
Tillegg til søknad om midler til finansiering av stilling som 
forskningskoordinator/forskningsleder ved FOUSAM. 
 

Med innføringen av Samhandlingsreformen fulgte et sett av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom 

kommune og helseforetak. For å bidra til at helseforetak og kommuner sine plikter knyttet til forsking 

og utvikling blir gjort på en god måte, er det inngått avtale mellom kommunene i regionen, Helse 

Fonna foretak og Høgskulen på Vestlandet (nærregion Haugesund og Stord) om drift av felles FoU-

enhet for samhandling – FOUSAM. Dette 3-partssamarbeidet på samhandlingsfeltet er unikt i Norge. 

 

Denne inngåtte avtalen har som formål å legge til rette for felles tiltak for å styrke samarbeidet om 

utdanning, praksis og læretid for helse- og omsorgspersonell, og for forsking og utvikling/ innovasjon 

som støtter intensjonene i samhandlingsreformen. Samarbeid om forsking og utvikling/innovasjon skal 

bidra til bedre tjenester for brukere/pasienter. Avtalen sitt virkeområde gjelder forsking og utvikling 

knyttet til alle pasient- og brukergrupper som er felles for helseforetaket og kommunene. 

 

Finansieringen av FOUSAM er delt likt mellom de tre samhandlingspartene. Kommunene bidrar ved 

innbetaling per innbygger (5 kr per innbygger) og disse midlene defineres som inntekter og dekker 

drift av enheten. Helse Fonna bidrar med ressurser i form av FoU-rådgivere. I tillegg er Læring- og 

mestringsteamet organisatorisk lagt til FOUSAM. Høgskolen på Vestlandet bidrar med ressurser i 

form av leder og FoU-rådgivere. Høgskolen dekker også kostnader knyttet til kontor, regnskapsføring 

og andre administrative tjenester for FOUSAM. 

 

Se budsjettoppsett for stillingen. Vi viser også i oppsettet de egenandeler samarbeidspartene i 

prosjektet allerede har, og der søknad til Universitetsfondet representerer en tilleggsfinansiering.  

 

ÅR 2018 2019 2020 2021 SUM 

      

Løn 1 030 000 1 066 050 1 102 362 1 141 979 4 341 391 

Drift 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

      

SUM 

Forskningskoordinator 

 

1080 000 

 

1 116 050 

 

1 153 362 

 

1 191 979  

 

4 541 391 

      

Søknad 

Universitetsfondet 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

4 000 000 

      

Egenfinansiering av 

Forskningskoordinator 

- HVL/FoUSAM 

 

80 000 

 

116 050 

 

153 362 

 

191 979 

 

541 391 

      

Finansiering av 

FOUSAM – HVL* 

 

1.630.000 

 

1.630.000 

 

1.630.000 

 

1.630.000 

 

6.520.000 

Finansiering av 

FOUSAM – Helse 

Fonna* 

 

 

1.150.000 

 

 

1.150.000 

 

 

1.150.000 

 

 

1.150.000 

 

 

4.600.000 

Finansiering av 

FOUSAM - 

kommunene** 

 

905.000 

 

905.000 

 

905.000 

 

905.000 

 

3.620.000 

      

 

*Lønnsutvikling og annen kostnadsøkning over 4-års periode ikke stipulert 

**Endringer i innbygger tallet ikke stipulert. 



Som budsjettoppstillingen viser, bidrar HVL med egenandel kr. 1.630.000,- og Helse Fonna med 

egenandel kr. 1.150.000,-, Disse beløp vil gradvis øke over kommende 4 års periode i takt med 

lønnsutvikling og evt andre kostnader knytt til de eksisterende stillinger. FoUSAM tar tilleggskostnad 

knytt til lønnsutviklingen for ny Forskningskoordinator/-leder (jfr budsjettoppstilling). Tilsvarende vil 

kommunenes finansieringsbidrag kunne endre seg i takt med endringer i innbyggertallet. 

 

Høgskolen sitt bidrag (tidligere HSH) sørger for ressurser til leder for FOUSAM samt også FOU 

rådgivere. Høgskolen dekker også kostnader til kontor, regnskapsføring og andre administrative og 

driftstjenester. HelseFonna bidrag sørger for ressurser til FoU rådgivere, samt Lærings- og 

mestringsteam som organisatorisk ligger til FOUSAM.  

 

FOUSAM har hovedsakelig vært involvert i samarbeid om utviklingsprosjekt og innovasjon og har i 

mindre grad vært involvert i forskning. Som allerede nevnt i søknaden er nasjonale føringer tydelige 

på at forskning og innovasjon må bli en naturlig del av kommunesektorens ansvarsområde fremover. 

Kommunen selv bør være en aktiv premissleverandør for forskning og bidra til å utvikle kunnskap i 

samarbeid med forskningsmiljøene.  

 

På bakgrunn av dette satte Samhandlingsutvalget i Helse Fonna, våren 2016, ned en arbeidsgruppe, 

bestående av representanter fra kommunene, helseforetaket, høgskolen og FOUSAM med mandat til å 

se på muligheter for å videreutvikle FOUSAM sin rolle i arbeidet med å styrke og stimulere til 

forskning i trepartssamarbeidet.  

 
Forskningsaktiviteten i FOUSAM har til nå involvert prosjekter på tema forebygging og tidlig 

intervensjon (Familieabulatoriet), psykisk helse og rus (Recovery kurs/college) og eldre. To 

doktorgradsstipendiater vært tilknyttet FOUSAM, med tema forebyggende hjemmebesøk hos eldre 

(Astrid Fjell) og eldre pasienter, pårørende og sykepleieres erfaringer ved overføring fra sykehus til 

kommunehelsetjeneste (Else Cathrine Rustad).  

 
Alle mulighetene er til stede for at FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy 

for samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet. Men med hovedfokus på utviklingsprosjekter, 

møteplasser og oppfølging av faglige nettverk og samhandlingsgrupper i praksis har ikke målet om å 

bidra til mer forskningssamarbeid blitt innfridd. Nåværende finansiering og FoU-ressurser fra 

høgskolen og foretaket har ikke vært forenlig med større satsing på forsking. Det er med bakgrunn i 

dette at vi ønsker å søke om midler til en forskningskoordinator/lederstilling som bidrar til enda større 

akademisk fokus som kan legge til rette for at den samhandlingsstrukturen vi har i FOUSAM og den 

nære tilknytningen høgskolen har til praksisfeltet oppfyller ambisjonene om mer samarbeidsforskning 

og særlig forskning i kommunehelsetjenesten.  

 
 
 
 
Haugesund – 14.12.2017  
 
 
Hallstein Madsen 
Leder FOUSAM 


