REFERAT samarbeidsforum mellom Helse Bergen, Haukeland
Universitetssjukehus (HUS) og Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Tidspunkt: Torsdag 21.01.2021, kl. 08.30-10.00
Sted: Stort møterom 2.etasje Jørgens Sandbergshus, Haukeland Universitetssjukehus
Deltagere:
HVL
-

Gunnar Yttri, rektor
Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for
forskning
Jens Kristian Fosse, dekan Fakultet for
ingeniør- og naturvitskap (FIN)
Randi Skår, dekan Fakultet for helse- og
sosialvitskap (FHS)

HUS
-

Eivind Hansen, administrerende
direktør
Randi-Luise Møgster,
viseadministrerende direktør
Cathrine Bjorvatn, leder seksjon fag og
utdanning, FOU-avdelingen

Gjest:
- Renate Grüner, Forskningsdirektør (HUS)
Forfall:
- Marta Ebbing, fagdirektør og leder Forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU)
Sekretariat:
- Vibeke Irgens, HUS. Rådgiver, seksjon fag og utdanning
- John Tveit, HVL. Seniorrådgiver, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Saksnr

Sak
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av referat fra forrige møte 19.08.2020
Saker til eventuelt
Referat og saksliste godkjent
Det ble meldt en sak under eventuelt
1/2021
Velkommen til ny rektor
- Presentasjon av sykehuset ut fra et forskning, innovasjon og utdanningsperspektiv. Tanker og
ambisjoner om samarbeid sett fra sykehusets ståsted
- Tanker og ambisjoner om samarbeid med HUS sett fra ny rektors ståsted

Eivind Hansen presenterer. PP vedlegg 1.
Hovedbudskap:
Sykehuset er opptatt av godt samarbeid, institusjonene er avhengige av hverandre for å utvikle regionen som
innovasjon, forskning og utdanningsarena. Det er fra sykehusets perspektiv ønskelig å tilrettelegge for etablering
av flere delte stillinger mellom institusjonene.

Det er stort potensiale i å utvide samarbeidet med fakultetene vi allerede samarbeider med i dag – Fakultet for
ingeniør- og naturvitenskap og Fakultet for helse- og sosialvitenskap, men også etablere samarbeid med andre
fakulteter – Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap,
eksempelvis på tema barn og unge.
Vi skal sammen utdanne tilstrekkelig med personell som tilfredsstiller sykehusets behov i fremtiden. Det skal i
Helse Vest gjøres et større arbeid med framskriving av sykepleiebehov våren 2021, dette tas opp i
Samarbeidsforum når framskrivingen er gjort.
Presentasjon av Gunnar Yttri.
Hovedbudskap:
Opptatt av kontinuitet som lederprinsipp. Ser muligheter for videreutvikling av utdannings-, forsknings-, og
praksissamarbeid.
HVLs fem-campus-struktur er en styrke, og denne strukturen, med Campus Kronstad som hjerte, gir store
muligheter. Det samme gir bredden i HVLs utdannings- og forskningsaktivitet.
HVL og HUS har mange felles interesser og det blir viktig å videreutvikle grunnlaget som er lagt i tiden fremover,
samtidig som vi må utvise gjensidig respekt for at vi har ulike mål. HVL arbeider for å bli det profesjons- og
arbeidslivsrettede universitetet på Vestlandet. Ønsker gjennom god og tett dialog å ta stafettpinnen videre, og å
sikre kontinuitet og videreutvikling.
2/2021

Orientering om HVL sin deltakelse i Helse Vest forskningsprosjekter – tildeling 2021

– Tildeling 2021
Gro Anita Fonnes Flaten orienterer. PP vedlegg 1
I søknadsrunden for Helse Vest forskningsmidler 2021, fikk HVL fem søknader innvilget med representanter fra
helsefag, datateknologer og teknologer. Til sammenligning er omfanget av søknader og representanter fra UiB
betydelig mer omfattende. Vi må være oppmerksomme på utviklingspotensialet for HVL, og det kan være mye å
spille på sett opp mot den aktiviteten HVL har. Flere gode miljøer kan forenes, med resultat som gagner alle
parter.
Innspill
Vi bør se på representasjonen fra Universitetet i Stavanger og bruke det som et utgangspunkt for sammenligning.
Det diskuteres hvordan man kan få HVL på banen i flere forskningsprosjekt. Det kommer innspill om at vi bør
jobbe med å målrettet sluse masterstudentene inn i forskningsprosjekter slik som til sammenligning
medisinstudentene blir. Når det gjelder nivå 3-avtalene som skal etableres for utdanning må forskning inn som
en gjensidig forventning. Det vil være hensiktsmessig å bruke masteroppgaver inn i større forskningsprosjekt.
Det er på oppdrag fra Regionalt samarbeidsorgan for utdanning satt i gang et arbeid om felles innmeldingsportal
for masteroppgaver.
Det stilles spørsmål ved om forskningsmidlene fra Helse Vest henger med på utviklingen av de nye senterne som
MMIV og Protonsentret, det kan være en forutsetning for at HVL søker. Strategien er at man ikke skal styre
forskningen for mye. Innretningen på forskningen gjennomgås imidlertid i Regionalt samarbeidsorgan for
forskning og innovasjon slik at det kan være en god arena for å innspill. «Problem-søker-løsning»-tilnærming
nevnes.
Oppfølging

