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Forord 

NIFU STEP har på oppdrag av Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og Universitetet i 
Bergen gjennomført en evaluering av samarbeidsorganet. Evalueringen er gjennomført av 
Karl Erik Brofoss. NIFU STEP vil benytte anledningen til å takke alle informantene for at de 
tok seg tid til å la seg intervjue. NIFU STEP vil samtidig takke samarbeidsorganets sekretær 
for den utmerkede innsatsen hun har gjort i forbindelse med evalueringen.  
 

Petter Aasen 

Direktør 

 

 

Randi Søgnen 

-Forskningsleder-
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1. Evalueringens mandat 
 
Følgende mandat ble gitt av Det regionale samarbeidsorganet for evalueringen av organet: 
 

Innhold 

Evalueringen skal omfatte organisering av samarbeidsorganet, arbeidsform, innretning på 
aktiviteten og oppnådde resultater.  Særlig vil det være viktig å få klarlagt vurderingene fra de 
involverte parter og samarbeidspartnere. 
 
Involverte parter og samarbeidspartere er:  

 Universitetet i Bergen 
o Sentral ledelse  
o Det Medisinsk fakultet  

 Helse Vest RHF 
 Helse Bergen HF 
 Helse Fonna HF 
 Helse Førde HF 
 Helse Stavanger HF 
 Private, ideelle institusjoner v/adm.direktør Eivind Hansen, Haraldsplass diakonale 

sykehus 
 Norges Forskningsråd 
 Helsedepartementet v/eieravdelingen 
 3 – 5 forskningsmiljøer som har fått midler 

 

Evalueringsform 

Oppdragstaker kan velge den evalueringsform som er mest hensiktsmessig sett i lys av 
evalueringens omfang og tidsramme. 
 

Rapportering underveis 

Oppdragsgiver skal være ha foreløpig rapport 17. september 2004. Rapporten skal inneholde 
opplysninger om valgt arbeidsform og status for arbeidet. 
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2. Tilnærming 
 
Av mandatet for samarbeidsorganet og styringsdokumentene fra departementet til Helse Vest 
fremgår det at utviklingen av en langsiktig strategi for forskningsvirksomheten ved Helse 
Vest er en sentral oppgave for samarbeidsorganet. Videre fremgår det at det er 
samarbeidsorganets oppgave å fordele de forskningsmidler Helse Vest har til disposisjon. I 
den forbindelse har det vært en viktig oppgave å utarbeide et sett med kriterier som skal ligge 
til grunn for behandlingen av søknadene om forskningsmidler. Departementets 
styringsdokument for 2004 til Helse Vest understreker at det skal legges til rette for en økt 
rekruttering av medisinere til forskning. I denne sammenheng vil samarbeidsorganet måtte 
spille en viktig rolle i forbindelse med forskerutdanningen da organet har et ansvar for den 
samlede forskningsvirksomheten i Helse Vest. En gjennomgang av sakskartet for 
samarbeidsorganets møter viser klart at disse temaene har hatt mye av organets 
oppmerksomhet. 
 
I evalueringen av Det regionale samarbeidsorganets virksomhet vil vurderingene således 
knyttes opp til disse fire saksområdene med vekt på hva som er gjort, hvilke resultater som 
kan registreres og, ikke minst, hvorledes aktørene vurderer de prosesser som har funnet sted. 
 
Skriftlige kilder 
Følgende hoveddokumenter er gjennomgått: 

1. Samordningsorganets møtereferater. Dette har vært utgangspunktet for bestillinger til 
sekretariatet om saksdokumenter i første rekke til strategiarbeidet, utarbeidelse av 
fordelingskriterier (også ubrukte midler) og fordeling av forskningsmidlene. 

2. NOU 2003:1; Behovsbasert finansiering av spesialisthelstjenesten 
3. St.meld.nr.5 (2003-2004). 
4. Helsedepartementets instruks/styringsdokument til Helse Vest for 2003 og 2004. 
5. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Vest RHF fra 26.mars 2004 (Fastsetting av revidert 

instruks). 
6. Revidert instruks om forholdet til universiteter og høgskoler. 
7. Forskningsstrategi for Helse Vest. Innstilling avlevert av en intern arbeidsgruppe 10. 

desember 2002. 
8. Strategi for forskning i Helse Vest med tematiske satsinger og forslag til tiltak. 

Anbefaling fra en arbeidsgruppe i Helse Vest 2004.  
9. Rapportering 2002 på bruk av forskningsmidler, midler til særskilte funksjoner og 

undervisning. 
10. Faglig rapportering 2003 – forskningsprosjekter og nasjonale og regionale funksjoner. 

Mars 2004.  
11. Forskningshåndboka 
 

Sølvi Lerfald har utarbeidet en oversikt over tildelingene av forskningsmidler for 2003 og 
2004 splittet på geografi og faglige områder. 

 
Intervjuer 
Det er gjennomført intervjuer med: 

 Maiken Engelstad, Helsedepartementet  
 Ragna Valen, Norges forskningsråd. 
 Helge Bryne, Helse Vest  
 Ernst Omenaas, Helse Bergen  
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 Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger  
 Doris Gundersen, Helse Fonna 
 Anne Bogsnes, Helse Bergen 
 Eivind Hansen, Haraldsplass diakonale sykehus 
 Nils Erik Gilhus, Universitetet i Bergen 
 Helge Wiik, Universitetet i Bergen 
 Johs Teigland, Universitetet i Bergen 
 Kåre Rommetveit, Universitetet i Bergen (Telefonintervju) 
 Anne Rysjedal, Helse Førde (Telefonintervju).   

 
Innholdet i rapporten: 
I kapittel 3 vil vi kortfattet presentere de organisatoriske rammene for samarbeidsorganets 
virksomhet. Kapittel 4 gir en presentasjon og vurdering av samarbeidsorganets virksomhet på 
følgende sentrale arbeidsområder: 

 Arbeidet med å utvikle en forskningsstrategisk plan 
 Arbeidet med å utvikle et sett av vurderingskriterier 
 Fordeling av forskningsmidler 
 Forskerutdanning 

Kapittel 5 er en sammenfattende vurdering av samarbeidsorganet i lys av evalueringens 
mandat med vekt på: 

 Organiseringen av samarbeidsorganet 
 Dets arbeidsform 
 Innretningen på aktiviteten 
 Oppnådde resultater 
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3. Det regionale samarbeidsorganets organisatoriske 
kontekst 
I dette kapitlet vil vi kortfattet presentere de organisatoriske rammene for samarbeidsorganets 
virksomhet. Av mandatet for samarbeidsorganet fremgår det hvem som er representert i 
organet samt hvilke oppgaver det er tillagt. Dette gir den viktigste føringen for 
samarbeidsorganets virksomhet. I tillegg vil departementets styringsdokumenter for Helse 
Vest, i den utstrekning de berører virksomheter som er tillagt samarbeidsorganet, gi viktige 
rammer for virksomheten. Videre vil ressurstilgangen sette klare rammer for 
samarbeidsorganets aktiviteter. Til sammen gir dette et sett av føringer som 
samarbeidsorganet må vurderes i forhold til. 
 

3.1 Mandat 
Mandatet er hentet fra samarbeidsorganets hjemmeside. 
 (13.03.2003) Mandat og sammensetning for samarbeidsorgan mellom Universitetet i 
Bergen - Det medisinske fakultet og helseforetaksgruppen i Helse Vest RHF. 

Dette samarbeidsorgan er opprettet i medhold av instruks gitt for styret i Helse Vest RHF i 
foretaksmøte 19.06.02. og retningslinjer gitt i styredokument for Helse Vest RHF for 2002. 

Samarbeidsorganet er et rådgivende organ overfor helseforetaksgruppen i Helse Vest og 
Universitetet i Bergen - Det medisinske fakultet. Samarbeidsorganet gis dog 
avgjørelsesmyndighet i forhold til bevilgninger til forskningsprosjekter innen gitt 
budsjettramme av Helse Vest RHF. 

Mandatet forutsettes endret i fall Helsedepartementet tillegger samarbeidsorganene 
avgjørelsesmyndighet i forhold til deler av det nye universitetsklinikktilskottet (jfr. tilråding 
fra et interdepartementalt utvalg). 

