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REFERAT FRA MØTE 25. NOVEMBER 2022 
 

Clarion Hotel Bergen Airport, kl. 10.00-14.00 
 
Til stede: Bjørn Egil Vikse (Helse Vest), Gottfried Greve (UiB), Per Bakke (UiB-MED) (deltok fra kl. 11.30), 
Merete Madland (UiS), Clara Gram Gjesdal (Helse Bergen), Gro Anita Fonnes Flaten (HVL), Marit Solheim 
(Helse Førde), Petter Thornam (HDS) Svein Skeie (SUS), Merete Hauge (brukerrepresentant) 
Deltok digitalt: Haldis Økland Lier (Helse Fonna), Torbjørg Øyslebø (for Ole Johan Borge) 
(Forskningsrådet)  
Sekretariat: Sølvi Lerfald, Renate Grüner, Torunn Olsnes, Kaia Nepstad 
Meldt fravær: Normann Andersen (UiB-PSYK) 
 
 
SAK 32/2022  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG REFERAT 
Saksliste og referat godkjent uten merknader. For sammenhengens del tas sak 39/2022 til behandling 
rett etter sak 33/2022. Ingen saker ble meldt til Eventuelt.  
 
 
SAK 33/2022     HELSE VEST FORSKNINGSMIDLER 2023 – SØKBARE MIDLER  
Det kom inn 245 søknader i årets søknadsrunde, en nedgang fra tidligere år. Trekk ved årets søknader ble 
lagt fram som orienteringssak på samarbeidsorganets møte i september. Hovedkomiteens leder Tom 
Mala presenterte hovedkomiteens innstilling. Vurderingsarbeidet er gjennomført utfra rammer og 
retningslinjer som ble vedtatt av samarbeidsorganet i juni 2022.  
 
Samarbeidsorganet takket for en fin gjennomgang og godt arbeid, og understreket at prosessen var 
tillitsvekkende. Samarbeidsorganet og Mala diskuterte nyttebegrepet, hvor det var enighet om at både 
prosjektets beskrivelse og vurderingen av nytteverdien er en krevende øvelse, særlig for de mest basale 
prosjektene. Samarbeidsorganet diskuterte også økningen i antall søknader med formelle feil, og var 
tydelige på målsetningen om at antallet søknader som avvises på grunn av formelle feil reduseres til et 
minimum. Samarbeidsorganet drøftet også resultatene fra Stavanger som i årets runde var svakere enn 
tidligere år, både i antallet søknader med formelle feil, og tildelingsprosent generelt. Sist diskuterte 
Samarbeidsorganet viktigheten av forskning i alle fagmiljø, og rettet også oppmerksomheten mot 
søknadskategorien klinisk forskerstipend som er alt for lite benyttet.  
 
Malas vurderinger og innspill som kom fram i diskusjonen rundt tildelingen, følges opp på 
samarbeidsorganets møte i februar når søknadsrunden skal evalueres. Malas presentasjon vedlegges 
referatet. Saken om tildeling av midler ble kunngjort på Helse Vests nettsider kort tid etter at vedtak ble 
fattet. Hele vurderingen fra hovedkomiteens leder er tilgjengelig fra nyhetssaken. Årets vurderingsarbeid 
er Malas første som hovedkomiteens leder, og samarbeidsorganet takket for godt arbeid og samarbeid.  
 
Vedtak: Det regionale samarbeidsorganet vedtar fordelingen av søkbare midler for 2023. 

 
SAK 34/2022 HELSE VEST FORSKNINGSMIDLER 2023 – STRATEGISKE MIDLER  
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Før saken ble tatt opp redegjorde Samarbeidsorganets leder for at han som prosjektleder for et prosjekt 
som har mottatt strategiske forskningsmidler (midler til mindre helseforetak, sak 34/2021) i 
inneværende periode, er inhabil i saken og dermed ikke vil delta i presentasjon av, eller diskusjon i saken.  
 
Sekretariatet presenterte en oversikt over tilgjengelige midler og inngåtte forpliktelser for 2023. Når det 
gjelder større, strategiske satsinger vil det bli gjennomført en midtveisevaluering våren 2023.  
 
Vedtak: Det regionale samarbeidsorganet vedtar fordelingen av strategiske midler for 2023. 
 
