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Bakgrunn 
 
Samarbeidsorganet mellom UiB og Helse Vest er opprettet i medhold av instruks gitt 
Helse Vest RHF i foretaksmøte 19. juni 2002, retningslinjer gitt i styringsdokument for 
Helse Vest RHF og  styret i Helse Vest fattet vedtak om sammensetning og mandat  
26. juni 2002.  
 
En hovedoppgave for samarbeidsorganet er å fordele forskningsmidler avsatt i 
budsjettet. Med bakgrunnen i at samarbeidsorganet på ny har gjennomgått kriteriene 
for tildeling av forskningsmidler, lagt frem program for årlig forskningskonferanse 
som er hjemlet i mandatet og besluttet å opprette to forskningspriser innen de gitte 
økonomiske fullmakter, finner administrerende direktør det nødvendig å gi styret en 
egen orientering om disse forhold.  
 
 
Kommentarer  
 
For 2002 ble det tildelt i alt kr 33.960.000 til 64 stipender og prosjekter. Fordelingen 
for 2002 ble foretatt av det opprinnelige samarbeidsorganet mellom Det Medisinske 
Fakultet, UiB og Haukeland Sykehus.  
 
For 2003 er det fordelt til sammen kr 39.195.000 til 80 stipender og prosjekter.  
 
Det har i samarbeidsorganet vært foretatt grundige drøftinger av kriteriene for å 
tildeling av forskningsmidler og for sammensetning av vurderingskomité. Spesielt er 
det lagt mye arbeid i å sikre balanse mellom midler til spisskompetansemiljøer som 
holder en høy internasjonal standard, og oppbygging av klinisk forskning  i større 
omfang enn i dag i Helse Førde og Helse Fonna.   
 



 

Det er viktig å sikre forutsigbarhet for igangsatte prosjekter som går over flere år og   
tidlig komme i gang med søknadsprosess for 2004.  Samarbeidsorganet  har utarbeidet   
vedlagte kriterier for fordeling av midler for 2004.  Samarbeidsorganet er også opptatt 
av behovet for ytterligere å styrke budsjettposten for forskning for 2004.  
 
Vedlagt følger program for den første av de årlige forskningskonferanser som ifølge 
mandatet skal arrangeres av samarbeidsorganet.  Ved årets konferanse legges 
hovedvekt på arbeidet med utvikling av en overordnet felles forskningsstrategi mellom 
UiB og Helse Vest for det aktuelle samarbeidsområdet. Styret i Helse Vest er selvsagt 
invitert som deltakere i denne konferansen.  
 
Endelig har samarbeidsorganet innen de gitte rammer besluttet å etablere to 
forskningspriser for fremragende forskning og faglig nybrottsarbeid. Kriteriene for 
disse prisene er også vedlagt.  
 
Administrerende direktør vil og henlede styrets oppmerksomhet på at det allerede for 
2004 kan ventes endringer i finansieringen av forskning i helseforetaksgruppen 
gjennom oppfølgningen av Hagen-utvalgets innstilling. Det er mulig at det allerede fra 
2004 kan bli en delvis aktivitetsbasert finansiering.  Det vises også til at 
Helsedepartementet har tatt initiativ til et tverrgående prosjekt mellom RHF’ene for å 
se på felles initiativ for å styrke forskningsaktiviteten som et sentralt element i å bedre 
kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten.  
 
Det skal og vises til at det andre samarbeidsorganet mellom Helse Vest og høgskolene 
har kommet i gang med sitt arbeid. Det forutsettes at forhold knyttet til utdanning vil 
bli særlig vektlagt i dette samarbeidsorganet.  
 
En hovedgjennomgang av samarbeidsorganene vil bli foretatt ved utgangen av 2003 
slik det tidligere er vedtatt av styret. Det vil da være naturlig å benytte en ekstern 
institusjon til å foreta denne evaluering.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Administrerende direktørs redegjørelse tas til orientering.  
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