Sammensetning 
Samarbeidsorganet består av 12 medlemmer. 5 representer utpekes av Universitetet i Bergen, 
1 representant utpekes av Norges Forskningsråd, 1 representant utpekes av Helse Vest RHF, 3 
representanter utpekes av Helse Bergen HF, 1 representant utpekes av Helse Stavanger HF, 1 
representant alternerer med funksjonsperiode på 1 år og i følgende rekkefølge utpekt av 
henholdsvis Helse Førde HF, Helse Fonna HF og Apotekene Vest HF. 

Representanten for Helse Vest RHF er leder for samarbeidsorganet. 

Mandat 
Samarbeidsorganet skal: 

 Uttale seg om strategier, mål og planer for undervisning, forskning og helserelatert 
innovasjon og næringsutvikling og selv kunne ta initiativ på disse felter.  

 Uttale seg om budsjett for undervisning og forskning og fordele tilskudd til 
forskningsprosjekter innen rammen for vedtatt budsjett.  

 Uttale seg om innkjøp av høyspesialisert utstyr  
 Tilrå bruk av sykehusareal og undervisningsareal til forskning  
 Bistå i utarbeidelse av rapporteringsrutiner og forskningsaktivitet.  
 Bistå i arbeidet med årlig melding knyttet til områdene undervisning og forskning.  
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Møtehyppighet 
Samarbeidsorganet avholder møter 1-2 ganger hvert halvår. 

Sekretariat 
Helse Bergen HF stiller sekretariat til disposisjon for samarbeidsorganet. 

Undervisning 
Samarbeidsorganet kan opprette underutvalg for å ivareta særskilte oppgaver. 

Årlig konferanse 
Samarbeidsorganet arrangerer en årlig konferanse med aktuelle tema knyttet til undervisning 
og forskning der det forutsettes at helseforetakene, Universitetet i Bergen og andre aktuelle 
samarbeidspartnere deltar. 

Evaluering 
Samarbeidsorganet evalueres ved utgangen av 2003. 

 

3.2 Departementets styringsdokumenter 
Styringsdokument 2003: 
Den vedtatte instruksen om forholdet til universiteter og høgskoler skal legges til grunn ved 
det regionale helseforetakets ivaretakelse av forskningsoppgaven. Det forutsettes at 
samarbeidsorganene har en reell funksjon i forhold til behov for tilrettelegging og prioritering 
av forskning i regionen. 
 

 Det er en nasjonal målsetting at forskningsaktiviteten innen klinisk medisin skal være 
på høyde med de andre nordiske landene.  

 Forskning innen både psykisk helse og somatikk skal vektlegges.  
 Det forutsettes at helseforetakene legger til rette for økt rekruttering av medisinere til 

forskning og økt kvalitet på den kliniske forskningen.  
 Samarbeid bør vektlegges, og særlig viktig er det å legge til rette for arbeidsdeling i 

større nasjonale forskningssatsninger som krever tungt vitenskapelig utstyr.  
 Fra 2003 vil departementet starte registrering av forskningsaktivitet basert på 

publiseringsanalyse. Det legges opp til ekstern innsamling av datagrunnlag, og 
utregning av publiseringspoeng. Helseforetakene vil bli forelagt særskilt informasjon 
om hvilke kriterier som legges til grunn ved utregning av publiseringspoeng. Det 
forutsettes at de regionale helseforetakene etter forespørsel kvalitetssikrer grunndata 
som er innsamlet sentralt og bidrar med relevant grunnlagsinformasjon. 

 
 
Styringsdokument 2004:  

 Klinisk forskning, inkludert overføring av kunnskap fra epidemiologisk forskning og 
basalmedisinsk forskning (translasjonsforskning), innen både somatikk og psykisk 
helse skal prioriteres.  

 Innen psykisk helse skal forskning som vektlegger tverrfaglighet på tvers av ulike 
tjenestenivåer og dokumentasjon av behandlingsmetoder, prioriteres særskilt.  

 De regionale helseforetak forutsettes å ivareta kjønnsperspektivet og bevisstgjøring 
om kjønnsforskjeller i klinisk forskning.  

 Det skal legges til rette for kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten.  
 Helse Vest skal ha særskilt fokus på evaluering av etablerte og nye diagnostiske 

metoder og behandlingstilbud samt kriterier for innføring av nye tilbud.  
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 Formidling av forskningsresultater og oppdatert kunnskap skal prioriteres.  
 Det skal legges til rette for økt rekruttering av medisinere til forskning. 

 

3.3 Finansiering 
Regnskapet for 2003 viser at samarbeidsorganet fordelte om lag 44 millioner kroner til 
forskningsprosjekter hvorav om lag 7 millioner kroner kom fra de regionale midlene og om 
lag 32 millioner fra de statlige midlene. 
 
Regionale midler  
4 vitenskapelige prosjekter (nye doktorgradsstipend) 1 283 000 
2 doktorgradsprosjekter (videreføring) 880 000 
6 administrative prosjekter 1 675 000 
Sum 6 968 000 
Statlige midler  
2 prosjekt for utprøvende behandling 9 000 000 
56 forskningsprosjekt 23 227 000 
Sum 32 227 000 
Ytterligere tildeling ubrukte midler  
6 prosjekt 3 270 000 
Overførte midler fra 2002 1 636 265 
Sum ytterligere tildelinger 4 906 265 
Total tildeling til forskningsprosjekt i 2003 44 101 265 
 
 
Det regionale samarbeidsorganet fordelte på møtet 9. desember 2003 55 millioner kroner til 
forskerutdanning og forskningsprosjekter i Helse Vest fordelt på 99 prosjekter og 
doktorgradsstipend for 2004. I tillegg ble 6 doktorgradsstipend fra tidligere år videreført. 
 
 

3.4 Beslutningsmyndighet 
Det regionale samarbeidsorganet har selvstendig beslutningsmyndighet innen de 
budsjettrammer som er gitt av Helse Vest, når det gjelder fordeling av forskningsmidler. I de 
andre oppgaver som er gitt i mandatet for samarbeidsorganet, har organet uttalerett. Når det 
gjelder strategiarbeid på området forskning og undervisning, har organet også initiativrett. I 
tillegg har organet en forpliktelse til å bistå i utarbeidelsen av rapporteringsrutiner og 
årsmeldinger når det gjelder forskning og undervisning. 
Der hvor organet har beslutningsmyndighet, er foretaksmøtet ankeinstans. 
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4. Iverksatte tiltak og resultater 
 
Dette kapitlet gir en presentasjon og vurdering av samarbeidsorganets virksomhet på følgende 
sentrale arbeidsområder: 

 Arbeidet med å utvikle en forskningsstrategisk plan 
 Arbeidet med å utvikle et sett av vurderingskriterier 
 Fordeling av forskningsmidler 
 Forskerutdanning 

 

4.1 Strategi 
Saksgangen: 
I lov om spesialisthelsetjenesten s § 3-8 presiseres helseforetakenes oppgaver til: 

1. pasientbehandling 
2. utdanning av helsepersonell 
3. forskning 
4. opplæring av pasienter og pårørende 

 
Som et ledd i å utvikle en helhetlig strategi for Helse Vest, ble det nedsatt en arbeidsgruppe i 
oktober 2002 for å foreslå en forskningsstrategi for Helse Vest. Gruppen var sammensatt av 
personer fra de fire helseforetakene og en representant for det medisinske fakultet ved UiB. 
Gruppen ble gitt en tidsramme på to måneder for arbeidet. Gruppen avga sin rapport i 
desember 2002. 
 
Rapporten kjennetegnes først og fremst av å være mer et visjonsdokument enn et 
strategidokument ved at den fremhever at forskningen må ha en sentral plass i helseforetakets 
virksomhet og at dette er noe som angår alle (jf. kapittel 4). I kapittel 6 behandler rapporten, 
også her på et overordnet og generelt nivå, hva som må til for at man skal lykkes i å få satt 
fokus på forskningen. Først når man kommer til kapittel 7 hvor man behandler 
virkemiddelsapparatet, nærmer man seg et operasjonelt nivå hvor man beskriver, dog i 
generelle vendinger, hvilke tiltaksmuligheter man tar sikte på å utvikle. Rapporten er ryddig 
og godt skrevet. Rapporten var et viktig dokument ved at fokus ble satt på forskningens rolle 
og betydning for helseforetaket. Den ga også noen retningsanvisninger for det fremtidige 
arbeidet med å utvikle en forskningsstrategi for foretaket ved å fremlegge en fremdriftsplan 
og noen sentrale milepæler. Hovedsvakheten ved dokumentet er først og fremst at det ikke er 
spisset i forhold til hva Helse Vest skal satse på når det gjelder forskning og hva slags 
vinkling den bør ha – skal man satse på spiss eller bredde, og i så fall på hvilke områder? 
 
