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SAK 01/2021  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG REFERAT 
  Ingen kommentarer til saksliste eller referat. 

 
SAK 02/2021      FAGLIG RAPPORT 2020 

Sølvi Lerfald presenterte den årlige faglige rapporten for forskningsprosjekter i Helse 
Vest for 2020. Presentasjon legges ved. Sekretariatet tar med seg innspill fra 
samarbeidsorganets medlemmer i det videre arbeidet.  
 

SAK 03/2021      EVALUERING AV SØKNADSPROSESSEN 2020 
Ut fra årets evaluering vurderes det at sekretariatet skal utarbeide reviderte 
retningslinjer for kliniske forskningsstipend og kliniske karrierestipend. Disse vil 
utarbeides med fokus på handlingsplanen for kliniske studier. Sekretariatet skal også 
utarbeide reviderte retningslinjer for korttidsprosjekter. 
Sekretariatet skal også evaluere ordninger knyttet til fordeling mellom helseforetakene, 
noe som også er viktig knyttet til handlingsplanen for kliniske studier. Trenden er at 
større miljøer blir enda bedre og større, og mindre helseforetak sliter med å nå opp i 
søknadsrunden.  

 
SAK 04/2021  FORSKNINGSKONFERANSEN OG FORSKNINGSPRISER, PROSESS 2021 

Samarbeidsorganet satser på at konferansen kan gjennomføres fysisk i år. Dette er 
spesielt viktig med tanke på nettverksbygging som også skal være en av konferansens 
viktigste funksjoner.  
Det er tydelig at yngre forskere ikke når opp i konkurranse med mer erfarne forskere. 
Samarbeidsorganet mener likevel det er svært viktig at yngre forskere får denne typen 
oppmerksomhet. Det foreslås å opprette en egen pris for dette.  
Samarbeidsorganet har ingen innspill til tilbakemeldingene tilknyttet innovasjonsprisen.  
 
Vedtak: Sekretariatet legger frem forslag til program på samarbeidsorganets møte i 
april. Sekretariatet jobber videre med innspill fra priskomitéene, og legger frem forslag 
til reviderte retningslinjer under samarbeidsorganets møte i juni. Muligheten for å 
utvikle en pris for unge forskere undersøkes av sekretariatet.  

 
SAK 05/2021 GJENNOMGANG AV HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSSTRATEGIEN 

Mål 1: Forskinga i Helse Vest skal vere av høg kvalitet og til nytte for pasienten og 
tenesta: Samarbeidsorganet mener dette punktet praktiseres godt. Vi har et 
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velfungerende system for behandling av søknader om forskningsmidler, hvor ulike 
element er vektet i vurderingsskjemaet. Både kvalitet og nytte vurderes, og alle kriterier 
gjennomgås for hver søknad. Man kommer ikke gjennom med sitt prosjekt om det ikke 
vurderes å være både av høy kvalitet og til nytte for pasient og helsetjeneste. Som i alle 
skjønnssaker vil det være enkeltsaker hvor uenighet kan oppstå, men det store bildet 
viser at dette arbeidet fungerer godt.  
Mål 2: Forskinga i regionen skal vere nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig: 
RHF-et lyser ut stimuleringsmidler og insentivmidler. Det er en økende mengde 
søknader. Det kan arbeides videre med å sikre forskningsmidler til alle helseforetakene i 
regionen, samt miljøstøtte knyttet til eksternfinansiering. Kan også jobbe med en 
vurdering av kravet om at mottakere av åpen prosjektstøtte også skal søke om 
finansiering fra andre kilder.  
Mål 3: Brukarmedverknad i forsking: 
De siste årene har brukermedvirkning i forskning vært fulgt opp etter 
årsrapporteringene. 75 % av forskningsprosjekter som finansieres av Helse Vest har nå 
reell brukermedvirkning. 
Det planlegges å arrangere nytt seminar om brukermedvirkning, sekretariatet jobber 
med å arrangere dette høsten 2021. RHF-et har også et eget e-læringskurs for dette. 
Sekretariatet undersøker hvor mange som har tatt dette kurset, og jobber videre med å 
gjøre kurset bedre kjent. Det kan gjerne lages en nyhetssak om dette e-læringskurset. 
Sekretariatet kontakter kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest om dette. 
Sekretariatet jobber med forslaget om at det kan være et krav å ta dette kurset for 
forskere som mottar midler fra Helse Vest. Det skal også inkluderes i utlysningen.  
Det skal også gjennomføres en undersøkelse blant navngitte brukerrepresentanter om 
effekten av brukermedvirkning i løpet av våren.  
Mål 4: Samarbeid mellom regionale, nasjonale og internasjonale forskingsaktørar: 
Vi trenger data på det regionale samarbeidet, og om dette er reelt samarbeid. 
Sekretariatet innhenter data, og legger dette frem under samarbeidsorganets møte i 
april. Forskningskonferansen bidrar også til å styrke fokus på det regionale samarbeidet.  
Mål 5: Innovasjon: Forsking i kombinasjon med innovasjon som bidreg til ny 
behandling, nye tenester, kunnskapsarbeidsplassar og nytt næringsliv i regionen: 
Sekretariatet følger opp forslag om insentivordninger for kontakt med næringslivet i 
samarbeid med fagdirektør. Sekretariatet kan undersøke data på relevante søknader.  
Mål 6: Kopling mellom utdanning, forsking og innovasjon – kunnskapstriangelet:  
Sekretariatet kan følge opp forslaget om å presentere gode prosjekter knyttet til dette 
målet. UiS viste til eksempler de kan presentere. Sekretariatet forbereder en sak på 
dette til samarbeidsorganets aprilmøte. Her inkluderes også informasjon om TTOene i 
regionen. Sekretariatet skal også presentere rapporten om samarbeid om gjennomføring 
av studentoppgaver.  

