
Referat frå møte i FoU- utval FHS 30.03.2020  

Tidspunkt: 12.15-14.30  

Sted: Skypemøte  

Til stede: Margreth Grotle, Liv Heide Magnussen, Christine Øye, Magne Mæhle, Marit Eva Solheim, 

Kjell Einar Barsnes, Trine-Lise Steinskog og Alice Kvåle (leder).  

 

1. Saksliste, innkalling  

Kommentarar til sakslista:  

Ekstra drøftingssak - Høring om revisjon av strategi for Forsking og Innovasjon i Helse Førde 2020-

2025 - tilsendt FoU utvalget 29. mars. 

Referat for møtet 6. februar 2020 er godkjent. 

  

2. Vedtakssaker 

 

Sak 4/20 Publikasjonsprisen ved FHS 

For populærvitenskapelig formidling foreslås følgende: 

- Kriterier - samfunnsmessig eller forskningsmessig impact. 

- Nominering via forskegruppeledere, fagseksjonsledere og instituttledere (enkeltpersoner kan 

ikke nominere seg selv), med bred utfordring til forskergruppemedlemmer om å ta initiativ til 

å nominere. 

For forskergruppepris foreslås følgende kriterier: 

- Forskergruppene nominerer seg selv 

- Kriterier: Publiseringsaktivitet, studentinvolvering, søknadsskriving og tilslag på søknader, 

internasjonalisering, nasjonalt samarbeid 

Limer her inn innspel frå Margreth (som nå er redigert litt for å passe til FHS): Dei nominerte 

må væra forskingsmiljø/forskingsgrupper ved fakultetet som på ein spesielt god måte har 

framheva helse- og/eller sosialvitskapleg forsking ved fakultetet. Punkter som skal beskrivast 

i nomineringen er: vitenskapelig publisering, forskingsformidling, originalitet og dristighet, 

samfunnsnytte/impact, ekstern finansiering og internasjonalt forskingssamarbeid. 

Saken sendes i sirkulasjon for flere innspill til kriterier før vedtak. 

 

Sak 5/20 Tildeling smådriftsmidlar  

Vedtak: 

Det er for 2020 satt av kr. 560000.- til smådriftsmidler til fordeling på 20 forskergrupper og 4 

nettverk. Kr. 20000.- er satt av til formidlingspris og forskergruppepris. 



Fordeling av små driftsmidler for 2020 på til sammen 540000.- til forskergrupper og nettverk* ved 

FHS, HVL, ble basert på en helhetlig vurdering av rapport på leveranser for 2019 ifm innsendte 

årsrapporter. Forskningsaktiviteten ble vurdert utfra publikasjoner, nasjonal og internasjonal 

formidling/deltakelse på kongresser, studentinvolvering i forskergruppens forskningsprosjekt, 

søknader om eksterne forskningsmidler, mm.   

*Publikasjoner til nettverkene er rapportert innenfor forskningsgruppene 

Forskergrupper og nettverk ble inndelt i kategori A og B, utfra den helhetlige vurdering gjort av 

komiteen, og tildelingen ble basert på disse:  

Forskergrupper     Tildeling (kr)  

A     30000 

B     20000  

 

Nettverk      12500 

Forskergrupper i sentre, organisert på tvers av fakulteter eller tverrinstitusjonelle forskergrupper 

med flere eksterne medlemmer enn interne, ble flyttet ned en kategori i tildelingssum, da disse har 

mulighet til finansiering av smådrift også fra andre kilder enn FHS sine smådriftsmidler. 

Fordeling av smådriftsmidler for 2020 ved FHS er som følger:  

Forskergrupper  

A  

BeFu  

DiaBEST  

Implementeringsforskning  

Kreft og livskvalitet  

Psykisk helse og rus, Bergen  

Reproduktiv helse, barn, unge og familie  

Samfunnsarbeid  

Samhandling for bedre folkehelse  

Utdanningsforskning innen helse- og sosialfag profesjoner  

Folkehelse, livsstil og overvekt**  

Rehabilitering og helsefremming**  

Tjenesteforskning**  

Tverrfaglig forskningsgruppe Idrett, Helse, Funksjon**  

B 

Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta  

Oppvekst, rus og sosial marginalisering  

Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom  

PROCARD  

Profesjonskunnskap  

Rett, demokrati og velferd Teknologi, helse og samfunn  

Nettverk 



FICHS  

Omsorgens grunnlag   

PedFu Nord(Førde/Sogndal)  

PedFu Sør (Bergen, Sogndal og Haugesund) 

 

** Forskergruppe med organisering som medfører nedjustert kategori. 

 

3. Orienteringssaker 

Tildeling KD stipendiatstillinger 

I år er det tildelt 6 stillinger. En komite har vurdert søkerne og det er en fin fordeling på miljø, 

institutt og senter. Tildelingen ble offentliggjort i FHS nyhetsbrev 27.3.2020. 

Forskningsprogram 

Ledergruppen har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på innhold og struktur ift 

forskningsprogram og komme med et forslag løpet av våren. Arbeidsgruppens deltagere er Alice 

Kvåle (leder), Christine Øye, Marit E Solheim, Marit Graue, Frode F Jacobsen, Hans Lund og Tone 

Jørgensen. Solveig L Witsø blir sekretær. FoU-utvalget vil bli forelagt saken til behandling når den er 

utarbeidet av arbeidsgruppen. 

 

4. Eventuelt 

Stipendiatrepresentant ved FoU-utvalget 

Trine-Lise Steinskog har vært stipendiatrepresentant i to år og dette er siste møte hun deltar i. Kjell 

Einar Barsnes skal være stipendiatrepresentant i de kommende to år.  

Det skal undersøkes om reglene krever også vara for stipendiatrepresentant. 

 

Høring om revisjon av strategi for Forsking og Innovasjon i Helse Førde 2020-2025  

Målet med strategien er å skape en varig forskningsorganisasjon og tanken bak det er at forskning 

adskilt fra klinikken vil aldri fungere og derfor står samarbeid som nøkkel. HVL og Helse Førde har 

fellesmål om campusutvikling.  

Forskningsmiljøene til John Roger Andersen og Christian Moltu sine forskergrupper blir to av Helse 

Førde sine satsingsområder. Det er ennå ikke konkretisert en tredje satsingsområdet men eldrefeltet 

er diskutert.  

FHS FoU utvalget foreslår implementeringsforskning burde inngå i strategien som tredje 

satsingsområde. HVL har både forskergruppe og en del kompetanse å bidra med.  

Videre påpekes det at kombinerte stillinger bør reserveres folk med phd. Foreløpig har de fleste i  

kombinerte stillinger kun mastergrad. Det kan godt spesifiseres i kompetansekrav for delte stillinger 

at det anbefales ph.d.-nivå.  

Saken sendes i sirkulasjon til FoU utvalget for å samle flere innspill. 



 

Dato for neste møte i FoU utvalget 

23. juni kl.12-15. Innkalling må sendes. 

 

 