Samarbeidsorganet som ble opprettet i oktober 2002 med et mandat som blant annet omfattet 
at det skulle ha en aktiv rolle i de forskningsstrategiske prosessene, tok umiddelbart tak i 
dette. På samarbeidsorganets andre møte 19.desember 2002 ble skissen til en strategiplan 
(rapporten fra arbeidsgruppen) lagt frem til en foreløpig diskusjon, og det ble bestemt at 
forskningsstrategien for Helse Vest skulle være et av hovedpunktene på den kommende 
regionale forskningskonferansen i oktober 2003. Dette skulle sikre at det videre arbeidet med 
forskningsstrategien fikk en bred forankring i både Helse Vest og ved Universitetet i Bergen. 
Samtidig var det klart at den foreløpige skissen krevde en oppfølging for blant annet å spisse 
innholdet i retning av tematiske prioriteringer, og ikke minst for å gjøre den til en felles 
strategisk plattform for forskningssamarbeidet mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen. 
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På samarbeidsorganets tredje møte den 17. mars 2003 ble det følgelig nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av Ernst Omenaas (leder), Stein Tore Nilsen, Nils Erik Gilhus, 
Ragna Valen og Alfred Halstensen med mandat om å lage en foreløpig skisse til felles 
forskningsstrategi som skulle legges frem som utgangspunkt for gruppearbeid på 
forskningskonferansen i oktober. Gruppen ble gitt frist til å komme med et første utkast til 
15.juni. Dette vedtaket var i hovedsak forankret i et styrevedtak i Helse Vest (17.februar 
2003) knyttet til funksjonsfordelingssakens omtale av forskning. I vedtaket ble det 
understreket at:  

1. Anbefalte delmål/tiltak følges opp av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og 
Universitetet i Bergen. 

 
2.    Arbeidet med en mer langsiktig forskningsstrategi følges også opp av samarbeidsorganet 

mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen. 
 

3.   I arbeidet med langsiktig forskningsstrategi må det tas hensyn til at helseforetakene har 
ulike forutsetninger på dette området.  Det må vurderes særskilte tiltak for å løfte og 
stimulere forskningsaktiviteten i de helseforetakene som i dag stiller svakest. 

 
Utkast til forskningsstrategien ble drøftet på samarbeidsorganets møter både den 8.september 
og 9. desember 2003. Innspillene fra samarbeidsorganet ble innarbeidet i utkastet. Det ble 
særlig lagt vekt på at det var behov for en ytterligere spissing av de tematiske satsingene. 
 
Som annonsert ble forslaget til en felles forskningsstrategi lagt frem på den regionale 
forskningskonferansen 2 og 3. oktober. Forslaget ble også inngående drøftet i de gruppearbeid 
som ble organisert rundt forslaget. Forskningskonferansen hadde en bred deltakelse fra 
samtlige berørte parter slik at alle institusjonene og profesjonene fikk en orientering om 
forslaget og gitt muligheter til å komme med synspunkter og innspill. 
 
I tillegg har organiseringen av det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen sikret at 
også de universitetsansatte ved de regionale helseforetakene har hatt mulighet til å komme 
med innspill gjennom deres institusjonelle tilknytning. Utkastet til en felles forskningsstrategi 
har også vært drøftet i de ulike regionale faggruppene som har kommet med sine innspill. 
 
Helseforetakene i Fonna og Førde har også organisert interne prosesser rundt strategiarbeidet, 
i intervjuene fremkommer det at de ikke føler at de har fått gjennomslag for sine synspunkter 
og at strategien er for dominert av aksen de store helseforetakene – Universitetet i Bergen. 
 
Et rapportutkast ble behandlet på samarbeidsorganets møte den 19.januar 2004 hvor det ble 
gitt uttrykk for at rapporten er en god kartlegging av status for forskningen i regionen, og at 
rapporten gjenspeiler ønsket om å styrke både bredde og toppmiljø. På møtet ble det lagt vekt 
på at samarbeidsorganet først vil sluttbehandle utkastet etter at Forskningsrådets evaluering av 
medisinfagområdet foreligger slik at den kan bli tatt hensyn til i den endelige prioriteringen av 
satsingsområdene. 
 
Forskningsstrategien ble sluttbehandlet av samarbeidsorganet på dets møte 14.juni 2004. Her 
ble det annonsert at dokumentet skulle behandles på direktørmøtet i helseforetaket i august og 
deretter behandles i styret for Helse Vest med forslag om at dokumentet innpasses i 
Universitetet i Bergens egen forskningsstrategi. 
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Vurdering av prosessen: 
I mandatet for samarbeidsorganet er det blant annet pålagt å uttale seg om strategier. Dette har 
organet utvilsomt gjort. Det har gått langt utover det organet formelt er pålagt. I samråd med 
styret i Helse Vest har det påtatt seg ansvaret for å utvikle et forslag til en forskningsstrategi 
for Helse Vest – et forslag som man ønsket skulle være en basis for forskningssamarbeidet 
mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen. 
 
For å utvikle en reell strategiplan er det nødvendig at de berørte parter føler et eierskap til 
strategien. Det innebærer at de berørte parter må føle at de får være med i prosessen og ha en 
mulighet til å influere på de valgte strategier og at de føler seg hjemme i disse. Dette forhold 
har samarbeidsorganet og ikke minst den nedsatte arbeidsgruppen, vært seg meget bevisst. 
Arbeidsprosessen har således vært inkluderende hvor ”alle” har vært invitert til å komme med 
innspill. Under arbeidets gang har man lagt frem utkast til kommentarer og invitert til innspill 
i ulike fora. Det har således ikke manglet muligheter for deltakelse. Det betyr imidlertid ikke 
at alle kan få gjennomslag for deres synspunkter - dertil er virksomheten ved Helse Vest og 
ved Universitetet i Bergen for mangfoldig. Samtidig som man har lagt opp til en ”nedenfra og 
opp” prosess, har man vært seg bevisst nødvendigheten av å forankre den regionale strategien 
i overordnede strategiske føringer gitt av de nasjonale myndigheter. Denne tosidigheten er 
godt ivaretatt i det arbeidet som er utført. 
 
En strategi skal og må prioritere. Det har man til dels lykkes med. I forhold til den første 
strategiskissen har man kommet et godt stykke på vei ved at man har valgt ut fem tematiske 
områder som skal ligge til grunn for den fremtidige satsingen. Hvis man skal kritisere 
strategidokumentet for noe, så er det at den fortsatt er for inkluderende og ikke spisset nok. 
Det er fortsatt en tendens til at ”alle gode ideer og formål” må få sin plass i strategien. De fem 
prioriterte områdene er generelle og krever en konkretisering – en handlingsplan med klare 
operasjonelle mål og identifiserte tiltak for å nå disse målene. I den sammenheng er det viktig 
at den videre prosessen er inkluderende, men formålet er dog en spissing av de tematiske 
satsingene. Her vil det videre være viktig at man får til en forskningsprofil som trekker med 
seg hele Helse Vest slik at strategien ikke blir et dokument som angår kun Helse 
Bergen/Helse Stavanger og Universitetet i Bergen. 
 
Konklusjon: strategiprosessen har vært drevet på en forbildelig måte. 

