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Referat fra møte 19. april 2021 

FELLESMØTE MELLOM REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKNING OG INNOVASJON OG 
REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR UTDANNING KL. 10.30 – 12.30  
 
Til stede: Baard-Christian Schem (Helse Vest), Merete V. Madland (UiS), Clara Gjesdal (Helse Bergen), 
Svein Skeie (Helse Stavanger), Marit Solheim (Helse Førde), Petter Lave Thornam (HDS), Merete Hauge 
(brukerrepresentant), Gunnar Yttri (HVL), Ole Johan Borge (NFR), Anne Lise Kvalevaag (vara, Helse 
Fonna), Hilde Christiansen (Helse Vest), Kristin Akerjordet (UiS), Oddrun Samdal (UiB), Randi Skår (HVL), 
Anita Lyssand (VID), Anne Marie Joa (Helse Stavanger), Helga Stautland Onarheim (Helse Fonna), Randi-
Luise Møgster (Helse Bergen), Anne Kristin Kleiven (Helse Førde), Rebekka Ljosland (HDS), Steinar 
Hunskår (UiB), Henrik Aasved (Brukerrepresentant).  
Forfall: Haldis Økland Lier (Helse Fonna), Bjørg Oftedal (UiS) 
Sekretariat: Sølvi Lerfald, Mariana Qamile Rød, Kaia Nepstad, Renate Grüner 

SAK 13/2021  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG REFERAT 
Referat godkjent uten kommentar. Det er ønske om å få med medlemsoversikt i 
innkallingene fremover. Relevant informasjon er også tilgjengelig på samarbeidsorganets 
nettside.  

 
SAKER TIL FELLES MØTE MED REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR UTDANNING 
 
SAK 14/2021      SAMARBEID OM STUDENTOPPGAVER 

Hilde Nesse presenterte arbeidet til arbeidsgruppe 1 om samordning av nettsidene i  
 foretakene for å sikre at studenter får tilgang til samme informasjon. Mariana Rød 
 presenterte arbeidet til arbeidsgruppe 2, som skulle utarbeide retningslinjer som kan 
 regulere samarbeidet mellom foretak og UH-sektor om gjennomføring av  
 masteroppgaver.  

 
Vedtak: 

• Samarbeidsorganet stiller seg bak innholdet i rapportene fra arbeidsgruppene. 
• Institusjonene forplikter seg til å videreføre og operasjonalisere anbefalingene som ligger 

i rapporten i egen organisasjon. Helseforetakene må organisere arbeidet med innfasing 
av studenter som ønsker å skrive oppgave tilknyttet sykehusene på en slik måte at det er 
mulig å få belyst aktuelle og relevante tematikker. 

• Arbeidet skal evalueres på neste fellesmøte mellom samarbeidsorganene i 2022.  
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SAK 15/2021      FORSKNING PÅ EFFEKT AV SIMULERING I UTDANNING – STRATEGISK    
  SATSNINGSOMRÅDE?  
 

Innspill og diskusjon: 

Samarbeidsorganenes representanter støtter behovet for forskning på effekter av 

simulering i utdanning. 

På bakgrunn av at antall studenter med behov for praksis øker samtidig som antall 

praksisplasser reduseres vil simulering være stadig viktigere i utdanning av 

helsepersonell. Det ble påpekt at pandemien har lært oss noe av betydningen av 

simulering, ikke minst knyttet til området pasientsikkerhet. 

For noen utdanninger, blant annet sykepleie- og jordmorutdanning legger EU-direktivet 

føringer på hvor mye praksis som kan erstattes av simulering.  

Miljøer som kan inngå i et slikt forskningssamarbeid kan være RegSim, SimArena ved 

HVL, Slate (globalt senter for læringsanalyse) ved UiB og det nye ferdighetssenteret ved 

HDS/VID. Fra brukerrepresentant ble det minnet om studentinvolvering i det videre 

arbeidet. 

Det er viktig at forskningsområder som velges må være der begge sektorene har 

interesse/høster gevinster.  

Det ble pekt på at det er begrenset med forskningsmidler og dette området må 

konkurrere med andre områder om disse, ikke minst klinisk forskning.   

Samarbeidsorganene uttrykker behov for en strategi og en tyngre økonomisk satsning 

for å prioritere dette forskningsområdet. Ved tidligere utlysning relatert til strategiske 

forskningsmidler i Helse Vest har det vært en søknad angående simulering, men denne 

nådde ikke opp i konkurransen. 

Det ble stilt spørsmål om mulighet for nye forskningsmidler til dette området. Fra UIB 

kom det innspill om forskningssenteret Slate- som har god kjennskap til muligheter for 

ekstern finansiering. Barbara Wasson kan fasilitere kontakt mot dette miljøet. 

Det ble presisert at RegSim vil være viktig part i det videre arbeidet fra foretakenes side, 

men for å lykkes må forskning på effekt av simulering i utdanning skje i samarbeid 

mellom foretak, universiteter og høgskoler.  

Samarbeidenes sekretariater vil bidra i det videre i arbeidet. 

 

Vedtak 

 Det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra foretak/UH, ledet av RegSim, som 

utarbeider forslag til relevante forskningsområder/prosjekt og aktuell forskningsfinansiering.  

mailto:forskning@helse-vest.no
http://helse-vest.no/forsking


 

 
 

 

 

 
Besøksadresse: Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus, 3. etasje.  

