Porteføljestyret for HELSE
Godkjent
referat

Møte 3/21

Dato
Sted

Dato 18.06.21, kl. 09:00 – 16:00
Virtuelt møte ZOOM

Tilstede:

Arnfinn Sundsfjord (leder)
Anita Das, SINTEF, Trondheim
Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo
Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand – fra kl. 10.30.
Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Helse Sør-Øst
Jens Halvard Grønlien, Inven2, Oslo
Jim Lorens, Universitetet i Bergen og BerGenBIO, Bergen
Jon Magnussen, NTNU, Trondheim
Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo, Oslo
Pia Kürstein Kjellberg, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,
Danmark
Tine Curtis, Aalborg kommune, Danmark

Forfall:

Ingen

Observatører: Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - forlot møtet kl. 11

Tilstede fra Forskningsrådet:
Avdelingsdirektørene Ole Johan Borge (ikke til stede under sakene 18 og 19) og
Vidar Sørhus (sak 21)
Rådgivere: Alexandra Bjørk-Skaflestad, Hilde G. Nielsen, Karianne Solaas, Kristin
Andersen, Mari Nes, Simona Grasso og Torbjørg Øyslebø
Konsulent: Amanda Jonassen

Sak PSHELSE 14/21 Godkjenning av sakslisten
Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak PSHELSE 15/21 Godkjent referat fra møtene 02.03.2021 og 30.03.2021
Vedtak:

Referatet tas til etterretning.
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Sak PSHELSE 16/21 Spørsmål om habilitet
Ad sak 18/21 og 19/21: På grunnlag av tilgjengelige lister med navn
på prosjektledere og samarbeidspartnere for søknader med
gjennomsnittskarakter høyere enn 4 fra ekspertpanelet meldte
medlemmer i styret mulig inhabilitet.
Vedtak:

Inhabile medlemmer (sakene 18/21 og 19/21) forlater møtet når en
eller flere søknader de er inhabile for inngår i en gruppe/pakke med
innstilte søknader som diskuteres, og når tilstedeværelse kan medføre
konkurranseinhabilitet.
Følgende medlemmer er inhabile for følgende søknader:
Forskerprosjekt (sak 18/21):
o Arnfinn Sundsfjord – 323909, 325888
o Geir Selbæk – 324118, 324211, 324229, 324959, 325362,
325419, 326164, 326359, 326392, 325365, 324620, 325486,
325614
o Jon Magnussen – 324229, 324959, 325020, 325200, 325365,
326112, 326137, 326392, 326164
o Kristin Bjordal – 324434, 324618
o Ole Andreassen – 324211, 324274, 325036, 325362, 326164,
326359, 326407, 324620, 325486, 325614
Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (sak 19/21)
o Anita Das – 326727, 326733, 326744, 326988, 327001
o Camilla Dunsæd – 326782, 326817, 326921, 326925
o Geir Selbæk – 326733, 326813, 326817, 326836, 326907,
326909, 327001, 327052
o Jon Magnussen – 326727, 326733, 326813, 326832, 326836,
326909, 326988, 327001, 327012
o Kristin Bjordal – 326650
o Ole Andreassen – 326813, 326836, 326907, 326909, 327001,
327052
Ingen medlemmer er inhabile for øvrige saker.