 

4.2 Kriteriearbeid 
Saksgangen: 
Samarbeidsorganet er tillagt selvstendig beslutningsmyndighet når det gjelder tildeling av 
forskningsmidler. I en slik sammenheng er det viktig at prosessene blir transparente for 
søkerne og de overordnete myndigheter. Et bidrag i en slik prosess er arbeidet med å utvikle 
tildelingskriterier. Det er interessant å registrere at det ikke er mulig å finne spor i referatene i 
samarbeidsorganet av en drøfting i forkant av tildelingen om hvilke kriterier som skulle ligge 
til grunn ved behandlingen av søknadene om forskningsmidler for 2003. Først ved selve 
tildelingsmøtet sak 11/2002 19.desember 2002 fremkommer det at tildelingskriteriene ble et 
tema for samarbeidsorganet. Nå må det sies at samarbeidsorganet i nåværende form hadde 
første møte 7.oktober 2002, så tiden var knapp. Det må også legges til at samarbeidsorganet 
hadde en forløper som også vurderte forskningssøknader og følgelig hadde enten eksplisitte 
eller implisitte kriterier. Sannsynligvis har samarbeidsorganet overtatt disse uten en 
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selvstendig diskusjon. Det er likevel pussig at dette ikke var en formell sak i forkant av 
tildelingsprosessen gitt det mandat samarbeidsorganet har. 
 
Som et resultat av behandlingen av den første søknadsrunden, fikk den arbeidsgruppen som 
skulle komme med forslag til håndteringen av søknadsbehandlingen for 2004, også i oppdrag 
å komme med innspill til fordelingskriterier. Gruppen besto av Nils Erik Gilhus, Ernst 
Omenaas og Sølvi Lerfald. En annen arbeidsgruppe bestående av Berit Bore, Ernst Omenaas 
og Sølvi Lerfald, fikk i oppdrag å utforme forslag til retningslinjer for håndteringen av 
ubrukte forskningsmidler.  
 
Begge saker ble behandlet på samarbeidsorganets møte den 17.mars 2003. Her ba Helse 
Fonna om å få inn følgende protokollmerknad vedrørende forskningskriterier: 

Helse Fonna foreslo at det er viktig å ha en klar, internasjonal akseptert definisjon hva 
klinisk forskning inneholder. Klinisk forskning forutsetter tilgang til behandling av 
levende pasienter og det finner man utelukkende i helse foretakene. I andre land som har 
suksess med klinisk forskning, er det stilt krav og grenser til de forskningsmidler som er 
beregnet for klinisk forskning.  
Ved fastsetting av kriterier for tildeling av forskningsmidler, er det etter Helse Fonnas 
vurdering avgjørende at kriteriene blir satt slik at alle sjukehusene er i stand til å oppfylle 
kriteriene, ikke bare de største som er tett tilknyttet til universitet. 

 
Vurderingskriteriene ble sluttbehandlet på møte den 29.april 2003 hvor følgende kriterier ble 
vedtatt: 

     Søknadens og prosjektets vitenskapelige kvalitet (hovedkriterium). 

    Prosjektsøkers og forskningsmiljøets vitenskapelige kvalifikasjoner, kompetanse og 
resultater. 

    Prosjektets betydning for definerte satsingsområder ved Universitetet i Bergen og Helse 
Vest, og prosjektets betydning for nasjonale, multiregionale og regionale funksjoner.  

o    Prosjekter som faller inn under disse kategoriene kan tildeles en større andel av 
forskningsmidlene årlig, (anslagsvis 5-10%). Kompetansesentre og andre forskningsgrupper 
som er en del av institusjonenes strategiske satsing oppfordres til å søke, likeledes 
forskningsgrupper som er internasjonalt ledende. 

    Prosjekter av innovativ karakter med stort utviklingspotensiale 

   Samarbeidsrelasjoner innen regionen.  

o  Det skal gjøres rede for samarbeidsrelasjoner innen regionen, og relevante 
regionstilknyttete kompetansesentra innen det aktuelle fagfeltet som skal være involvert.  
 

    

Retningslinjene for håndtering av ubrukte forskningsmidler ble sluttbehandlet på møte den 
8.september 2003 hvor følgende hovedregel ble vedtatt: 
”Forskningsmidler som ikke blir benyttet går tilbake til samarbeidsutvalget for ny tildeling til 
aktuelle prosjekt.  Midlene blir enten tildelt neste prosjekt av en prioritert liste av søknader 
som ikke ble godkjent ved opprinnelig tildeling eller, om det ikke er slike prioriterte prosjekt 
blir midlene lyst ut på ny ved en senere anledning.  Det er viktig at midlene blir brukt til 
godkjente forskningsformål i tildelingsåret, slik at en ikke risikerer å måtte betale dem tilbake 
til departementet.” 
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Vurdering: 
Arbeidet med vurderingskriteriene er representativt for den arbeidsform man har valgt i 
samarbeidsorganet. Når en viktig sak kommer på kartet, har man først en innledende drøfting 
i organet for deretter å gi noen av organets medlemmer i oppdrag å utrede saken/utarbeide et 
notatutkast. Dette utkastet blir så drøftet i samarbeidsorganet. Innspillene her i fra blir 
innarbeidet i notatet. Deretter blir notatet sluttbehandlet i samarbeidsorganet før det eventuelt 
sendes videre til relevant beslutningsmyndighet. Prosessen kan synes noe omstendelig, men 
den sikrer at alle berørte parter har mulighet for å påvirke beslutningsprosessen og dermed 
også kvalitetssikrer beslutningen. 
 
Når det gjelder vurderingskriteriene er det interessant å registrere at Helse Fonnas 
protokollmerknad ikke tas hensyn til. Dette er interessant fordi merknaden berører to sentrale 
forhold ved samarbeidsorganets virksomhet. For det første angår det hva slags profil 
forskningen skal ha – skal den omfatte både basalforskning og klinisk forskning. Dette tar 
ikke samarbeidsorganet standpunkt til i kriteriesettet, men vi finner et klart svar på det 
spørsmålet i strategiplanen hvor man fremhever at definisjonen av klinisk forskning bør være 
bred og inkluderende. På den måten bygger man en bro over en spenningskløft som ligger 
latent mellom den rent akademisk rettede basalforskningen ved universitetet og den kliniske 
orienteringen ved helseforetakene, og særlig da ved de små helseforetakene/sykehusene. Etter 
vår vurdering har samarbeidsorganet gjort et fornuftig veivalg som legger en potensiell 
konfliktdimensjon død. 
 
Det andre interessante elementet i Helse Fonnas merknad er deres uttrykte bekymring for at 
de små helseforetakene skal falle igjennom i konkurransen med de store med en tett 
tilknytning til universitetet. Her peker Fonna på en helt sentral problemstilling: skal man satse 
på topp eller bredde? Kriteriene slik de står i dag sett isolert, gir et entydig svar på dette. Det 
er den vitenskapelige kvaliteten ved det foreslåtte prosjekt som avgjør tildelingen av midlene. 
Hovedkriteriet favoriserer således toppforskningen på bekostning av breddeforskning. Dette 
betyr nødvendigvis ikke at de små og kanskje svakere forskningsmiljøene må bli skjøvet ut i 
kulden, men at styrkingen av disse miljøene bør skje på andre måter enn ved å bygge slike 
forhold inn i kriteriene. 
 
Samarbeidsorganet har ved ulike anledninger lagt vekt på at vurderingsprosessene skal være 
transparente slik at omgivelsene kan ha tillit til det arbeid som gjøres. Når det gjelder 
tildelingskriteriene, er det to forhold som er noe problematiske i en slik sammenheng: for det 
første er ikke vitenskapelig kvalitet som kriterium entydig – det er et mangefasetert begrep, og 
for det andre er ikke den innbyrdes vektingen mellom kriteriene gitt utover at vitenskapelig 
kvalitet er satt som hovedkriterium. Hva det betyr er meget uklart. Ønsket om transparens er 
prisverdig, men det er grunn til å stille spørsmål om kriteriesettet slik det fremstår i dag bidrar 
i noen særlig grad til dette.  
 
 

4.3 Fordeling av midler 
Saksgang: 
Behandling av søknader om forskningsmidler er en av samarbeidsorganets hovedoppgaver. 
Regnskapet for 2003 og budsjettet for 2004 viser at det er betydelige midler som fordeles. 
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For 2003 ble det således fordelt om lag 44 millioner kroner til forskningsprosjekter. For 2004 
viser budsjettet at samarbeidsorganet har hatt om lag 70 millioner kroner til fordeling. 
 
