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STYRESAK 100-2003  MODELL FOR FREMTIDIG FORDELING AV 

FORSKNINGSMIDLER. 
 

Møtedato: 1. oktober 2003 

 
Sammendrag og vedtak 
Helse Nord må utvikle en framtidig forskningsstrategi for sin virksomhet. Dette omhandler en 
rekke spørsmål om styrking av medisinsk og annen helsetjenesteforskning, forholdet mellom 
Universitets- og Høgskolesamarbeidet, prioritering av satsingsområder, hvor mye ressurser 
skal vi bruke på forskning og hvordan skal vi forvalte forskningsmidlene. Disse spørsmålene 
vil vi komme tilbake til i egen sak i første halvår 2004 etter at styret har gitt innspill til 
prioriteringer for dette arbeidet.  
 
I tillegg er det en rekke problemstillinger omkring de løpende aktiviteter som samhandling 
mellom aktører med ansvar for forskning, hvordan skal Helse Nord på et strategisk nivå 
påvirke fordelingen av forskningsmidler og hvordan skal dette arbeidet i praksis drives. Til en 
viss grad vil disse mer administrative forhold kunne påvirkes av overordnede beslutninger og 
føringer i en forskningsstrategi. Vi legger imidlertid her fram et forslag til en administrativ 
løsning for 2004 som skal sikre ivaretakelsen av overordnede prioriteringer og en mer effektiv 
gjennomføring av saksbehandlingsprosessen. Det foreslåes her at forskningsmidlene 
kanaliseres gjennom 7 forskningsprogram. Det foreslås etablert egne styrer/rådgivende utvalg 
for de ulike program. Disse har i bevilgningssaker innstillingsrett overfor 
Universitetssamarbeidet som bevilger midlene.  
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. I tillegg til opprettelse av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), vedtar 

styret den nye modellen for å kanalisere forskningsmidler i Helse Nord gjennom 
ytterligere seks program / sentra for 2004. Disse syv program / sentra blir: 

 
a. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
b. Senter for aldersforskning (SAT) 
c. Klinisk infrastrukturprogram (KIP), basert på Klinisk forskningssenter, UNN 
d. Laboratoriemedisinsk infrastrukturprogram (LIP) 
e. Somatisk forskningsprogram (SFP) 
f. Psykiatrisk forskningsprogram (PFP) 
g. Telemedisinsk forskningsprogram (TFP) 

 
2. Helse Nord oppnevner styrer / rådgivende utvalg for ovennevnte program / sentra med 

følgende presiseringer: 
 

a. Psykiatrisk forskningsutvalg suppleres med 1 person fra andre HF. 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 



b. Styret / rådgivende utvalg for Senter for aldersforskning suppleres med 1 person fra 
andre HF. 

c. Det oppnevnes nye styrer/rådgivende utvalg for KIP, LIP, SFP og TFP.  
(styre for SKDE er oppnevnt). 

d. Alle styrer / rådgivende utvalg skal ha minst 1 representant fra andre HF enn UNN. 
e. Alle styrer / rådgivende utvalg skal helst ha minst 1 representant utenfor landsdelen. 
f. Styret / rådgivende utvalg for TFP skal ha også ha 1 representant fra annet RHF. 
g. Administrasjonen i Helse Nord får i oppdrag å utnevne disse snarlig samt utarbeide 

kriterier / mandat. 
h. Administrasjonen i Helse Nord får i oppdrag å utrede nærmere mulig felles sekretariat, 

felles løsninger med mer. 
 
3. Styrene / rådgivende utvalg rapporterer til Universitetssamarbeidet. Styrene / rådgivende 

utvalg har innstillingsrett til Universitetssamarbeidet som har bevilgningsrett. Det skal 
resultatrapporteres til Universitetssamarbeidet. Universitetssamarbeidet utarbeider en årlig 
rapport for Helse Nord. 
 

4. I saker av vesentlig betydning kan Helse Nord RHF overprøve Universitetssamarbeidets 
vedtak, jfr. lov om helseforetak § 30. Tilsvarende kan Helse Nords foretaksmøte 
overprøve RHF-styrets vedtak i saker av vesentlig betydning, herunder 
forskningsspørsmål.  
 

5. Universitetssamarbeidet bes så snart som mulig om å gjennomføre en felles utlysning av 
midler til alle programmene unntatt SKDE.  
 

6. De viktigste søknadskriterier er: 
 

a. Hovedsøker må som hovedregel være ansatt i Helseforetak i Helse Nord. 
b. Ulike helsefaglige profesjoner kan søke om midler. 
c. I tillegg kan allmennleger søke om midler til prosjekter som fokuserer på samhandling 

til 1. og 2. linjetjenesten (via SAT). 
d. UNN er som universitetssykehus tyngdepunktet i Helse Nords forskning, men det må 

legges til rette for større forskningsaktivitet ved øvrige HF. 
e. Det gis ikke støtte til isolerte studiereiser. 
f. Det kan gis støtte både til mindre prosjektet, doktorgradsprosjekter, post doc. stipend 

og infrastruktur.  
 
7. Helse Nord RHF må utarbeide nærmere føringer vedrørende prioriteringer før tildeling av 

midler for 2004. 
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