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01/2018 Grunnforskningens rolle i helseforskningen v/Johanna Sollid
Universitetene har et spesielt ansvar for grunnforskningen. Forskningsmidler som kommer
fra Helse- og omsorgsdepartementet kanaliseres i stor grad inn i klinisk forskning.
Dekanene har et ønske om å løfte fram betydningen av den til både Helse- og
omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Saken ble behandlet på dekanmøtet
i juni 2017 og det ble satt i gang et arbeid, ledet av Universitetet i Tromsø, med å lage et
forslag til kommunikasjonsplan. Målet er at planen skal bidra til mer finansiering til
grunnforskning.
Forskningsdekanene ble enige om å påvirke myndighetene på ulike arenaer og i små
drypp. Konkrete forslag til tiltak som ble nevnt var:
 Felles kronikk
 Samle på de gode historiene
 Konkretisere målet for arbeidet for å sette kommunikasjonsrådgiverne i stand til
gjøre jobben.
Til oppfølging:
 Lage en presentasjon til Nasjonalt dekanmøte i mai. Bruk tall fra NFR og HO21monitoren som viser bevilgning/utvikling over tid. Hvilke konsekvenser får det når
bevilgning til grunnforskning går ned?
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Alle forskningsdekanene sender KORTE eksempel på suksesshistorier knyttet til
grunnforskning fra sine regioner til Pål.
Ansvarlig for presentasjonen: Pål Romundstad, NTNU

02/2018 Nytt personverndirektiv – hva gjør institusjonene for å tilpasse seg det nye
direktivet?
Se presentasjon vedlagt.
Ved Universitetet i Bergen er det sentraladministrasjonen som har ansvaret for dette
arbeidet.
Ved Universitetet i Oslo har de jobbet systematisk i to år med en rekke tiltak som blant
annet skal møte kravene i det nye regelverket. Blant annet så må alle forskningsprosjekter
registreres i et felles system, de har laget en e-læringsmodul, PIFF, som er obligatorisk for
alle som forsker. Kurset må repeteres hvert 2. år, og kurset er obligatorisk for alle ph.d.kandidater.
Når det gjelder lagring av forskningsdata så følger det av det nye lovverket et alle
institusjoner må gjøre en vurdering av risikonivå..

03/2018 Løsninger for sikker lagring av forskningsdata
Dekanmøtet har bedt forskningsdekanene om å utrede en fellesløsning for analyse og
lagring av forskningsdata ved de medisinske fakultetene. TSD ved Universitetet i Oslo et
alternativ og som oppfyller lovkravet til sikkerhet. Forskningsdekanene var imidlertid enige
om at en trenger løsninger også utover TSD.
En arbeidsgruppe ved UiB har konkludert med at det er behov for et bredt spekter av
løsninger for lagring av forskningsdata.
Forskningsdekanene anbefaler at det legges opp til flere og ulike løsninger for å møte
kravene om sikre lagrings- og analyseverktøy for forskningsdata. Helseplattformen kan
eksempelvis være en del av det, sammen med TSD, Sigma, Web CRF etc.
Til oppfølging:



Marit Bakke sender slides som oppsummerer prosjektgruppens arbeid og
hovedtrekk ved «SAFE».
Saken står på agendaen til det nasjonale dekanmøtet i Ålesund i mai. Pål
Romundstad forbereder en presentasjon til det nasjonale dekanmøtet.. Alle
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fakultetene sender en beskrivelse av situasjonen ved sin institusjon og hvor de
beskriver utfordringer ved de ulike løsningene de bruker.
Universitetet i Oslo v/Hilde Nebb sender beskrivelse av TSD og det de opplever
som sterke og svake sider ved TSD og tenkningen rundt etablering av en enklere
versjon av TSD.

05/2018 NFRs infrastrukturutlysning
Fakultetene orienterte om planlagte søknader fra lærestedene.

06/2018 Nytt fra NFR og institusjonene
NFR omorganiseres og søknadsbehandlingen samordnes med en felles årlig frist. Se
vedlagte presentasjon fra Hilde Jerkø.
Nytt fra institusjonene
UiT: Omorganisering gjennomføres og nye bemanningsplaner ferdig etter påske - slår
sammen administrative enheter. Overtakelse av nytt fakultetsbygg 9.april, åpning august
2018. Startet program for opplæring av gruppeledere. Begynner med midtveisevalueringer
for ph.d.-kandidatene, obligatoriske veilederkurs innføres fra sentraladministrasjonen og
arrangeres første gang i januar 2019.
UiB: har jobbet for å tettere samarbeids med Haukeland og etablere en vertskap post
doktor-skole. Videre jobber UiB med å etablere helseklyngen på Årstad og samkjøre
enheter som skal inn på den nye campusen. Har en gjennomgang av all infrastruktur og
organisering av kjernefasiliteter. Helge Ræder ansatt som prodekan – skal bygge
innovasjonsinkubator.
UiO: etablere stort innovasjonsprosjekt som har fått midler fra EU, med oppstart i 2018.
NTNU: Ansatt direktør for forskning, innovasjon og utdanning: Gunnar Morken. 50% ved
St.Olavs hospital og 50% ved NTNU. Skal følge opp Husebekkutvalgets konklusjoner og
jobbe med integrasjon. NTNU har økt satsing på innovasjon, og planlegger å opprette
studentdrevet innovasjonslab ved MH-fakultetet høsten 2018.
07/2018 Brukermedvirkning
Se presentasjon fra May Britt Kjelsaas.
Universitetene har ikke brukermedvirkning inne som eget tema i ph.d.-utdanningen og
forskningsdekanene diskuterte hvordan det eventuelt kan gjøres på ulike arenaer. Det ble
også pekt på viktigheten av å definere hva medvirkning er i for eksempel
grunnforskningsprosjekter. Det er viktig at lærestedene gir kandidatene verktøy for å møte
kravet om brukermedvirkning – også i grunnforskningsprosjekter.
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Til oppfølging:
Forskningsdekanene melder tilbake til dekanmøtet at lærestedene må jobbe videre med å
få til et system for dette i samarbeid med alle som driver helseforskning og at det blir en
del av ph.d.-utdanning. Veilederen som utarbeides vil være til hjelp i dette arbeidet.

08/2018 Forslag til endret prosedyre for oppnevning av komitemedlemmer til NPU
MED; herunder fastlagte tidspunkter for oppnevning og funksjonstid
UiO ønsker å endre rutinene for oppnevning av medlemmer til Nasjonalt
publiseringsutvalg. Forskningsdekanene støtter dette forslaget. Saken skal opp i det
nasjonale dekanmøtet i Ålesund i mai.

09/2018 Forskerlinjestudenter
Universitetet i Oslo ønsker at det skal åpnes for at forskerlinjestudenter kan tas opp på
ph.d.-programmet ved opptak på forskerlinjen. Dette kan være et av flere virkemiddel for å
få ned gjennomsnittsalderen til kandidater som disputerer i Norge. Det vil også være et
viktig virkemiddel for å nå opp i internasjonale utlysninger om forskningsmidler.
Forskningsdekanene ønsker også å diskutere ettårige mastergrader fra utlandet kan være
opptaksgrunnlag for opptak til ph.d.-studiet i Norge.
Til oppfølging:
Saken tas opp til ny diskusjon på forskningsdekanmøtet høsten 2018

Neste møte blir i Oslo: 22.-23. oktober 2018.
Saker:
Grunnforskningen
Ph.d.- og forskerlinjen
Sikker lagring og personverndirektivet
Status fra Forskningsrådet
Innovasjon