Idemyldring, ingenting besluttes men det tas tilbake i ulike fora man er representert i og tas med inn i neste
møte i samarbeidsforum.
3/2021
Protonterapisentret ved HUS
Status
– Status for avtalearbeid mellom HUS og HVL vedrørende protonterapisentret
Renate Grüner orienterer.
Kort beskrivelse av senteret og byggearbeidet. Dette er et enormt prosjekt og det investeres 1, 2 milliarder i bygg
og utstyr. Det etableres to behandlingsenheter hvor tanken er at forskning er integrert i senteret med hver
enkelt pasient. Dette blir ett av to nasjonale sentere og skal brukes både til pasientbehandling og forskning.
Dette er en stor satsing som krever godt samarbeid mellom sentrale forsknings aktører både nasjonalt og
regionalt.
Etter ønske fra HUS har adm. dir. ved HUS og tidligere rektor ved HVL, Berit Rokne, gitt klarsignal for at det er
nedsettes en gruppe som skal utarbeide utkast til en samarbeidsavtale mellom partene. Denne gruppen ble
etablert i oktober 2020. Et forslag om konsortieavtale ligger i bordet.
Kostnadsbildet:
 Grunninvesteringer for tilrettelegging forskningsareal
 Faste kostnader: Nøkkelstillinger, leie, strøm, vask
 Variable kostnader: Forbruksvarer mm forskning (nasjonale føringer)
Finansiering:
 Ekstern finansiering NFR infrastruktursøknad (som bør sendes om to år), øremerking gjennom NFR,
Kreftforeningen mm, brukerbetaling.
 Strategisk basisfinansiering fra institusjonene
Status for arbeidet med avtale mellom HUS og HVL:
Referer til tilbakemelding fra HVL av 15.01.21:
Fakultet for helse-og sosialfag
 Radiografutdanning, praksisarena for BSc
 Helsefag, radiografi, sykepleie for MSc
 Radiografi program «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling» for PhD
Fakultet for ingeniør-og naturvitenskap
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER)
 pCT/ nCT/ yCTfor sanntidsrekkeverifikasjon og avbildning i partikkelterapi
 MMIV
 Høyenergifysikk (CERN el): utvikling av elektronikk og detektorer
 Datateknologi program «Datateknologi» for PhD
Oppfølging
Neste steg, drøftingsmøte på 22.01.21 direkte med HVL. Deretter felles møte med alle aktørene. HVL må kjøre
gode interne prosesser på dette.
4/2021
Presentasjon av AI satsing og utviklingen i MMIV
På grunn av tidsmangel flyttes denne saken til neste møte
5/2021
Glasblokkene – delprosjekt forskning, innovasjon og utdanning
Presentasjon av mandat og plan for videre arbeid
Renate Grüner orienterer. Mandat – vedlegg 2

Glasblokkene trinn 2 skal etter planen settes i drift i 2023. I tillegg til byggeprosjektet pågår det et omfattende
organisasjonsutviklingsprosjekt (OU-prosjekt). Begge prosjektene er en del av program «Barn, unge og kvinner i
Glasblokkene». Det er en målsetning at det skal foregå forskning, innovasjon og utdanning integrert i all
virksomhet i Glasblokkene. I denne sammenheng er det opprettet et delprosjekt «Forskning, innovasjon og
utdanning i Glasblokkene». Forskningsdirektør v/HUS skal lede prosjektet og representanter fra de aktuelle
avdelinger/klinikker i sykehuset er på plass. Det er sendt en henvendelse til HVL hvor det er ønsket en
representant fra HVL inn i prosjektgruppen.
Oppfølging
Representant i prosjektgruppen fra HVL. Henvendelsen er gått til FHS og Randi Skår følger opp saken.
Tidligere HVL-rektor, Berit Rokne, satt i programstyret. Adm. dir. ved HUS anser HVL som selvfølgelige i denne
komitéen, og HVL har med det invitasjon til å bli med.
06/2021

Organisering av samarbeid om utdanning og fagutvikling med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og
VID vitenskapelige høgskole
Cathrine Bjorvatn orienterer. PP vedlegg 1
Med bakgrunn i omorganisering på HVL ble det behov for nye samarbeidsstrukturer mellom HVL og HUS
vedrørende forskning, innovasjon og utdanning. Det er gjort et grundig arbeid med etablering av bilaterale
avtaler mellom institusjonene på nivå I og II. 15.12.21 ble organiseringen forankret i Foretaksledelsen på HUS.

Felles utdanningsråd skal ha sitt første møte 11. mars.
Fagspesifikke utdanningsråd er i etableringsfasen.
Innspill-oppfølging
Det påpekes at forskning og innovasjon ikke gjenspeiles i strukturen under Samarbeidsforum. Det diskuteres om
det burde etableres en gruppe på nivå med Felles utdanningsråd som håndterer samarbeid omkring forskning og
innovasjon eksempelvis med forskningsdirektør og prodekaner for forskning. Dette noteres, og tas opp i neste
møte. Det poengteres også at forskning må inn i de fagspesifikke utdanningsrådene.
Eventuelt
Samarbeid i pandemisituasjon.
Saken ble meldt inn av Eivind Hansen. Det ble kun noen få minutter til saken, men det er enighet fra begge
parter om at samarbeidet fungerer godt og at utdanningsinstitusjon og sykehus har jobbet og jobber fremdeles
særdeles godt sammen for å opprettholde studieprogresjon for studentene i en krevende situasjon. HUS har som
mål at alle studenter skal komme gjennom praksis. Nøkkelen til suksess er tett dialog, noe som har medført at vi i
flere tilfeller har evnet å være i forkant, og «har gått løype» for andre.