Behandlingen av søknadene om prosjektmidler for 2003 var todelt ved at man skulle fordele 
midler både fra regionsykehustilskuddet og fra de regionale forskningsmidlene. Det ble derfor 
opprettet to vurderingskomiteer. For å sikre en konsistens i bruken av vurderingskriteriene 
hadde de to komiteene en delvis overlappende sammensetning ved at to av komiteenes 
medlemmer satt i begge utvalgene. 
 
 
 
 
Vurderingskomite 
2003     
     
Vurderingskomite 1: Statlige midler (regionsykehustilskuddet) 
Jan Olofsson ØNH Bergen   
Ernst Omenaas Lunge Bergen   
Nils Erik Gilhus Nevrologi Bergen Universitetet i Bergen 
Robert Bjerknes Barneklinikken Bergen   
Eldar Søreide Anestesi Stavanger   

 
Vurderingskomite 2: Regionale midler (fra tidligere Helseregion Vest) 

Nils Erik Gilhus Nevrologi a og b Bergen 
Universitet
Bergen  

Ernst Omenaas Lunge a   Bergen  
Jon Arne Søreide Kirurgi a Stavanger  
Agnes Landstad Statsviter b Førde  
Emma Manin Sykepleier med hovedfag b Stavanger  
Kjellfrid Laugaland Anestesi b Fonna   

 
 
Komiteene var noe ulikt sammensatt, men felles for dem begge var at de dekket et bredt 
spekter av fagspesialiteter. Riktig nok var kun medisin representert i komiteen for 
regionsykehustilskuddet, men medlemmene representerte ulike fagspesialiteter. Her kan en 
også merke seg at komiteen hadde en dominans fra Bergensmiljøene. Komiteen for de 
regionale midlene hadde i tillegg til medisin også medlemmer med bakgrunn i statsvitenskap 
og sykepleierfag. I sammensetningen av denne komiteen er det tydelig at samarbeidsorganet 
hadde bestrebet seg på å trekke inn representanter fra de ulike helseforetakene i regionen. 
 
Fra budsjettåret 2004 har de statlige og de regionale midlene blitt sett under ett, og man har 
følgelig kun hatt en vurderingskomité. 

Vurderingskomite 2004 
   
Kirsti Ytrehus Universitetet i Tromsø Basalforskning, Medisinsk biologi 
Ernst Omenaas Helse Bergen  Lunge 
Jon Arne Søreide Helse Stavanger Kirurgi 
Rita Kolvik Helse Fonna Gynekologi 
Robert Bjerknes Universitetet i Bergen Pediatri 
Helge Wiig Universitetet i Bergen Basalforskning, Medisinsk biologi 
Elisabeth Ljunggren Universitetet i Bergen Fysioterapi 
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Av oversikten fremgår det at man fortsatt har opprettholdt en geografisk spredning på 
representantene, men det medisinske perspektivet har fått en mer dominerende plass. På den 
annen side er det en god spredning på de medisinske fagspesialitetene, og Helse Vest og 
Universitetet i Bergen har fått en likeverdig representasjon.. Man har således, etter vår 
vurdering, fått en balansert sammensetning av utvalget. 
 
Vurdering: 
Samarbeidsorganet har lagt stor vekt på at søkerne og andre berørte parter skal ha tillit til 
vurderingsprosessene og resultatene av disse. Habilitetsspørsmålet har derfor stått sentralt, og 
man har understreket at vanlige habilitetsregler har vært lagt til grunn i behandlingen. Det er 
ingen grunn til å tvile på at så er tilfelle. Likevel står man overfor et prinsipielt problem som 
blir særlig tydelig i de regionale samarbeidsorganene: på den ene side skal man vurdere 
søknader på et rent faglig grunnlag samtidig som man skal sikre at regionens forskningsbehov 
blir ivaretatt – noe som krever lokal kjennskap. Men i slike sammenhenger blir alle aktører 
med institusjonelle egeninteresser. Etter vår vurdering har man da et nesten uløselig problem: 
hvordan sikre faglig distanse samtidig som man opprettholder en nærhet og eierskap til de 
strategiske forskningsbehovene? Samarbeidsorganet har vært seg dette problemet bevisst. For 
å sikre en nødvendig distanse har man således i behandlingen av søknadene for 2004 brukt en 
person fra Helse Nord som leder for vurderingsutvalget. I den pågående vurderingsrunden for 
tildeling av forskningsmidler for 2005 har man forsterket vurderingskomiteen med ytterligere 
et eksternt medlem. Dette er utvilsomt fornuftige grep, men er det tilstrekkelig? 
Habilitetsproblemet er åpenbart noe som alle de regionale samordningsorganene blir stilt 
overfor. Helse Nord kom med et innspill for å løse problemet. De foreslo at man skulle bytte 
søknadsbunker slik at Helse Nord vurderte den faglige gehalten i søknadene til Helse Vest og 
vise versa. Innspillet fra Helse Nord ble drøftet på samarbeidsorganets møte den 8.september 
2003 sak 20/2003. Følgende vedtak ble gjort: ”Det regionale samarbeidsorganet ønsker 
fortsatt å håndtere egen søknadsbunke, først og fremst fordi det gir en bedre mulighet til å 
bruke strategiske vurderinger i tildelingen av forskningsmidlene. Det skisserte opplegget vil 
derfor bli gjennomført.” Det er åpenbart at samarbeidsorganet var av den oppfatning at det 
ville miste kontroll og styring med prosessen hvis eksterne miljøer ble trukket inn i 
søknadsbehandlingen. En slik vurdering er noe vanskelig å forstå. Forslaget innebar kun at 
eksterne skulle vurdere den faglige siden ved søknadene og foreta en prioritering dem i 
mellom på dette grunnlag. Der etter ville det være opp til samarbeidsorganet å trekke inn de 
mer strategiske elementene i den endelige vurderingen. En slik prosedyre ville, etter vår 
vurdering, hindre eventuelle spekulasjoner om manglende habilitet i vurderingsprosessen 
samtidig som det sikret samarbeidsorganet et tilstrekkelig strategisk handlingsrom. I tillegg 
kommer det forhold at det er ingen grunn til å tro at eksterne vurderere ville komme til et 
vesentlig annet resultat på et rent faglig grunnlag. De intervjuede selv understreker at det i 
forbløffende grad er en likhet i vurderingene av de enkelte søknadene selv om vurdererne 
kommer fra ulike faglige spesialiteter. Dette understrekes ytterligere ved analyser gjort ved 
NIFU som viser at det er et stort samsvar i faglige vurderinger av vitenskapelige 
publikasjoner (Liv Langfeldt: Decision-making in expert panels evaluating research, NIFU 
Rapport 6/2002). 
 

4.4 Fordeling av innvilgete søknader etter geografi og fagtilhørighet 
Samarbeidsorganet har nedlagt mye arbeid i å sikre en balanse mellom støtten til 
spisskompetansemiljøer av internasjonal standard som i hovedsak finnes i Helse Bergen og å 
fremme klinisk forskning i mindre miljøer som Helse Fonna og Helse Førde. For 2003 mottok 
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Helse Vest 162 søknader om støtte, og for 2004 187 søknader. For søknadsåret 2005 har 
Helse Vest mottatt hele 271 søknader – en økning på 45 % fra året før. Det har således vært 
en betydelig økning i antall søknader noe som indikerer at samarbeidsorganet har lykkes i å 
mobilisere forskningsinteressen i Helse Vest. 
 
