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Formål/sammendrag 
Senter for aldersforskning (SAT) har siden 2003 vært ett av Helse Nords forskningsprogram. I 
SAT ivaretas tre fagområder for forskning i Helse Nord: aldersforskning, rehabilitering og 
samhandling med primærhelsetjenesten. 
 
SAT ble fra 2008 lagt organisatorisk til Universitetet i Tromsø (UiT), men fortsatt finansiert 
av Helse Nord RHF og ivaretatt som et av våre forskningsprogram. Styresak 113-2006 
Evaluering og omorganisering av senter for aldersforskning som ble behandlet av styre i 
Helse Nord RHF, den 13. desember 2006, inneholdt en ekstern evaluering av SAT som var 
utført på bestilling av Helse Nord. Styresaken omhandlet også forslag til omorganisering av 
SAT, som ble vedtatt. Det ble forhandlet fram en samarbeidsavtale med UiT våren 2007 om 
driften av SAT. Avtalen ble undertegnet i juni 2007, og effektuert fra 1.januar 2008.  
 
Den nye organiseringen av SAT ved UiT har nå fungert i vel et år. Styret i Helse Nord RHF 
ba i styresak 113-2006 om at ordningen skulle evalueres etter et år, og det legges med denne 
saken fram en intern evaluering, samt forslag til videre ivaretakelse av forskningsfeltene i 
SAT. Vurderingene i denne saken er gjort av forskningsadministrasjonen i Helse Nord og 
instituttleder Svein Mellgren ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, som formelt har 
administrert SAT fra 2008. Leder i forskningsutvalget for SAT, Olav Sletvold ved NTNU og 
St.Olavs hospital, er også konsultert.  
 
Det vises også til styresak 42-2009 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013. I forslaget i 
delmål 4.2. er SAT omtalt på lik linje med øvrige forskningsprogram vi har (somatikk, 
psykiatri/psykisk helse og telemedisin). Forslagene som omhandler SAT i 
forskningsstrategien er tatt inn på bakgrunn av erfaringene med SAT i 2007-2008, som tas 
opp spesifikt i denne egne styresaken om SAT. 
 
Adm. direktør foreslår i denne saken å legge ned senteret som eget senter og bevare de tre 
forskningsområdene i en annen organisatorisk struktur som er mer hensiktmessig enn dagens 
struktur.  
 
Bakgrunn/fakta 
SAT ble opprettet i 1997 i Tromsø med direkte finansiering over statsbudsjettet. I 2003 ble 
SAT overført til Helse Nord RHF gjennom budsjettvedtak i statsbudsjettet (St.prp.nr.1 (2002-
2003)). SAT ble da sett i sammenheng med våre øvrige forskningsprogrammer, der det ble 
lagt hovedvekt på krav til klinisk rettet forskning, jfr. departementets krav til forskning 
finansiert gjennom RHF-ene. 
 
SAT har som våre øvrige forskningsprogram vært underorgan til Universitetssamarbeidet 
(USAM), med et forskningsutvalg for SAT som har vurdert prosjektsøknader om 
forskningsmidler innen de tre fagområdene aldersforskning (primært klinisk rettet geriatri), 
rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten. Opprinnelig var det bare 
aldersforskning som ble finansiert, og de to andre områdene ble lagt til fra 2004. 
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SAT har også vært et eget forskningssenter med faglig virksomhet utover det å innstille 
søknader om forskningsmidler. Virksomheten har omfattet blant annet arrangering av en årlig 
eldrekonferanse, drift av undervisningssykehjem og formidling. All virksomhet i SAT har 
vært finansiert over bevilgningen fra Helse Nord RHF.  
 
Utvikling i tildelingene 
I 2003 hadde SAT 4,5 mill kr, i 2004 ca 4,7 mill kr, og i årene 2005 – 2008 har SAT fått en 
årlig økonomisk ramme på 6 mill. kr., hvorav 3 mill. kr. er gått til aldersforskning og om lag 1 
mill. kr. til hvert av de to øvrige områdene. Aldersforskningsandelen har vært stabil men det 
har variert noe mellom de øvrige to områdene. Det er blitt bevilget ca 1 mill kr til senterdrift 
(administrasjon, konferanse m.m.) i alle år. I halve 2008 og 2009 har det imidlertid ikke vært 
noen senterdrift på plass, og det har derfor ikke gått noen midler til senterdrift i denne 
perioden.  
 