Sak PSHELSE 17/21 Orienteringer
Administrasjonen informerte om følgende saker:
- Status utlysning av FKB
- Status utlysning av Pilot Helse
- Dialogmøter om kunnskapsgrunnlaget for revisjon av
porteføljeplanen
- Ferdigstilling av porteføljeanalysen 2021
- Fagevaluering av medisin og helsefag 2021-2023
I tillegg orienterte styreleder fra fellesmøte mellom Styret og
porteføljestyreledere 17. mars.
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Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak PSHELSE 18/21 Bevilgninger til Forskerprosjekt for fornyelse (FP) 2021 – tema Helse
Saksdokument: Saksfremlegg med vedlegg
Årets fellesutlysning av Forskerprosjekt for fornyelse hadde
søknadsfrist 10. februar 2021. I overkant av 2,1 mrd. kroner ble til
sammen lyst ut til Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO) og 14
ulike temaområder.
Det forelå 68 søknader til behandling under temaområdet Helse med
utlysningen "75 millioner til bruk av helsedata for bærekraftig helse
og velferd". Søknadene var faglig vurdert i til sammen 19 ulike
paneler og hvert panel bestod typisk av 4-7 eksperter. I tillegg
innhentet administrasjonen ytterligere ekspertvurderinger når
kompetansen blant panelmedlemmene ikke i tilstrekkelig grad dekket
søknadenes innhold. Alle ekspertene var tilknyttet utenlandske
forskningsinstitusjoner. Søkt beløp var totalt 693 mill. kroner.
I henhold til prosedyren vedtatt på porteføljestyrets møte 2. mars
2021 (sak 9/2021), ble det lagt opp til en bloc-vedtak og deretter
vedtak av innstillingspakker og søknader på rangert reserveliste.
Søknadspakken som ble foreslått innstilt til bevilgning bestod av høyt
vurderte søknader fra ekspertpanelet som administrasjonen også
hadde vurdert til å ha høy relevans for utlysningen. Den ivaretok
videre tematiske porteføljehensyn som beskrevet i utlysningsteksten.
Forskningsrådets regler for habilitet ble fulgt ved alle vedtak.
Styremedlemmer deltok ikke i diskusjonen eller behandlingen av
søknader der de var inhabile.
Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat
fra møte PSHELSE 3/2021.
Vedtak:

Porteføljestyret fattet vedtak om bevilgning, reserveliste og avslag for
søknader om Forskerprosjekt for fornyelse til fristen 10.2.2021 under
temaet Helse.
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Sak PSHELSE 19/21 Bevilgninger til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn
og næringsliv (KSP) 2021
Saksdokument: Saksfremlegg med vedlegg
Årets fellesutlysning for kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP),
Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og
næringsliv, hadde søknadsfrist 17. februar 2021
Til sammen ble vel 1,1 mrd. kroner lyst ut til ti ulike temaområder,
hvorav temaområdet Helse hadde to temaer:
o
o

E-helse i forebygging, behandling, tjenestelevering og
samhandling (105 mill. kroner)
Effektive forebyggende folkehelsetiltak (60 mill. kroner).

Det forelå 84 søknader til behandling under temaet Helse som
førstevalg, hvorav to søknader ble avvist på grunn av formelle feil
eller mangler. 82 søknader ble faglig vurdert i fire paneler. Panelene,
som bestod av 5-7 eksperter, vurderte fra 18 til 24 søknader. I tillegg
ble det benyttet 14 enkelteksperter fordi kompetansen blant
panelmedlemmene ikke i tilstrekkelig grad dekket søknadenes
innhold. Alle ekspertene var tilknyttet utenlandske
forskningsinstitusjoner. Søkt beløp var totalt 1260 mill. kroner
I henhold til prosedyre vedtatt på porteføljestyrets møte i 2. mars
2021 (sak 9/2021), ble det lagt opp til en bloc-vedtak og vedtak av
innstillingspakker og søknader på rangert reserveliste.
Søknadspakkene som ble foreslått innstilt til bevilgning bestod av
høyt vurderte søknader fra ekspertpanelet som administrasjonen
også hadde vurdert til å ha høy relevans for utlysningen. De ivaretok
videre tematiske porteføljehensyn som beskrevet i
utlysningstekstene.
Forskningsrådets regler for habilitet ble fulgt ved alle vedtak.
Styremedlemmer deltok ikke i diskusjonen eller behandlingen av
søknader der de var inhabile
Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat
fra møte PSHELSE 3/2021.
Vedtak:

Porteføljestyret fattet vedtak om bevilgning, reservelister og avslag
for søknader om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt til fristen
17.2.2021 under helsetemaene.
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Sak PSHELSE 20/21 Innspill til revidertlangtidsplan for forskning og høyere utdanning
Saksdokument: Saksfremlegg med vedlegg
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er regjeringens
viktigste veikart og redskap for prioritering og videreutvikling av
systemet for forskning og høyere utdanning. Planen har et tiårig
perspektiv og revideres hvert fjerde år. Forslag til revidert plan vil
legges fram for Stortinget i oktober 2022 sammen med forslag til
statsbudsjett for 2023. Neste planperiode vil være fra 2023 til 2032.
Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet bestilling på
innspill til arbeidet med tilhørende bestillinger på
kunnskapsgrunnlag. Forskningsrådet er bedt om å levere sitt innspill
innen fristen 10. september 2021.
Porteføljestyret har tidligere blitt invitert til å drøfte de overordnede
trendene og utfordringene som bør legges til grunn for
Forskningsrådets innspill (sak PSHELSE 52/20). Porteføljestyret
leverte i etterkant et skriftlig innspill til Forskningsrådet.
Porteføljestyret var i dette møtet invitert til å kommentere på et
helhetlig utkast til Forskningsrådets innspill til revidert Langtidsplan
for forskning og høyere utdanning.
Porteføljestyret syntes innspillet var tydelig på at forskning og
innovasjon er et nødvendig verktøy for å møte samfunnsutfordringer
og bidra til en bærekraftig utvikling. Men detaljeringsgraden på
anbefalingene varierer. Geografiske henvisninger og deskriptive
anbefalinger kan med fordel utelates.
Med det tidligere innspillet fra porteføljestyret som bakgrunn, ble det
kommentert at sosial ulikhet er fragmentert i nåværende innspill og
at antibiotikaresistens som helseutfordring ikke er nevnt.
Videre ble det poengtert at en helhetlig og koordinert satsing mellom
kommuner, helseforetak og stat er nødvendig for en bærekraftig
utvikling innenfor helse. Det er ikke silo-organiseringen i seg selv om
er begrensende, men manglende samhandling på tvers av sektorer.
Alderspyramiden er godt beskrevet, men bør knyttes tydeligere til
utfordringene i helse- og omsorgstjenestene.
Helseinnovasjon gjennom samarbeid mellom offentlig og privat
sektor (Pilot Helse) anbefales som et eget punkt.
Kobling mellom grønt skifte og helse er lite synlig, og samarbeid med
Norden bør vektlegges.

Vedtak:

Porteføljestyrets innspill og kommentarer til utkastet til
Forskningsrådets innspill til revidert Langtidsplan for forskning og
høyere utdanning tas med i den videre bearbeidingen av innspillet.
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Sak PSHELSE 21/19 Eventuelt
1) Vidar Sørhus, Avdelingsdirektør for Fornyelse i offentlig sektor,
orienterte om prosess for å samle beslutningsansvaret for Gode
og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)
under porteføljestyret for Helse. HELSEVEL ble etablert i 2014 på
tvers av flere departement, sektorer og tjenesteområder.
Delingen av budsjettformålet HELSEVEL mellom porteføljen for
Helse og porteføljen for Velferd, kultur og samfunn har ikke vært
optimal, for å oppnå formålet koordinering og samhandling
mellom sektorer og tjenesteområder. Hovedledermøtet ga sin
tilslutning til å arbeide videre med samling av
beslutningsansvaret for HELSEVEL (sak 06/21-08).
Forskningsrådet har også hatt dialog med berørte departement
og venter deres skriftlige innspill og kommentarer. Saken vil så
fremlegges Styret. Porteføljeplanene er under revidering, og
endringen må tas inn i den videre utviklingen av
porteføljeplanene. Sammensetningen av porteføljestyret for
Helse må vurderes i lys av de nye oppgavene som vil følge av
denne endringen.
2) I forbindelse med søknadsbehandlingen diskuterte styret hva
som er nødvendig og relevant informasjon i saksfremleggene.
Styret vektlegger kvalitet og relevans i sine vurderingen og
ønsker derfor at dette skal komme tydeligere fram i
saksfremlegg, i tillegg til de detaljerte oversiktene som gis i
vedlegg. Informasjon som ikke er nødvendig i saksframlegget er
navn på prosjektleder og institusjon. Geografisk og institusjonell
tilknytning kan beskrives overordnet for støtteverdige søknader.

Sak PSHELSE 22/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
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