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Saksnummer Saksreferat 

  

16-12 
Vedtakssak 

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 13. juni 
Referat ble gjennomgått i møtet.  
 
Vedtak: 
Innkallingen og referat godkjennes 

15-12 
Orienteringssak 

Orientering om utlysning og tildeling sluttføring masterstipend  
 
Det ble orientert om utlysning av stipend for sluttføring av masterstipend, 

antall søknader og tildeling. Det kom inn fem søknader hvorav fire fikk 

tildeling. Utvalget fikk en kort orientering om bakgrunnen for utlysningen. 

Dette er et tiltak for å nå St.Olavs målsetting om at minst 20 prosent av 

ansatte med helsefaglig høyskoleutdanning skal ha en vitenskapelig 

mastergrad innen 2020 (jmf. overordnet strategi, St.Olavs Hospital). Klinikk 

og undervisning skal være basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, 



brukerkunnskap og brukermedvirkning.  

 

Utvalget kommenterer at det er viktig å være bevisst hva som er bakgrunnen 

for å ta en mastergrad. Det er viktig med en sterk forankring i klinikken med 

en klinisk problemstilling. Dette vil gi best utbytte for klinikken og antakelig 

virke som en god og relevant kompetanseheving for den ansatte. Flere i 

utvalget mente at det å ta en mastergrad er noe man gjør i utgangspunktet 

for egen kompetanse. De mente derfor at dersom stipender skal gis må dette 

være i klar interesse for arbeidsgiver. Videre mente enkelte at målet om flere 

helsefagarbeidere med mastergrad må gjenspeiles i rekrutteringsprosesser 

hvor de med mastergrader prioriteres for tilsetting.  

Brukerrepresentanten påpeker at brukerperspektivet må presiseres i 

utlysningen slik det er gjort i utlysning av sluttføring av mastergrad.  

Konklusjon: 

Vurderingen om hvorvidt ordningen med stipend til sluttføring av 

mastergrad skal videreføres kan overføres til Felles utdanningsutvalg.  

18-12 
Orienteringssak 

Tildeling artikkelpenger  
Det ble orientert kort om tildelingen av artikkelpenger jamfør oversikt som 

var sendt ut sammen med innkallingen. Utvalget etterspør rapportering på 

disse midlene. Rapporteringen bør være enkel og gjerne knyttet til øvrig 

rapportering fra klinikken.   

Alle forfattere som har oppgitt St.Olavs hospital som adresse inngår i 

beregningen.  

Konklusjon: 

Felles forskningsutvalg ber om at klinikkene skal rapportere på tildeling av 

artikkelpenger. Rapporteringen bør være enkelt gjennomførbart for 

klinikkene. Sekretariatet undersøker mulige kilder for rapportering.  

 

19-12 Brev fra Forskningsposten 
 
Utvalget fikk en orientering om brev fra Forskningsposten hvor leder Magnus 

Strømmen orienterer om innmeldte behov for støtte til enkel prøvetaking. 

Brevet lå ved innkallingen. Lokalene til forskningsposten er ikke tiltenkt 

denne typen aktivitet. Forskningsutvalget undrer på hvorfor ikke sykehusets 

øvrige infrastruktur kan benyttes.  

Forskningsutvalget etterspør i hvilken grad Forskningsposten er i bruk. Siv 

Mørkved og Øyvind Ellingsen sitter i styringsgruppen og har fått orientering 

om at aktiviteten har vært økende. Dersom man skal øke areal og bemanning 



for å tilby prøvetaking må det dokumenteres at det ikke er mulig å 

tilrettelegge slik at Forskningsposten kan benyttes.  

Når det gjelder denne konkrete saken har ikke Forskningsutvalget mandat for 

å beslutte noe men kan gi en anbefaling til eierne.  

Konklusjon: 

Felles forskningsutvalg ønsker at Magnus Strømmen kommer i møte for å 

orientere videre om saken.  

 

20-12 Orientering om utlysning fra Felles forskningsutvalg og Samarbeidsorganet 
 
Det har kommet inn 46 søknader til korttidsprosjekt, 21 søknader til 

forskerstilling og 76 søknader til flerårig prosjekt.  De to siste kategoriene 

angir totalt antall søknader, inkludert søknader til Samarbeidsorganet. 

Det har vært en utfordring i vurderingsarbeidet at noen av 

vurderingskriteriene ikke har vært godt nok definert. Dette er noe vi gjerne 

kan gjennomgå i forkant av neste utlysning. Helse Sør-Øst har hatt en større 

gjennomgang og dette arbeidet kan kanskje benyttes også hos oss.  

 

21-12 Publisering av forskning på kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Utvalget har fått en kopi av en e-post fra Gudmund Marhaug hvor han 

presiserer viktigheten av å publisere resultater fra kvalitetssikringsarbeidet. 

Han påpeker i e-posten at det er viktig at denne typen prosjekter også 

finansieres. Forskningsutvalget mener at dersom man designer 

kvalitetssikringsprosjekter som gode prosjekter er det mulig å få finansiering 

til dette.  

Kvaliteten på prosjektet må være avgjørende for tildeling og søknader om 

finansiering må derfor behandles på linje med andre prosjekter som søker 

om finansiering. Kvalitetssikringsprosjekter er i hovedsak klinikkens ansvar.  

Konklusjon: 

Felles forskningsutvalg vil støtte prosjekter som tilfredsstiller kravet til 

kvalitet og hvor resultatene publiseres.  

 

22-12 Felles strategi for St.Olavs Hospital HF og DMF – oppfølging fra sak 14-12 
 
Felles forskningsutvalg fikk en kort presentasjon av bakgrunn for arbeidet 

med felles strategi for det integrerte universitetssykehus. Presentasjonen 

ligger vedlagt referatet.  



Prosessen videre framover blir som følger: 

Identifisere felles mål, utrede mulige modeller, identifisere hindringer, 

kommunikasjon og medvirkning og politisk forankring.  

Implementering har nå hovedfokus.  

Forskningsutvalget presiseres at det er viktig å involvere de ansatte tidlig i 

prosessen.  

Videre presiserer utvalget at det er viktig å identifisere hindringer slik det er 

tenkt – for eksempel knapphet i legeressurser. Pasienter vil alltid ha første 

prioritet.  

Fokus på implementering har også støtte i forskningsutvalget. Utvalget 

ønsker å arbeide konkret med hvordan vi praktisk kan legge til rette for 

samarbeid og integrasjon. Problemene er kjent og vi trenger ikke vente med 

å utarbeide forslag til tiltak. For eksempel er en utfordring at frikjøp er 

vanskelig fordi fordi det ikke finnes kvalifisert personale å sette inn somvikar. 

. En annen utfordring er at en kliniker vil gå ned i lønn dersom han eller hun 

ønsker å drive med forskning. Disse og flere hindringer må adresseres i 

arbeidet mot større integrasjon.  

Konklusjon: 

Felles forskningsutvalg stiller seg positive til prosessen slik den er skissert.  

 

 

 

 