Geografi: 
Fordeling: 
Helse Vest er svært heterogent sammensatt med hensyn til hvor forskningsaktivitetene finner 
sted. Helse Bergen og Universitetet i Bergen fremstår som lokomotivene i denne 
virksomheten, men det er også registrert en betydelig aktivitet i Helse Stavanger. Hvis man 
fordeler de innvilgete søknadene på de fire helseforetakene, fremstår følgende bilde: 
 
 
 
 
 

Geografisk fordeling 
 2003 2004 
Bergen 60 77 % 88 85 % 

Fonna 1 1 % 3 3 % 

Førde 3 4 % 1 1 % 

Stavanger 14 18 % 12 12 % 

SUM 78   104   
 
Vurdering: 
Denne fordelingen gjenspeiler aktivitetsnivået ved de ulike helseforetakene. Ut i fra 
fordelingen er det åpenbart at samarbeidsorganet står overfor en utfordring for å få 
forskningsvirksomheten opp i de mindre foretakene. For de to årene 2003 og 2004 har Helse 
Fonna og Helse Førde kun fått innvilget fire prosjekter for hvert år. Samarbeidsorganet har 
lagt stor vekt på å trekke de ulike miljøene med i samarbeidsprosjekter. Det er således mulig 
at Helse Fonna og Helse Førde er deltakere i flere prosjekter enn der de er registrert som 
hovedsøker ikke minst fordi samarbeid mellom forskningsmiljøer er ett av kriteriene som 
vektlegges i søknadsbehandlingen. Vi har imidlertid ikke tilgang til informasjon som kan 
belyse dette innen denne evalueringens rammer. En gjennomgang av publikasjonslisten for 
2003 tyder på at det er mange samarbeidsprosjekter, men at samarbeidet i hovedsak skjer 
innen egen institusjon og i mindre grad på tvers av institusjonene. Dette er en utfordring 
samarbeidsorganet og, ikke minst institusjonene, må ta. Spesialisthelsetjenesteloven pålegger 
helseforetakene å forske og finansieringsstrukturen bygger blant annet på at så skjer. Det er 
således i institusjonenes egen interesse at forskningsaktiviteten øker, og at det legges til rette 
for dette både fra samarbeidsorganets side og fra institusjonenes side. Samarbeidsorganet kan 
eksempelvis gjøre det til et krav at det skal samarbeides på tvers av institusjonene der det er 
mulig og at det må dokumenteres at et slikt samarbeid ikke er mulig for å unngå å bli 
nedprioritert. Institusjonene selv må ta inn over seg at det er en forutsetning at det skal forskes 
ved institusjonene og legge forholdene til rette for dette ved å bygge dette inn i 
handlingsplaner og budsjetter. Det forutsettes derfor en egeninnsats fra institusjonenes side 
langt utover det samarbeidsorganet kan bidra med. Det betyr imidlertid etter vår vurdering 
ikke at det skal forskes ved eksempelvis ethvert sykehus. Til det er forutsetningene ikke til 
stede. Det største problemet er sannsynligvis ikke å skaffe tilstrekkelige finansielle ressurser, 
men mangelen på kompetente forskere. Selv med en kraftig økt satsing på forskerutdanning 
vil den begrensende faktoren alltid være mangel på tilgang på talent. Dette er noe man ikke 
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kan bevilge eller planlegge seg bort fra. Det man kan gjøre er å forvalte den talentmengde 
man disponerer på en best mulig måte. Dette innebærer i sin tur at det alltid vil være noen 
forskningslokomotiver som må dra lasset. En skjevfordeling av midler mellom institusjonene 
er således å forvente. 
 
 
Fagområde: 
 
Fordeling: 
 

Fordeling etter fagområde 

 2003 2004 

Klinisk medisin 30 38 % 37 36 
% 

Klinisk 
laboratorieforskning 

17 22 % 25 24 
% 

Kirurgi 16 21 % 17 16 
% 

Psykiatri og psykisk 
helse 

5 6 % 9 9 %

Pediatri 2 3 % 4 4 %

Radiologi 2 3 % 3 3 %

Basalforskning 1 1 % 1 1 %

Fysioterapi 1 1 % 0 0 %

Helsetjenesteforskning 1 1 % 2 2 %

Legemiddelutprøving 1 1 % 0 0 %

Livskvalitet 1 1 % 1 1 %

Registerforskning 1 1 % 3 3 %

Fellesutstyr miljøer 0 0 % 2 2 %

Sum 78   104   
 
 
 

Fordeling 
innen Kirurgi  

2003 2004 
Fordeling 
innen klinisk 
medisin 

2003 2004

ØNH 4 2 Kreft 9 8 
Ortopedi 3 2 Hjerte 4 4 
Anestesi 3 3 Nevrologi 4 5 
nevrokir 2 3 Infeksjon 3 1 
Odontologi 1 0 Endokrinologi 2 2 
Kirurgi 1 4 Gastro 2 5 
Kar 1 2 Lunge 2 3 
Gastro 1 0 Nyre 2 3 
Gynekologi 0 1 Medisin 1 1 
Sum 16 17 Hud 1 1 
   Hematologi 0 3 
   Revmatologi 0 1 
   Sum 30 37 
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Vurdering: 
Tabellene over viser fordelingen av de innvilgete søknadene for 2003 og 2004 fordelt på 
fagområder. Som det fremgår av tabellene, dominerer de tre fagområdene klinisk medisin, 
klinisk laboratorieforskning og kirurgi med om lag tre fjerdedeler av de innvilgete søknadene 
mens de resterende fagområdene kun har mindre prosentandeler av de innvilgete søknadene. 
Også dette reflekterer søknadsfordelingen, men ikke bare. Det gir også uttrykk for hvor 
forskningen i Helse Vest har sine tyngdepunkter rent kvalitetsmessig. Når vi splitter opp 
fagområdene klinisk medisin og kirurgi, viser tabellene at det stort sett er en jevn fordeling på 
de ulike fagspesialitetene. Dette er en indikasjon på at det ikke har forekommet noen 
preferansebehandling av fagspesialitetene og at det er den faglige styrken ved den enkelte 
søknad som avgjør. En eventuell anklage om nepotisme hvor man tar vare på sine, vil således 
være fullstendig uten dekning i virkeligheten. 
 
 

4.5 Forskningsresultater 
Samarbeidsorganet i sin nåværende form har vært operativt kun fra oktober 2002. I et 
forskningsperspektiv er dette kort tid. Man kan således ikke forvente at de midler man 
fordelte i 2003 har satt særlig store spor etter seg i form av publikasjoner, særlig i 
internasjonale tidsskrifter med peer review. Vanligvis regner man med at det tar inntil to år fra 
innsendelse av artikkelutkast til publisering i tidsskriftet. I tidsskriftet til Den norske 
legeforeningen tar det langt kortere tid, men selv ikke der kan man forvente at forskning som 
utføres i 2003 får særlig stort innpass for rapporteringsåret 2003. Helse Vest har imidlertid 
foretatt en avrapportering for 2003 som viser at forskningsprosjekter med midler fra Helse 
Vest har produsert 112 artikler. Tatt i betraktning det korte tidsvinduet, er dette et betydelig 
antall og indikerer at Helse Vest får en rimelig god avkastning på de fordelte 
forskningsmidlene målt i antall publikasjoner. Dette inntrykket forsterkes ytterligere ved at 
prosjektene rapporterer at de også har produsert 192 andre faglige publikasjoner og 10 
doktorgrader i 2003. En inngående bibliometrisk analyse av forskningsvirksomheten i Helse 
Vest er imidlertid ikke mulig å gjennomføre før etter tidligst fem år. 
 
 
 

4.6 Strategiske tiltak 
 
Samarbeidsorganet har hatt som rettesnor for sin virksomhet at det skal styrke 
spisskompetansemiljøene samtidig som det ivaretar bredden. Til disse formål har 
samarbeidsorganet satt av strategiske midler/fordelt ubrukte midler. 
 
Spissforskning: 
Som et ledd i arbeidet med å støtte sterke faglige miljøer bevilget samarbeidsorganet på møtet 
den 19. januar 2004 1,5 millioner kroner til hvert av følgende miljøer: 

- Registerforskning 
- Nasjonalt register for leddproteser 
- Molekylær psykiatri 
- Funksjonell genomforskning /FUGE) 

Bevilgningene skjedde på grunnlag av tidligere evalueringer som har fremhevet den faglige 
kvaliteten ved disse miljøene. 
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Universitetet i Bergen har i etterkant av fagevalueringen av klinisk forskning i Norge iverksatt 
av Norges forskningsråd satt som en målsetting å styrke spisskompetansemiljøene slik at de 
som fikk vurderingen ”meget god kvalitet” kan få muligheter til å oppnå vurderingen 
”fremragende”. Med den bakgrunn bevilget samarbeidsorganet de fem miljøene som hadde 
fått denne vurderingen kr. 500 000 til hvert av miljøene som et bidrag til å oppnå 
målsettingen. Følgende miljøer ble tilgodesett: 

1. Pediatri v/professor Pål Rasmus Njølstad,  

2. Nevrologi v/professor Christian Vedeler,  

3. Lungemedisin v/professor Amund Gulsvik,  

4. Onkologi/hematologi v/professor Olav Dahl og professor Øystein Bruserud,  

5. Endokrinologi v/Eystein Husebye 

 

 

Breddeforskning: 

I departementets styringsdokument til Helse Vest for 2004 legges det vekt på å styrke 
forskningen innen psykisk helse og rus – to områder med forholdsvis lite forskning. Dette har 
samarbeidsorganet fulgt opp ved å bevilge kr 500 000 til hvert av områdene for å utvikle 
forskningsprogram innen de to områdene. Det ble også varslet at samarbeidsorganet vil stille 
ytterligere midler til disposisjon for de to programmene hvis man lykkes i å etablere dem. 