 
SAK 06/2021 INNSPILL TIL SAKER PÅ FELLES MØTE MELLOM SAMARBEIDSORGANENE OG  
 MØTEFORM 
 Samarbeidsorganet for utdanning har foreslått to saker til felles møte i april:  

• Masteroppgaver i foretakene – oppsummering fra arbeidsgruppene 
• Forskning på effekter av simulering i utdanning – strategisk satsningsområde 
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Vårt samarbeidsorgan foreslår å diskutere mål 6 i handlingsplanen for 
forskningsstrategien – koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon. 
Sekretariatet utarbeider et diskusjonsnotat.  
Det planlegges et fysisk møte, men videre oppfølging tas mellom samarbeidsorganene.   
 

SAK 07/2021      KLAGESAK (UNNTATT OFFENTLIGHET).  
Dokumentasjon unntatt offentlighet. Samarbeidsorganet vedtar at klagen ikke får 
medhold da det ikke er snakk om saksbehandlingsfeil.   
 

SAK 08/2021 DISKUSJON AV HVORDAN PUNKT FRA FORSKNINGS- OG INNOVASJONSSTRATEGIEN 
FØLGES OPP 
Brukerrepresentant Merete Hauge ønsket informasjon knyttet til hvordan følgende 
punkt følges opp: «Styrke satsinga på formidling av forskingsresultat til brukarar, 
behandlarar, myndigheiter og befolkninga. Dei som får tildelt midlar har ansvar for å 
formidle forskingsresultata og den nytte desse kan ha for tenesta». 
Samarbeidsorganet orienterte om krav og forventninger knyttet til publisering av 
resultater. Publisering er ikke satt som et formelt krav, men blir sluttresultatet av 
prosjektene. Forskerne selv er svært opptatt av dette. Å redegjøre for 
kunnskapsgrunnlag er et krav. For å få innvilget midler må man vise til status for eget 
fagområde, kunnskap over dette og hvordan eget prosjekt vil bidra.  Det finnes oversikt 
over årlige publikasjoner. I 2020 hadde rundt halvparten av forskerne en eller flere 
publikasjoner. Forskerne skal også ha en plan for implementering og 
innovasjonspotensiale.  
Merete Hauges presentasjon sendes til samarbeidsorganets medlemmer.  
 

SAK 09/2021      BRUKERMEDVIRKNING I FORSKNING – EVALUERING AV DATA FRA FAGLIG RAPPORT 
Fjorårets positive trend fortsetter med rapporteringen for 2020. 227 av 301 prosjekter 
har brukermedvirkning i sine prosjekter. Dette utgjør 75 % av prosjektene, og er en 
økning på 4 % fra året før. Andelen rapporter med motstridende eller ufullstendige svar 
falt kraftig fra året før. Dette kan ha sammenheng med endring i rapporteringsskjemaet 
der forskerne må spesifisere hvem som er bruker, og at ufullstendige svar ble fulgt opp 
av sekretariatet etter fjorårets runde for å vise at dette måtte korrekt på plass. Særlig 
engelskspråklige rapporteringer viser god fremgang. Den største økningen i type 
brukermedvirkning, er at brukere i større grad rapporteres å hjelpe til i gjennomføring av 
forskningsprosjekter. Dette er svært positivt da dette ofte innebærer reell, aktiv 
deltagelse for brukerne gjennom for eksempel å assistere med rekrutteringsprosesser, 
gjennomgang av artikler, hjelp og innspill til søknadsprosesser og datainnsamling samt 
selvrapportering underveis i prosessen. Det største forbedringspotensialet ligger i å la 
brukere delta i formidling av forskningsprosjekter, men det bør tas høyde for at en del av 
aktivitetene som ligger under dette vil ha vært begrenset i fjor på grunn av covid-19. 
Prosjekter uten brukermedvirkning er stort sett rettet inn mot grunnforskning og 
laboratoriearbeid. Det meldes også i år om noe uklarhet knyttet til hvem som faktisk kan 
fungere som brukerrepresentant, og det er enda en viss svak forståelse hos enkelte 
forskere rundt hvilken type deltagelse som kvalifiserer som brukermedvirkning kontra 
tradisjonell pasientvirksomhet. 
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Innspill fra undersøkelsen og innspill fra møtet blir tatt med i det videre arbeidet knyttet 
til brukermedvirkning.  

 
SAK 10/2021  STATUS FOR ARBEIDSGRUPPER/HANDLINGSPLANER 

 Handlingsplan for deling av forskningsdata 
Sekretariatet arbeider med en gjennomgang av handlingsplanen.  

 Samarbeid om studentoppgaver  
Samarbeidsgruppen skal ha sitt avsluttende møte i begynnelsen av mars. Her vil 
arbeidsgruppen diskutere et utkast til rapport samt et utkast til avtalemal for 
gjennomføring av studentoppgaver i samarbeid mellom helseforetak og UH-
institusjoner. Begge de regionale samarbeidsorganene vil få det ferdige arbeidet 
presentert på fellesmøtet 19. april.  

 
SAK 11/2021  ORIENTERINGSSAKER 

 Handlingsplan for kliniske studier (egen pdf) 

 Satsing på presisjonsmedisin (presentasjon fra Renate Grüner legges ved). 
Sekretariatet følger opp forslaget om at kommunikasjonsavdelingen kan lage en 
sak om dette.  
 

SAK 12/2021  EVENTUELT  
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