Postadresse: Helse Bergen HF, Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking, 5021 Bergen 

E-post: forskning@helse-vest.no  Nettside: http://helse-vest.no/forsking 

 Arbeidsgruppen leverer forslag til samarbeidsorganene innen november 2021. 

  
SAK 16/2021  KOBLINGEN MELLOM UTDANNING, FORSKNING OG INNOVASJON 

Kaia Nepstad presenterte kort saken om kunnskapstriangelet. Diskusjonen viste at det  
var bred enighet i samarbeidsorganene om at det ikke skal organiseres nye strukturer i 
regionen på nåværende tidspunkt, men at man må arbeide for bedre å synliggjøre og 
koble sammen eksisterende strukturer. Samarbeidsorganene trakk frem at det foregår 
mye godt arbeid i regionen i å koble utdanning, forskning og innovasjon, men at det er 
behov for oversikt over hvilke arenaer for samhandling som eksisterer og hvordan disse 
opererer. Det ble fremmet forslag om å vurdere opprettelsen av en årlig 
innovasjonskonferanse, og/eller regelmessige kortere, tematiske webinarer for relevante 
aktører. Muligheten for å få en oversikt over aktører på Vestlandet samlet på nettet som 
en vei inn ble også foreslått.  
 
Videre oppfølging:  
Innspillene som fremkom i møtet vil danne grunnlag for sekretariatenes videre 
oppfølging av saken utover høsten 2021. Saken tas opp igjen i samarbeidsorganenes 
møter i november 2021.  

 
 
SAKER TIL ANDRE DEL AV MØTET KUN FOR SAMARBEIDSORGANET FOR FORSKNING OG INNOVASJON, 
KL. 13.00-14.30 
 
Til stede: Baard-Christian Schem (leder), Merete V. Madland (UiS), Clara Gjesdal (Helse Bergen), Svein 
Skeie (Helse Stavanger), Marit Solheim (Helse Førde), Petter Lave Thornam (HDS), Merete Hauge 
(brukerrepresentant), Gunnar Yttri (HVL), Ole Johan Borge (NFR), Margareth Hagen (UiB), Bente Wold 
(UiB), Per Bakke (UiB) (UiBs representanter deltok fra kl. 13.30), Anne Lise Kvalevaag (vara, Helse Fonna) 
Forfall: Haldis Økland Lier (Helse Fonna) 
Sekretariat: Sølvi Lerfald, Mariana Qamile Rød, Kaia Nepstad, Renate Grüner 
 

 
SAK 17/2021 PROGRAM FOR FORSKNINGSKONFERANSEN 
 Hovedfokuset under årets forskningskonferanse er kliniske studier, i lys av den nye 

handlingsplanen for kliniske studier som vil kreve mye av institusjonene i årene 
fremover. Sekretariatet har fokusert på å få ulike perspektiver inn i årets program. De 
forskjellige innlederne vil fokusere på kliniske studier gjennom en faglig tilnærming, en 
klinisk tilnærming, sett opp mot innovasjon og næringsliv samt presenteres fra Helse- og 
Omsorgsdepartementets perspektiv. Det blir også arrangert en paneldebatt under årets 
konferanse.  
 
Vedtak:  

 Samarbeidsorganet støtter forslaget til program for Forskningskonferansen 2021 

 Sekretariatet undersøker muligheter for streaming av konferansen 
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SAK 18/2021      REGIONALT SAMARBEID (DATA OVER ÅR)  
Vests forskningsmidler. Sekretariatet v/ Sølvi Lerfald presenterte tilgjengelig statistikk 
med data hentet fra eSøknad og eRapport. Dataene er basert på informasjon forskerne 
har oppgitt i disse to foraene, og hvilken hovedtilknytning samarbeidspartnere er oppgitt 
med her.  
  
I 34 % av pågående prosjekter er det samarbeid mellom helseforetak i regionen. 25 % av 
prosjektene har samarbeid med helseforetak i andre regionale helseforetak.  
70 % av pågående prosjekter har deltakere fra både helseforetak og UH-sektor, mens 
andelen søknader mellom 2017 og 2021 med deltakere fra begge sektorer ligger i snitt 
på i overkant av 76 %.  
Søknader innen kategorien «Åpen prosjektstøtte» blir vurdert på om de har reelt 
regionalt samarbeid, og det har vært en økende andel søknader de siste årene som har 
dette. Det er også en økning i antall fagområder med regionalt samarbeid. Det er en liten 
nedgang i antall søknader med nasjonale og internasjonale deltakere.  
 
Vedtak: 

• Samarbeidsorganet tar saken til etterretning.  
 
SAK 19/2021      UNG FORSKER PRIS  

Etter diskusjon i samarbeidsorganets forrige møte, kom alle institusjonene med 
tilbakemelding på det første forslaget sekretariatet sendte ut. Basert på disse 
tilbakemeldingene diskuterte institusjonene under dagens møte prissum og hvordan det 
kan sikres gjennom prisens retningslinjer at prisen treffer bredt innen helsefaglig 
forskning.  

 
Vedtak:           

 • Prissummen blir 100 000 kr. UiB, UiS, HVL og Helse Vest bidrar med 25 000 kr. hver. 
• Med utgangspunkt i beslutningene som kom frem i møtet, utarbeider sekretariatet 
forslag til retningslinjer for prisen. Forslaget legges frem i samarbeidsorganets junimøte.  

 
SAK 20/2021  EVENTUELT  
  Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.  
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