I 2009 ble det bevilget 1,57 mill kr til rehabiliteringsforskning, 0,35 mill kr til 
samhandlingsforskning, og 1,86 mill kr til aldersforskning – til sammen 3, 77 mill kr. 
Beløpene avspeiler både mengden søknader og antallet som var gode nok til å få midler.  Det 
var også for 2009 satt av 5 mill kr til rene prosjektmidler til de tre områdene, men USAM fant 
ikke å kunne tildele mer enn 3,77 mill kr ut fra grunnene ovenfor. I sum er det bevilget om lag 
60 mill kr til SAT i perioden 1997-2009. 
 
Erfaringene etter omorganiseringen – organisasjon, struktur og styring 
Senter for aldersforskning ble omorganisert etter styresak 113-2006. Det ble lagt 
organisatorisk til vår samarbeidspartner Universitetet i Tromsø, ved Det medisinske fakultet. 
SAT er fortsatt fullfinansiert av Helse Nord RHF, og forskningsutvalget for SAT har vært et 
underorgan til Universitetssamarbeidet, slik at forskningsprosjekter i SAT er i samme 
vurderingsstruktur som andre Helse Nord-prosjekter. 
 
Styrevedtaket i sak 113-2006 var følgende: 
1. Styret tar oppsummeringen av evalueringen av SAT til etterretning og støtter 

administrerende direktørs vurdering av den. 
2. Styret vurderer det som riktig å fortsatt prioritere aldersforskningen gjennom videreføring 

av SAT og finner det ønskelig å styrke den medisinsk faglige delen av forskningen. 
3. Forskningen innen rehabilitering og samhandling med spesialisthelsetjenesten videreføres 

uten endringer. 
4. Styret vedtar at SAT blir et senter knyttet til Det medisinske fakultet ved universitetet. 
5. Arbeidsgiveransvaret for ansatte og administrasjon av senteret overføres til universitetet. 
6. Administrasjonen i Helse Nord RHF får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med 

universitetet om videre drift av SAT.  
7. Helse Nord RHF viderefører finansiering av SAT på dagens nivå. 
8. Forskningsaktiviteten ved SAT videreføres som et av seks forskningsprogrammer 

underlagt USAM og forskningsmidlene skal fortsatt inngå i USAM’s samlede utlysning og 
tildeling av forskningsmidler fra Helse Nord.  

9. Organiseringen evalueres etter ett års drift. 
 
Ved å legge SAT til universitetet var intensjonen  
 å sikre en fortsatt prioritering av de tre fagområdene 
 å styrke den medisinskfaglige delen av aldersforskningen (geriatrisk forskning)  
 gi SAT en tydelig organisatorisk og ledelsesmessig forankring.  
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Prioritering av de tre fagområdene 
Alle tre områder har vært ivaretatt med tildeling av midler. Helse Nord RHF har satt av like 
mye midler som tidligere år til SAT, øremerket hvert av de tre områdene. 
 
Det foreslås nå at områdene videreføres og fortsatt prioriteres jf forslaget til 
forskningsstrategi, men at områdene legges til andre eksisterende forskningsprogram og 
forskningsutvalg (delmål 4.2 i strategiforslaget). 
 
Flere av høringsuttalelsene til forskningsstrategien uttrykker bekymring for at ikke 
aldersforskningen skal ivaretas videre til tross for øremerking av midlene. Øremerking av 
midlene er foreslått i strategien og i denne saken nettopp fordi det sikrer penger til, og dermed 
prioritering av området. Midlene vil settes av og tildeles gitt gode søknader. Etter 13 år med 
satsing på aldersforskning, og de senere årene også rehabiliterings- og 
samhandlingsforskning, mener vi at det er rimelig å stille ordinære krav til søknadene.  
 
Imidlertid ser vi også at det kan være bruk for andre tiltak for å sikre styrking av områdene, 
og dette vil vurderes. Det er ønskelig å se på muligheten av å ansette en forskningsleder i 
geriatri i en deltidsstilling i Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for å ha 
ansvar for styrking av forskning i klinisk geriatri.  
 