 
SAK 35/2022 DISKUSJONSSAK: REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR POSISJONERINGSMIDLER 
Sekretariatet presenterte kort sakens bakgrunn og forslag til videre arbeid. Diskusjonen viste at det er 
flere hensyn å ta når det gjelder hvordan man best skal legge opp til arbeidet mot EU-satsing videre. 
Utenlandsopphold kan være en svært viktig del av arbeidet med å posisjonere seg til EU-søknader, og et 
viktig tiltak for forskere å «bygge CV», men nettverksbygging og etablering av internasjonale samarbeid 
kan også skje på mange flere arenaer enn gjennom utenlandsopphold. Videre viste diskusjonen at mange 
mente at den beste måten å satse mot EU-prosjekter på er ved å motivere og mobilisere enkelte forskere 
og/eller fagmiljøer mot bestemte utlysninger, og flere institusjonerkunne vise til gode resultater 
gjennom dette. Det ble understreket at det er et institusjonelt ansvar å få gode miljøer til å søke 
eksterne midler. Samarbeidsorganet var delt i spørsmålet om hvorvidt det er formålstjenlig å opprette 
øremerkede midler til bestemte aktiviterer, for eksempel utenlandsopphold, eller om en større pott med 
friere midler som favner om flere typer aktiviteter er mer formålstjenlig. Samarbeidsorganet var 
imidlertid enige i at en videre satsing på eksternfinansiering, og særlig EU-midler, er ønskelig, men at det 
i dag eksisterer retningslinjer som gjør at institusjonene havner i en uheldig konkurranse med hverandre 
i dette arbeidet og opprettholder at institusjonene ikke samarbeider optimalt i spørsmålet om 
eksternfinansiering. Saken tas opp igjen på møtet i februar som en del av evalueringen av 
søknadsprosessen for Helse Vests forskningsmidler 2023.  
 
 
SAK 36/2022 KOMBINERTE STILLINGER 
Sekretariatet og leder presenterte saken. Saken er en oppfølging fra fellesmøtet 2. mai 2022 i sak 
12/2022 om oppdragsdokumentet 2022. Her ble de to sekretariatene bedt om å utrede ordninger for 
kombinerte stillinger nasjonalt. Det ble opplyst om at en likelydende sak hadde vært til behandling i 
Samarbeidsorgan for utdanning 16.11.2022 hvor det ble vedtatt at det er ønskelig å jobbe videre med 
saken, men at man ikke ønsket en egen arbeidsgruppe for dette arbeidet. Det ble videre orientert om at 
Helse Vest er i dialog med UiB om samarbeid knyttet til Vestlandslegen, og at det kan bli nødvendig å 
avvente videre prosess til nødvendige avklaringer er gjort i den sammenheng. Det ble påpekt at i de 
innsamlede avtalene er presisjonsnivået for utdanning gjennomgående høyere enn for forskning, og at 
forskning bør løftes tydeligere frem i slike avtaler. Det ble uttrykt bekymring for at selv om felles 
rammebetingelser kan ha fordeler, kan en felles regional avtalemal for kombinerte stillinger også 
medføre at noen vil få en dårligere avtale enn de har i dag. Det ble videre tatt til orde for at nye 
ordninger derfor i første omgang bør gjelde for nytilsettinger. Det var enighet om at det må legges til 
rette for forskningstid innenfor arbeidstid på dagtid, ikke bare timeplanlagt undervisning. 
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Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon erkjenner at saken er kompleks, med svært mange 
problemstillinger. Det er i dag mange samarbeidsavtaler i regionen, noe som bidrar til at feltet er 
uoversiktlig. Det er ikke Samarbeidsorganet som forhandler avtaler. Likevel ser Samarbeidsorganet at 
kombinerte stillinger er en viktig og ønskelig del av disse avtalene. Samarbeidsorganet er enig i at det er 
viktig å jobbe videre med saken. I det videre arbeidet skal det prioriteres hvilke problemstillinger som det 
haster mest å jobbe med.   
 
Vedtak: Samarbeidsorganet vurderer det som viktig at det arbeides videre med problemstillinger knyttet 
til kombinerte stillinger. Samarbeidsorganet ber om at ny sak legges frem våren 2023. 
 
