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 Referat fra møte 24. september 2021 

Til stede: Baard-Christian Schem (Helse Vest), Merete V. Madland (UiS), Per Bakke (UiB), Gottfried Greve 
(UiB, inn for Margareth Hagen), Gunnar Mellgren (Helse Bergen, inn for Clara Gjesdal), Svein Skeie (Helse 
Stavanger), Marit Solheim (Helse Førde), Ida Kristine Sangnes (HDS, inn for Petter Lave Thornam), 
Merete Hauge (brukerrepresentant), Gro Anita Fonnes Flaten (HVL), Haldis Lier (Helse Fonna), Ole Johan 
Borge (NFR) 

Forfall: Margareth Hagen (UiB), Norman Anderssen (UiB), Clara Gjesdal (Helse Bergen), Petter Lave 
Thornam (HDS) 

Sekretariat: Sølvi Lerfald, Mariana Qamile Rød, Renate Grüner 

SAK 32/2021  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG REFERAT 
               Saksliste og referat fra forrige møte godkjennes uten kommentarer. 

 
SAK 33/2021      MØTEPLAN 2022 
   Samarbeidsorganet vedtok følgende møteplan for 2022:  

 Mandag 21. februar  

 Mandag 25. april (Fellesmøte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning) 

 Fredag 17. juni 

 Fredag 23. september 

 Fredag 25. november 
 

SAK 34/2021      SØKNADSPROSESS - MIDLER MINDRE HELSEFORETAK   
Under samarbeidsorganets møte 18.06.2021 ble det vedtatt å gjennomføre en ny 
søknadsrunde med strategiske midler rettet mot mindre helseforetak. Bakgrunnen for 
dette er at mindre helseforetak i liten grad når opp i konkurranse med store miljøer som 
de siste årene har vokst seg enda større og bedre. Det er likevel et mål at alle 
helseforetakene i regionen skal øke sin forskningsaktivitet, noe som vil bli enda viktigere 
fremover for å nå målene i regjeringens handlingsplan for kliniske studier.  
 
Samarbeidsorganet ble bedt om å vurdere følgende punkter:  

 Om alle vurderingskriteriene skal vektes likt, eller om vurderingskriteriene skal 
differensieres 
Samarbeidsorganet ønsker at man skal bruke samme norm som ved andre utlysninger, 
hvor kvalitet og nytte vektes likt og med åpen vekting av underkriterier. Reelt regionalt 
samarbeid med nytte for prosjektet skal telle positivt.  
 

 Om utlysningen skal være tematisk åpen 
For å kunne løfte frem de beste miljøene, med ulike profiler, ønsker samarbeidsorganet 
at utlysningen skal være tematisk åpen. Dette for å sikre høyest mulig kvalitet på 
prosjektene som tildeles midler, og for å legge til rette for flere søknader.  
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 Om det skal være åpen konkurranse, eller om hver av de mulige søkerne skal tildeles 
midler gitt tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet og nytte 
For å sikre høyest mulig kvalitet vil det være åpen konkurranse om midlene. Hovedmålet 
er å sikre forskningsmidler til mindre foretak / private, ideelle institusjoner, en 
prioritering som er gjort ved å lyse ut de strategiske midlene. Utover dette er 
konkurransen åpen og vil bedømmes etter kvalitet og nytte.  
 

 Hvilke fagområder komitémedlemmer skal hentes fra 
Inger Thune, som ledet komitéarbeidet ved forrige utlysning, har takket ja til å lede dette 
arbeidet igjen. For å sikre kompetanse til søknader med ulike profiler, venter 
sekretariatet som ved forrige utlysning til søknadene er kommet inn med å ferdigstille 
komitéene.  
 

 Om det er andre innspill til teksten 
Sekretariatet tar med seg innspill til presiseringen i utlysningsteksten. 
 
Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar ny utlysning av strategiske midler rettet mot mindre 
helseforetak / private, ideelle institusjoner. Summen settes til femten millioner kroner 
over tre år (fem millioner kroner i året). Helseforetakene skal, som i tidligere utlysning, 
bidra med samme sum til de aktuelle prosjektene. Utlysningen skal være tematisk åpen, 
med lik vekting av de forskjellige vurderingskriteriene. Utlysningen skal også ha åpen 
konkurranse. Vurderingskomitéen ferdigstilles når profilen på de innsendte søknadene 
er klar.  