Styrke den medisinskfaglige delen av aldersforskningen 
For 2009 er antallet støtteverdige søknader innen aldersforskning gått ned. Dermed er også 
bevilgningen redusert. Det kan være en svingning i søketilfanget, og vi kan ikke konkludere 
med at den medisinskfaglige delen er svekket – men det er heller ikke grunnlag for å vurdere 
den som styrket. 
 
Ut fra samarbeidsavtalen med UiT om videre drift av SAT skulle det rekrutteres en faglig 
leder som skulle ha en sentral rolle i den videre prosessen med å styrke forskningsfeltet. Det 
var også en målsetting om å utnytte kompetanse bedre på universitetssiden, og bruke 
ressursene til også å bygge opp akademisk kompetanse. 
 
Dette har ikke lyktes, og senteret har derfor ikke fått noen faglig daglig ledelse. SAT har som 
våre andre forskningsprogram et forskningsutvalg. Utvalget har en leder som er rekruttert 
utenfra regionen, og som har solid kompetanse innen aldersforskning. Oppgavene til 
forskningsutvalget har vært den årlig søknadsvurderingen, og de har også arrangert et seminar 
høsten 2007. Den siste konferansen i SAT-regi ble arrangert i 2007.  
 
En tydelig organisatorisk og ledelsesmessig forankring 
Det er ikke oppnådd en bedre organisering og total ivaretakelse av området med å legge SAT 
til UiT. 
 
Ledelse og sekretariat, slik det var planlagt med, har ikke vært på plass for SAT siden våren 
2008. Et forskningsutvalg som har vurdert søknader høsten 2008. Det har ikke framstått som 
noe reelt senter. Dette er en konsekvens av at omorganiseringen og tiltakene i 
samarbeidsavtalen med UiT om SAT ikke er realisert. Den faktiske administreringen av 
prosjekter, henvendelser, ivaretakelse av ulike sider av virksomheten har vært ivaretatt av 
flere personer – Institutt for klinisk medisin, forskningsutvalget for SAT dels med leder og 
dels ved noen av de mest aktive medlemmene og forskningsadministrasjonen i Helse Nord 
RHF. Klinisk forskningssenter ved UNN har ivaretatt det administrative rundt 
søknadsvurderingen høsten 2008.   
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I forslaget til ny forskningsstrategi går en inn for et samlet sekretariat for alle 
forskningsutvalg. Det er derfor adm. direktørs vurdering at det ikke er hensiktsmessig å 
bygges opp igjen noen ny og egen administrasjon for SAT. Dette støttes av UiT.  
 
Det er pr dags dato en stipendiat i SAT som har sitt tilsettingsforhold til universitetet. 
Stipendiaten er i organisatorisk og ledelsesmessig linje til Institutt for klinisk medisin ved 
UiT, i stedet for en kontrakt med TTO Nord uten arbeidsgiver.  
 
Midlene som har vært gitt til prosjekter i SAT er gitt til søkere som er ansatt på UNN, og 
enkelte andre. Det er mer ryddig og effektivt å la disse prosjektene følge det ordinære 
systemet og la det gå direkte til søkeinstitusjonene og ikke via SAT og UiT. Dette er allerede 
gjort for 2009 da det ikke var noe ønske eller mulighet fra UiT om å håndtere dette. 
 
Konklusjon 
Målene med å legge SAT til UiT er ikke realisert.  Den faglige styrkingen har ikke vært som 
ønsket. SAT er et forskningsprogram for innstilling av prosjektsøknader uten den forutsatte 
ledelsesmessige og organisatoriske strukturen.  Adm. direktør foreslår derfor en reversering 
og endring for å ivareta forskningsfeltet godt nok og styrke det videre.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til adm. direktørs utredning og vil sterkt understreke målsettingen om å styrke 

aldersforskning som faglig område.  
 
2. Adm. direktør iverksetter ny organisering basert på prinsippene som vedtas i ny 

forskningsstrategi.  
 
3. Det skal vurderes nye tiltak for å styrke aldersforskningen i Helse Nord i framtiden. 
 
4. Senter for aldersforskning med eget forskningsutvalg legges ned 1. januar 2010. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg: Styresak 113-2006 Evaluering og omorganisering av Senter for  
    aldersforskning 
    Samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø om  
    Senter for aldersforskning, 06.08.2007 
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