 

På samme møte den 19.januar 2004 fastslo samarbeidsorganet at foretakene har behov for 
kunnskap på flere felter og at samarbeidsorganet ønsket å sette fokus på helseøkonomi, 
logistikk og ernæring. Hvert miljø fikk bevilget kr.250 000 for å utarbeide konkrete prosjekter 
med utgangspunkt i de utfordringer helseforetakene står overfor. Her ble det varslet at 
miljøene ville få ytterligere bevilgninger hvis prosjektene ble vurdert som nyttige for 
foretakene. Det ble satt en totalramme for disse satsingene på 2 millioner kroner for 2004.  

 

På møte i samarbeidsorganet den 30. mars vedtok organet at man ville be Rokkansenteret 
utarbeide et forprosjekt med fokus på hvordan nye krav fører til endringer i organisering og 
utøvelse av ledelse. Bakgrunnen for vedtaket var at både helseforetakene og universitetet har 
vært gjennom store omveltninger de senere årene, og budsjettmessige utfordringer vil sette 
ytterligere press på både ledere og organisasjon. Det ble bevilget 250 000 kroner til 
forprosjektet og det ble varslet at hvis forprosjektet viser seg nyttig for foretakene, vil 
hovedprosjektet kunne tilgodesees med ytterligere midler. 

 
Vurdering: 
Denne gjennomgangen viser at samarbeidsorganet har fulgt opp dets intensjoner om å styrke 
både spiss og bredde. Ikke minst viktig er de ”såkornsmidler” som organet har bevilget til 
forskning på områder hvor kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og forskningsaktiviteten er 
begrenset. Gjennom bevilgningene til områdene psykisk helse og rusproblematikken har 
samarbeidsorganet også fulgt opp de signaler som ble gitt i departementets styringsdokument 
for 2004 til Helse Vest. På møtet i samarbeidsorganet den 14. juni ble det vedtatt at inntil 25 
% av de totale forskningsmidlene skal gå til miljøer og prosjekter uten søknad i 2005. Dette 
gjør at samarbeidsorganet har skaffet seg et tilstrekkelig handlingsrom for mer strategisk 
rettede tiltak. Dette er meget viktig da samarbeidsorganet ellers ville være avgrenset til å 
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foreta strategiske vurderinger innen de rammer som blir satt av den prosjektmassen som 
initieres av søkerne.  
 
 
 
Stimuleringstiltak: 
For å stimulere til økt forskningsaktivitet i regionen utdeler samarbeidsorganet årlig to 
forskningspriser for enestående forskning og faglig nybrottsarbeid. Den individuelle prisen er 
på kr 50 000 og prisen til et fremragende forskningsmiljø er på kr 100 000. Prisene er omfattet 
med stor interesse og er et fint tiltak for å skape entusiasme blant forskerne. 

 

4.7 Forskerutdanning 
Tiltak: 
På samarbeidsorganets første møte i oktober 2002 ble forskerutdanningen tatt opp som egen 
sak. Det ble vedtatt at forskerutdanningen skulle være ett av temaene på forskerkonferansen 
høsten 2003. Videre ble det nedsatt et utvalg som skulle lage et notat der utvalget skulle 
oppsummere forskerutdanningen i regionen og skissere veien videre. Utvalget presenterte et 
utkast på samarbeidsorganets møte i desember 2002. På grunnlag av drøftingene i 
samarbeidsorganet ble notatet ferdigstilt i januar 2003. Utvalget konkluderer med at: 
”Medisinsk og helsefaglig forskning er en hovedoppgave for Helse Vest og Universitetet i 
Bergen. Målrettet og effektiv forskerutdanning er avgjørende for å oppnå dette. Helse Vest og 
Universitetet i Bergen ønsker i samarbeid å gjøre forskerutdanningen bedre. Den viktigste 
forutsetningen for å lykkes er en forståelse av viktigheten av forskerutdanningen, og at denne 
forståelsen avspeiles i de konkrete organisatoriske og budsjettmessige planer som legges. 
Innføringen av en ny doktorgrad, PhD, gir særlig gode muligheter til å intensivere 
forskerutdanningen på Vestlandet”. 
 
Ullevål universitetssykehus tok et initiativ til å utarbeide en forskningshåndbok. Et av 
samarbeidsorganets medlemmer, Ernst Omenaas, har deltatt i arbeidet med 
forskningshåndboken. Kompetansesenteret for klinisk forskning har arrangert seminarer/kurs 
basert på håndboken ved hvert av helseforetakene. Seminarene har vært åpne for leger, 
sykepleiere, fysioterapeuter og bioingeniører og andre interesserte. I forbindelse med 
seminarene har kompetansesenteret tilbudt individuell veiledning knyttet til deltakernes egne 
prosjekter.  
 
Vurdering: 
Notatet om forskerutdanningen i Helse Vest er meget nyttig ikke minst fordi det vektlegger 
noen viktige prinsipper som bør ligge til grunn for forskerutdanningen, samtidig som notatet 
peker på noen praktiske utfordringer. Med dette dokumentet som grunnlag har 
samarbeidsorganet et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med den regionale 
forskerutdanningen.  
 
Seminarene arrangert av Kompetansesentret for klinisk forskning, har hatt en god oppslutning 
og vært et nyttig hjelpemiddel for å stimulere til en økt forskningsaktivitet ved 
helseforetakene. 
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5. En sammenfattende vurdering i lys av evalueringens 
mandat 
 
I evalueringens mandat ber samarbeidsorganet om en vurdering av: 

 Organiseringen av samarbeidsorganet 
 Dets arbeidsform 
 Innretningen på aktiviteten 
 Oppnådde resultater 

Den sammenfattende vurderingen vil forholde seg til disse punktene. 
 
Organisering 
Samarbeidsorganet har 12 medlemmer hvor av 5 representanter utpekes av Universitetet i 
Bergen, 1 representant utpekes av Norges forskningsråd, 1 representant utpekes av Helse 
Vest, 3 representanter utpekes av Helse Bergen, 1 representant utpekes av Helse Stavanger, 1 
representant alternerer mellom Helse Førde, Helse Fonna og Apotekene Vest. Denne 
sammensetningen og tyngdefordelingen mellom institusjonene reflekterer på en god måte det 
innbyrdes styrkeforhold mellom dem med hensyn til den forskningsmessige virksomheten i 
institusjonene. 
 
Når man ser på hvem som representerer de ulike institusjonene, ser man at institusjonene 
oppfatter samarbeidsorganet som et viktig forskningsstrategisk organ. Representantene 
kjennetegnes ved at de representerer institusjonenes toppledelse både faglig og administrativt. 
Dette gjør at samarbeidsorganet har en tilstrekkelig faglig og administrativ tyngde til å fatte 
autoritative vedtak som forplikter de deltakende institusjonene. Dette er en klar forutsetning 
for at samarbeidsorganet skal kunne ivareta de oppgaver det er tillagt. Dette er også en av 
årsakene til at samarbeidsorganet har lykkes så godt med det arbeidet det så langt har utført. 
 