 
SAK 35/2021  PROSESS - INNHENTING AV KOMITEMEDLEMMER   

Prosessen for innhenting av komitémedlemmer i de forskjellige regionale 
samarbeidsorganene ble gjennomgått.  
Utfordringen vil alltid være å treffe sammensetningen av fagområder i søknadene så 
godt som mulig. Basert på tidligere år vet vi nok til å treffe relativt godt, men enkelte 
utviklinger kan være vanskelige å forutse. Det er likevel vanskelig å se for seg en bedre 
utvelgelsesmetode enn den oppbyggingen vi har i dag. Sammensetningen er godt 
balansert, og med kun eksterne komitémedlemmer. Komitémedlemmer må kunne 
vurdere mer generelt enn eget fagfelt, da søknadene kommer både fra store og små 
forskningsmiljøer.  
Brukermedvirkning har i økende grad blitt vektlagt i forskning. Vurderingskomitéene har 
ansvar for å foreta den faglige, vitenskapelige vurderingen av søknadene ut fra sin faglige 
ekspertise. Dette er praksis i alle RHFer.  
 
Vedtak:  

 Samarbeidsorganet tar saken til etterretning.  

 Når det gjelder brukerrepresentanter i vurderingskomiteene, vil Samarbeidsorganet i 
Helse Vest koordinere med andre samarbeidsorganers praksis.  
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SAK 36/2021 GJENNOMGANG AV HANDLINGSPLAN FOR DELING AV FORSKNINGSDATA 

Arbeidet med rapporten «Samordning for deling av forskningsdata» tok utgangspunkt i 
Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata (2017), og oppdrag 
gitt i tildelingsbrev til universitetene og oppdragsbrev til RHF-ene. I strategien står det at 
regjeringen forventer at forskningsinstitusjonene utvikler prosedyrer for (i) godkjenning 
av datahåndteringsplaner og (ii) beslutninger om at et forskningsprosjekt eventuelt er av 
en slik art at egen datahåndteringsplan ikke er nødvendig eller hensiktsmessig. 
Forskningsinstitusjonene vil bli bedt om å utvikle retningslinjer for forskningsdata som 
skal lagres, tilgjengeliggjøres og tilrettelegges, med angivelse av hvilke løsninger som bør 
benyttes for håndtering av ulike datasett. I februarmøtet 2019, jf. sak 11/2019, vedtok 
samarbeidsorganet å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra 
helseforetakene og UH-institusjonene i regionen. Denne gruppen arbeidet frem en 
rapport med tilhørende handlingsplan som ble presentert i november 2019.  
 
Gjennomgangen av handlingsplanen per august 2021 viser at oppfølgingen ikke har 
foregått på en systematisk måte med klart oppfølgingsansvar. Enkelte punkter, som 
innføring av eProtokoll og kurs i datahåndteringsplaner, har kommet godt på plass. 
Andre punkter som standardisering av maler og opprettelse av PVO-nettverk på tvers av 
sektorer er ikke fulgt opp. Det arbeides innen disse feltene på lokalt og nasjonalt nivå, og 
dette kan ha fylt en del av behovet for samkjøring og erfaringsutveksling. Å 
tilgjengeliggjøre mer informasjon via institusjonenes eksternsider kan bidra til å nå flere 
mål i handlingsplanen.  
 
Vedtak: Sekretariatet vil fortsette å følge opp de forskjellige punktene, inkludert 
punktene som vil ha løpende aktivitet, og ta innspillene fra møtet med i det videre 
arbeidet.    

   
 
SAK 37/2021  ORIENTERINGSSAKER 

1. Trekk ved søknader 2021 (presentasjon legges ved referat) 
2. Brukermedvirkning i forskning. Sølvi Lerfald presenterte pågående arbeid knyttet til 

brukermedvirkning i forskning, gjennom HelseOmsorg21-monitorens 
referansegruppe om brukermedvirkning, NorCrins 14. arbeidspakke og RHFenes 
arbeid med brukermedvirkning.  

 
SAK 38/2021  EVENTUELT 
  Ingen saker meldt inn under eventuelt.  
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