
 

 
 

 

 

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

Postadresse: Helse Bergen HF, Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking, 5021 Bergen 
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 Referat fra møte 26. november 2021 

Til Stede: Baard-Christian Schem (Helse Vest), Per Bakke (UiB), Svein Skeie (Helse Stavanger), Marit 
Solheim (Helse Førde), Merete Hauge (brukerrepresentant), Kåre Birkeland (sak 40). Digitalt: Clara 
Gjesdal (Helse Bergen), Petter Lave Thornam (HDS), Haldis Økland Lier (Helse Fonna), Torbjørg Øyslebø 
(NFR, inn for Ole Johan Borge) 

Forfall: Merete V. Madland (UiS), Margareth Hagen (UiB), Norman Anderssen (UiB), Gro Anita        
Fonnes Flaten (HVL), Ole Johan Borge (NFR) 

Sekretariat: Sølvi Lerfald, Mariana Qamile Rød, Renate Grüner 

SAK 39/2021  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG REFERAT 
               Saksliste og referat fra forrige møte godkjennes uten kommentarer. 

 
SAK 40/2021      TILDELING AV SØKBARE MIDLER 2022 
   Det kom inn 271 søknader i årets søknadsrunde. Trekk ved årets søknader ble lagt fram 
  som orienteringssak på samarbeidsorganets møte i september.  

Hovedkomiteens leder, professor Kåre Birkeland, presenterte hovedkomiteens 
innstilling. Vurderingsarbeidet er gjennomført med utgangspunkt i rammer og 
retningslinjer som ble vedtatt av samarbeidsorganet i juni 2021. Birkelands vurderinger 
og innspill som kom fram i diskusjonen rundt tildelingen, følges opp på 
samarbeidsorganets møte i februar når søknadsrunden skal evalueres.   
Birkelands presentasjon vedlegges referatet. Saken om tildeling av midler legges ut på 
Helse Vests nettsider som del av nyhetssaken om tildeling av forskningsmidler for 2022.  
 
Årets vurderingsarbeid er Birkelands siste som hovedkomiteens leder, og 
samarbeidsorganet takket for godt arbeid og samarbeid.  
 

 
Vedtak: Det regionale samarbeidsorganet vedtar fordelingen av søkbare midler for 2022. 
 

SAK 41/2021      TILDELING AV STRATEGISKE MIDLER 2022      
  Sekretariatet presenterte en oversikt over tilgjengelige midler og inngåtte forpliktelser  
  for 2022. Med unntak av fem millioner kroner som er avsatt til søknadsrunden for  
  strategiske midler til mindre helseforetak, vil friske midler 2022 gå inn i potten til frie 
  forskningsmidler. Midlene ble lyst ut 7. oktober med frist 7. november. Rammen er 5 
  millioner kroner per år over tre år (til sammen 15 millioner kroner) for perioden 2022 
  tom 2024.   

Det kom inn sju søknader til de strategiske midlene fra søknadsinstitusjonene Helse 
 Fonna, Helse Førde og Haraldsplass Diakonale Sykehus. En ekstern vurderingskomite 
 med tre medlemmer skal behandle søknadene i løpet av den første uken i desember. 
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 Komiteen skal vurdere søknadene ut fra kriteriene vitenskapelig kvalitet og nytte, og skal 
 på bakgrunn av dette lage en prioritert innstilling. Vedtak om tildeling av midler foretas 
 av fagdirektør Baard-Christian Schem med utgangspunkt i fastsatte rammer og 
 komiteens innstilling. Vedtak om tildeling kan forventes før jul. 

 
Vedtak: Det regionale samarbeidsorganet vedtar tildeling til strategiske satsinger for 

 2022.  
 
SAK 42/2021  OPPNEVNING AV REPRESENTANT HV I NPU-MEDISIN   

Det medisinske fakultet, UiB, foreslo tre kandidater til å fylle de to ledige plassene i NPU-
medisin.  
 
Vedtak: For å sikre god representasjon knyttet til både fagfelt og geografi, valgte 
samarbeidsorganet å utnevne følgende to representanter: 

 Eva Gerdts, professor ved UiB og overlege ved Haukeland universitetssjukehus 

 Hartwig Kørner, professor ved UiB og overlege ved Stavanger 
universitetssjukehus 

 
 
SAK 43/2021 PRESENTASJON AV RAPPORT: FORSKNING PÅ EFFEKTER AV SIMULERING I UTDANNING 
 På bakgrunn av oppdrag gitt etter fellesmøte mellom de to samarbeidsorganene i Helse 

vest i april 2021, har det under RegSim sin ledelse blitt utarbeidet en rapport om 
forskning på effekt av simulering i utdanning. Arbeidsgruppen har undersøkt hvilken 
forskning som finnes på feltet, hvilke forskningsområder og prosjekter UH-sektoren og 
helseforetak kan samarbeide om samt finansieringsmuligheter.  

 Rapporten ble presentert av arbeidsgruppens leder, Une Elisabeth Stømer.  
 Samarbeidsorganet fikk tilsendt utkastet til den ferdige rapporten, og rapportens 

vedlegg. Une Elisabeth Stømers presentasjon legges ved referatet.  
 
 Vedtak: Det regionale samarbeidsorganet stiller seg positive til gruppens arbeid og 

innholdet i rapporten. Etter innspill fra samarbeidsorganet tas saken opp på nytt under 
det neste fellesmøtet mellom de to samarbeidsorganene i april 2022. Det er ønskelig at 
det da jobbes frem noen konkrete tiltak for å følge opp rapporten i de tilhørende 
institusjonene.  

 
 
SAK 44/2021  EVENTUELT 
  Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.  
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