De viktigste problemstillingene arbeidsgruppen har jobbet med er 
veilederansvar, oppgavebestillinger og organisering av studentoppgaver.   
 
Arbeidsgruppen foreslår følgende tiltak for å sikre dette arbeidet videre:  
 

• Samarbeid om innhold i institusjonenes nettsider. Det foreslås å bygge på eksisterende 
webløsninger. 

• Mal for innhold i kontrakter rundt veiledning. 

• Veiledningskapasitet og –kompetanse kan bygges gjennom delte stillinger.  
 
Samarbeidsorganene ble bedt om å komme med innspill til rapportens forslag til tiltak.  
 
Tilbakemeldingen fra samarbeidsorganet var at er det er behov for å utarbeide en handlingsplan 
relatert til rapporten og at brukerperspektivet må vektlegges i det videre arbeidet. 
 

Vedtak 

• Det utarbeides et forslag til handlingsplan for videre oppfølging av rapporten. 
Handlingsplanen legges frem for samarbeidsorganet den 24. september 2020.  
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Sak 17/2020  Handlingsplan for deling av forskningsdata 
 
Sekretariatet orienterte kort om «Handlingsplan for deling av forskningsdata» knyttet til 
rapporten «Samordning for deling av forskningsdata» som ble presentert for samarbeidsorganet 
i november 2019 (jf.sak 36/2019). Samarbeidsorganet besluttet i november 2019  at tiltakene i 
rapporten skulle følges opp i form av en handlingsplan. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra UH-institusjonene og helseforetakene i regionen for utarbeidelse av 
handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i de anbefalingene som kommer frem i rapporten innunder 

seks barrierekategorier. Rapporten utdyper disse barrierekategoriene og foreslår tiltak som kan 

bidra til å redusere barrierene: 

 

• Juridiske barrierer 

• Retningslinjer som barrierer 

• Tekniske barrierer 

• Kommunikasjon  

• Kompetanse 

• Eierskap til data 
 

Handlingsplanen under tar for seg noen av tiltakene knyttet til disse barrierene og kommer med 
konkrete forslag til hvordan tiltakene skal følges opp, hvem som skal ha oppfølgingsansvar, og 
tidsramme for arbeidet. 
 
 

Vedtak 

• Sekretariatet  formulerer et brev til institusjonene involvert med tiltakene som skal 

følges opp i handlingsplanen. Status for oppfølgingen av tiltakene legges frem for 

samarbeidsorganet i novembermøtet 2020. 
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Sak 18/2020   Orienteringssaker 
 

• Nasjonal rapport for forskning og innovasjon til pasientens beste, https://helse-
vest.no/nyheiter/nyheiter-2020/over-n-milliard-investert-i-forskning-og-innovasjon 
 

• Saksliste Regionalt samarbeidsorgan for utdanning. 

 
Sak 19/2020    Eventuelt 
 
Det ble ble meldt inn én sak for å diskutere muligheter for hvordan brukerorganisasjonene blir 
enda mer delaktige i forskningen for å identifisere kunnskapshull, og for å være med i 
utvelgelsen av prosjekter som vi ha stor nytteverdi for brukere. Det ble blant annet stilt 
spørsmål om hvordan HRCS (Health Research Classification System) bidrar til å fremheve 
brukermedvirkning i forskning, og om dette en klassifisering man skal fortsette å ha fremover 
for å ytterligere inkludere brukermedvirkning i forskning.  
 
Sekretariatet informerte om at man har sett en formidabel utvikling over de senere årene 
knyttet til brukerinvolvering i Helse Vest forskningsprosjekter, og at dette er noe som vil 
vektlegges videre ved fremtidige tildelinger. Når det gjelder bruk av HRCS, er målet først og 
fremst å få en bedre oversikt over forskningen som finansieres. Det er forskerne selv som 
klassifiserer sine prosjekter i søknaden om midler, ikke Helse Vest som finansiør. Etter årets 
tildeling av forskningsmidler vil man kunne si mer om trender og utvikling.  
 

  

• Neste møte i samarbeidsorganet er 24. september kl. 10.30 -14.30, og finner sted ved 
Clarion Hotell, Bergen Airport.1  
 
 
 

                                                 
1 Samarbeidsorganet vil bli informert fortløpende om eventuelle endringer knyttet til utviklingen av COVID-19 
pandemien.  
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