Samarbeidsorganet er tillagt en rekke sentrale forskningsstrategiske oppgaver. For å lykkes 
med dette er det viktig at institusjonene føler et eierskap til samarbeidsorganets virksomhet. I 
en slik kontekst er det grunn til å stille et spørsmålstegn ved at de forskningsmessig små 
foretakene Helse Fonna og Helse Førde kun har en representant på deling. Dette bidrar til at 
disse foretakene ikke føler det samme eierskapet til samarbeidsorganets virksomhet som de 
store, og det er en fare for at disse foretakene vil føle, og til dels føler seg satt noe på 
sidelinjen. Det er helt sentralt for å trekke med hele Helse Vest at man får styrket deltakelsen 
fra de små foretakene gjennom at de får en representant hver selv om dette ikke reflekterer det 
nåværende forskningsmessige styrkeforholdet mellom institusjonene. En slik styrking vil 
kunne være et tiltak for legge grunnlaget for å styrke den forskningsmessige virksomheten 
ved de små foretakene på sikt. 
 
Arbeidsform 
Samarbeidsorganet har lagt stor vekt på å være inkluderende i det arbeid det gjør ved å trekke 
flest mulig berørte parter med i arbeidet rundt sentrale saker som eksempelvis utviklingen av 
en felles forskningsstrategi for Helse Vest og Universitetet i Bergen. Dette har 
samarbeidsorganet lykkes svært godt med. Det fremheves av de intervjuede som en av de 
store styrker ved samarbeidsorganets arbeidsform – en vurdering vi vil slutte oss til. Arbeidet 
med strategiplanen har vært rent forbildelig i så måte. 
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Samarbeidsorganet har videre valgt en arbeidsform i forbindelse med de større sakene som 
sikrer en grundig saksforberedelse ved at organet først har en foreløpig diskusjon av saken for 
der etter å nedsette et utvalg eller gi en person i oppdrag å utarbeide et saksfremlegg. Dette 
blir så gjenstand for inngående drøftinger, ofte i flere omganger, hvor nye innspill og 
synspunkter blir innarbeidet i saksfremlegget. Denne iterative prosessen er en styrke ved 
samarbeidsorganet virksomhet ved at man arbeider seg frem til en konsensus. Av 
møtereferatene fremgår det at man ikke noen gang har hatt en avstemning for å avgjøre en 
sak. I den forbindelse fremhever de intervjuede at det gode samarbeidsklimaet i organet i stor 
grad skyldes den måte samarbeidsorganets leder styrer og organiserer arbeidet på. I den 
sammenheng er det også viktig å påpeke at medlemmene selv bidrar til det gode 
samarbeidsklimet ved at de ikke forfølger kjepphester, men er opptatt av å arbeide seg frem til 
en felles plattform. Man skal imidlertid ikke helt se bort i fra at den meget gunstige 
ressurssituasjonen man har hatt når det gjelder tildeling av forskningsmidler, kan ha bidratt til 
det positive samarbeidsklimaet. Den store lakmustesten på samarbeidsklimaet vil først 
sannsynligvis komme ved ressursknapphet. Men med nåværende sammensetning og ledelse 
av organet er det ingen grunn til å tro at ikke også slike situasjoner vil bli håndtert på en 
fornuftig måte. Det er også grunn til å fremheve den gode måten sekretariatsfunksjonen er i 
varetatt på – den har vært forbildelig. 
 
Innretning på aktiviteten 
 Samordningsorganets mandat og departementets styringsdokumenter tillegger organet 
”ansvar” for en rekke viktige oppgaver så som å bidra til utviklingen av en felles 
forskningsstrategi, fordele forskningsmidler, komme med strategiske innspill for å sikre både 
spiss- og breddeforskning. Disse utfordringene har samarbeidsorganet tatt og det har nedlagt 
et betydelig arbeid i å utarbeide en felles strategi for forskningsvirksomheten i Helse Vest og 
Universitetet i Bergen. I dette arbeidet har organet lagt vekt på å trekke med seg de berørte 
parter slik at man har hatt muligheter til å påvirke prosessen. Strategiarbeidet har også trukket 
veksler på føringer som er gitt fra nasjonale myndigheter slik at strategien har kommet i stand 
som et fint samspill mellom overordnete hensyn og regionale behov. Eksempelvis utsatte 
samarbeidsorganet sluttbehandlingen av strategiplanen til Forskningsrådets evaluering av 
klinisk forskning i Norge forelå for å kunne bygge på de vurderinger og anbefalinger som der 
ble fremmet i finaliseringen av den regionale strategiplanen. 
 
Fordeling av forskningsmidler er en hovedoppgave for samarbeidsorganet. Også på dette 
området har samarbeidsorganet nedlagt en betydelig innsats, ikke minst for å sikre at 
fordelingsprosessene blir transparente og tillitsvekkende. Dette har man lykkes med, men som 
tidligere påpekt er det etter vår vurdering fortsatt et stykke å gå før man har fått et 
operasjonelt sett av tildelingskriterier. Samarbeidsorganet har sett habilitetsproblemet som 
ligger innebygget når et organ skal fordele midler til virksomheter som direkte og indirekte 
berører organets medlemmer. Ved å styrke den eksterne representasjonen i 
vurderingskomiteen har man et stykke på vei møtt denne utfordringen, men også her er det 
fortsatt et stykke vei å gå. Her vil vi anbefale at man skiller klarere mellom den rent faglige 
vurderingen av søknadene og den fagstrategiske vurderingen ved å ytterligere begrense det 
overlappende medlemskap i vurderingskomité og samarbeidsorgan. 
 
Vi har registrert at det er en viss spenning rundt avgrensningen av hva som er klinisk 
forskning. Vi har ikke faglig kompetanse til å ha noen mening om dette, men vil påpeke at det 
er viktig at denne avgrensningen eventuelt gjøres på en slik måte at det ikke ekskluderer 
virksomhet ved de små helseforetakene. 
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Samarbeidsorganet har satt som mål å styrke både spiss- og breddeforskningen. Når det 
gjelder spissforskningen, har man satt i verk flere tiltak. For det første ved å legge stor vekt på 
faglig kvalitet som tildelingskriterium ved fordelingen av forskningsmidler. For det andre ved 
å premiere faglig sterke miljøer med tildeling av strategiske midler for ytterligere å styrke 
miljøene. Når man vektlegger faglig kvalitet som tildelingskriterium, er det helt åpenbart at 
fagområder som ikke er så godt utviklet vil tape i den frie konkurransen om midlene. For å 
motvirke dette og for å styrke slike miljøer har samarbeidsorganet bevilget strategiske midler 
for å utvikle forskningsprogrammer. Foreløpig er dette arbeidet kommet for kort til at det er 
mulig å vurdere effekten av disse tiltakene, men tankegangen er meget fornuftig. Vi vil derfor 
oppfordre til at slike strategiske tiltak følges systematisk opp. Ikke minst fordi dette er et 
strategisk grep som gjør samarbeidsorganet i stand til å møte de prioriteringer som gis av 
overordnet myndigheter. 
 
Oppnådde resultater 
Samarbeidsorganet har kun fungert i sin nåværende form i to år. I løpet at den korte tiden har 
organet satt i verk en rekke tiltak for å ivareta de oppgaver som er tillagt det. 
Samarbeidsorganet har utarbeidet en strategiplan for forskningsvirksomheten i regionen. Det 
har utviklet vurderingskriterier for tildeling av forskningsmidler. Det har fordelt midler. Det 
har satt i verk tiltak for å følge opp prioriterte områder. Det har tatt grep for å styrke områder 
med svak forskningsvirksomhet. Det har bevilget midler for ytterligere å styrke sterke 
forskningsmiljøer. Det har lykkes i å mobilisere forskere til å søke om midler. Det har 
opprettet to forskningspriser. Det har lykkes i å etablere et velfungerende samarbeidsorgan 
med stor samarbeidsvilje og en god ånd. Imidlertid, forskning tar tid. Hva alle disse tiltakene 
vil føre til av forskning, er det for tidlig å si noe om. Men ett er sikkert: samarbeidsorganet er i 
ferd med å legge et meget solid fundament for forskningsvirksomheten i Helse Vest og ved 
Universitetet i Bergen. 
 
Hovedkonklusjon: Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen – Det medisinske 
fakultet og helseforetaksgruppen i Helse Vest RHF er et vel fungerende og effektivt 
organ som det ikke er noen grunn til å gjøre store endringer ved. Snarere bør det være 
en modell for tilsvarende virksomhet ved de andre regionale helseforetakene. 
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