 
SAK 37/2022 INNLEDENDE PROSESS: ARBEID MED NY FORSKNINGS- OG INNOVASJONSSTRATEGI 
Sekretariatet presenterte saken kort. Prosessen og mandatet bygger på tidligere tilsvarende prosesser.  
Samarbeidsorganet hadde følgende innspill til saken:  

- Arbeidsgruppens sammensetning: Samarbeidsorganet diskuterte størrelse på arbeidsgruppen, 
hvor noen ønsket en mindre gruppe enn skissert, mens andre mente at den skisserte gruppen, 
eventuelt med representanter også fra private, ideelle institusjoner ville være mest 
hensiktsmessig. Det ble påpekt at dersom gruppen skulle være mindre blir det desto viktigere å 
sikre innspill fra medlemmer som ikke er representert. Et flertall ønsket en arbeidsgruppe slik 
den ble skissert, eller større. Det ble også diskutert om hvorvidt det burde vært én eller to 
brukerrepresentanter. Det ble hevdet at to brukerrepresentanter ville være viktig for 
dynamikken i en ellers fagtung gruppe. Samarbeidsorganet fastslo at man uavhengig av 
gruppesammensetning måtte sikre en god prosess med solid forankring nedover i 
organisasjonen, blant annet gjennom gode hørings- og innspillsrunder i den enkelte institusjon. 
Av hensyn til størrelse foreslo Samarbeidsorganet at antallet brukerrepresentanter begrenses til 
én, samtidig som det legges opp til en egen høringsrunde med brukerutvalgene.  

- Mandatet: Samarbeidsorganet foreslo at man tar inn punkter knyttet til digitalisering og 
teknologi. Mandatet bør dessuten fastslå hvordan prosessen skal være og skissere hvordan 
innspill skal fremmes og hvordan disse skal legges frem for Samarbeidsorganet.  

- Innovasjon: Samarbeidsorganet hadde en god diskusjon på hvor bredt eller snevert innovasjon 
skulle defineres. På den ene siden ble det argumentert for at innovasjon skulle begrenses til å 
gjelde forskningsbasert innovasjon og eventuell kommersialisering av forskning. Videre ble det 
hevdet at uten en avgrensning her vil begrepet favne for bredt. På den andre siden ble det 
argumentert for at man ikke behøver å styre unna vide begreper av innovasjon så lenge dette 
bedrer helsetjenester. Innovasjon er forskningsresultater i bruk. Her ble det foreslått at 
innovasjonsbegrepet kan forstås vidt, og at tiltakene heller kan snevres mer inn. 
Samarbeidsorganet er imidlertid enige om at innovasjon er strategisk viktig og bør synliggjøres 
gjennom godt formulerte tiltak som viser aktivitetene i regionen.  

- Tematiske områder: Samarbeidsorganet diskuterte hvorvidt man skulle spille inn konkrete 
tematiske områder som skulle inn i strategien. Det ble bestemt at man ikke skulle spille inn 
spesifikke punkter, men heller generelle mål.  

- Strategiens form: Samarbeidsorganet var åpen for et dynamisk webdokument, men fastholdt at 
man måtte unngå store endringer underveis i virkeperioden. Det ble påpekt at nye/endring av 
punkter i strategien ikke bør tas opp til diskusjon underveis i virkeperioden.  
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Oppsummering: Innspillene som fremkom i diskusjonen tas med i det videre arbeidet. Det vil bli lagt opp 
til egne dialogmøter om prosessen med alle medlemsinstitusjonene tidlig i 2023.  
 
  
SAK 38/2022 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER NPU-MED 
Samarbeidsorganets leder presenterte saken kort. Det medisinske fakultet, UiB, har ansvar  
for å nominere medlemmer til NPU-MED etter vedtak i Samarbeidsorganet. Det ble meldt inn totalt tre  
navn, hvorav to med nødvendig informasjon. Saken ble vurdert utfra dokumentasjonen som foreligger.  
 
Vedtak: Samarbeidsorganet vedtok oppnevning av følgende medlemmer fra regionen:  

- For faggruppe Radiolog: Professor Martin Biermann 
- For faggruppe Nefrologi: Forsker Øystein Solberg Eikrem 

 
SAK 39/2022 HELSE VEST FORSKNINGSMIDLER 2023 – KLAGE PÅ AVVIST SØKNAD GRUNNET 
FORMELLE FEIL (U.OFF.) 
Dokumentasjon og diskusjon er unntatt offentlighet.  
 
Vedtak: Samarbeidsorganet vedtok at ingen av de to klagene gis medhold da det ikke er snakk om 
saksbehandlingsfeil.   

 

 
SAK 40/2022 ORIENTERINGSSAKER 

- Evaluering av tildeling av strategiske satsinger tildelt fra 2020, inkl. Regionalt løft for biobanking: 
Evalueringsarbeidet vil bli påbegynt tidlig 2023. Midtveisevaluering planlegges i løpet av våren. 
Institusjonene vil gis rimelig frist, og evalueringen blir lagt frem for Samarbeidsorganet.  

 
 
SAK 31/2022  EVENTUELT  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
 
 
Møtet ble hevet 13.56.  
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