UNIVERSITETET I STAVANGER
SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
Innkalling til styremøte tirsdag 16. mars 2021, 10:00-13:00 via Zoom.
Til:
Styremedlemmer:

Henriette Thune (prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet)
Åsa Mäkitalo (ekstern repr., Universitetet i Gøteborg)
Torunn Strømme (UiS)
Ingrid Tjoflåt (UiS)
Anne-Lise Kristensen, (ekstern repr., Pasient og brukerombud Oslo og
Akershus og eldreombudet i Oslo)
Ann Kristin Wiik (Styreleder, SNLA)
Aud Obstfelder (NTNU Gjøvik)

Varamedlemmer:

Petter Viksveen (UiS)
Ove Njå (UiS)
Ingunn Riddervoll (SNLA)
Anne Vifladt (NTNU Gjøvik)

Observatører:

Thor Ole Gulsrud (avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH)

Administrasjonen:

Siri Wiig (sekretær for styret)
Lene Schibevaag (sekretariat)
Inger Johanne Bergerød (sekretariat)
Cecilie Haraldseid-Driftland (sekretariat)

SHARE styret

Seminardel 10:00 – 10:30

Møtedag: 16.03.2021

Seminaransvarlig:

Lene Schibevaag, Forskningskoordinator

•

Ingrid Tjoflåt presenterer det nylig innvilgede NORHED II prosjektet: Implementing
simulation–based education in Malawi and Tanzania. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom UiS og Kamuzu College of Nursing (University of Malawi) i Malawi og Kilimanjaro
Medical University College (KCMUCo) i Tanzania. Ingrid Tjoflåt er prosjektleder.

•

Dialog
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SHARE

Styremøte 10:30 – 13:00 (inkl. 10 min pause ved behov)
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Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 21/XX
Møtedag: 16.03.21

Saksansvarlig:

Siri Wiig, Senterleder

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Journalnr: 21/XX
Møtedag: 16.03.21

SHARE styresammensetning - endringer
Saksansvarlig:

Siri Wiig, Senterleder

Vedlegg:
Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer (per 1. mars 2021).
Saksframlegg:
Styrets eksterne medlemmer Mille Falstad (fast) og Adrian Wilhelm Kjølø
Tollefsen (vara) fra Mental Helse Ungdom (MHU) erstattes med Anne-Lise
Kristensen (fast) fra Pasient og brukerombud Oslo og Akershus og
eldreombudet i Oslo.
Torunn Strømme erstatter Stig Erlend Bjønnes som fast styremedlem fra
UiS. Petter Viksveen går inn som vararepresentant for UiS.
Forslag til vedtak:
Styret tar oppnevnelsen av nye styremedlemmer til orientering.
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Journalnr: 21/XX
Møtedag: 16.03.21

Regnskap 2020
Saksansvarlig:

Hilde Norheim/Siri Wiig
økonomikonsulent/senterleder

Vedlegg:
Regnskapsrapport pr 31.12.2020
Oversikt over driftskostnader pr 31.12.2020
Saksframlegg:
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Regnskapsrapporten viser et underforbruk på kr 1.110.168. Dette skyldes
blant annet lavere lønnskostnader, lavere driftskostnader og økte OHinntekter i siste kvartal.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapet for 2020 med et underforbruk på kr
1.110.168 som overføres til 2021.
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Journalnr: 21/XX
Møtedag: 16.03.21

Budsjettgodkjenning 2021 og budsjettprognose 2021 - 2023
Saksansvarlig:

Hilde Norheim/Siri Wiig
økonomikonsulent/senterleder

Vedlegg:
Budsjettkalkyle 2021
3-årig SHARE budsjettprognose 2021-2023
Saksfremlegg:
Budsjettkalkyle 2021 har en inngående balanse på kr 1.110.168. Kalkylen
budsjetterer med driftskostnader på kr 750.000. Det er en økning på kr
200.000 fra 2020, som vedtatt i sak 12/20. Lønnskostnader er kalkulert på
lik linje med tidligere år. Med det kalkulerte kostnadsnivået ligger
budsjettet an til et underforbruk på kr 798.239.
3-årig budsjettprognose viser i tråd med styresak 12/20 at det inngår en
moderat disponering av underforbruk i senteret på kr 200.000 i 2021
(pilotprosjekt, oppstartsmidler) og dermed totale driftskostnader på kr
750.000. Driftskostnader for 2022 og 2023 er i 3-årsprognosen kr 550.000
pr år. Disponeringen av midler fremover bør ta hensyn til 3-årsprognosen
for SHARE som viser en negativ resultatutvikling mot 2023 dersom senteret
ikke får tildelt nye eksternt finansierte forskningsprosjekter.
NORHEAD II prosjektet Implementing simulation–based education in
Malawi and Tanzania er 6-årig og vil bidra med noe OH-inntekter i senteret
gjennom perioden. Avtalene er ikke inngått enda og tallene er derfor ikke
inkludert i budsjettkalkylen 2021 eller i 3-årsprognosen.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner budsjett 2021 med de kommentarer og forslag til
endringer som fremkom i møtet.
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Oppstarts/prosjektmidler og prioriteringer
Saksansvarlig:

Siri Wiig, Senterleder

Vedlegg:
Oppsummering av forslag til oppstarts/prosjektmidler
Saksframlegg:
Med bakgrunn i vedtak som ble fattet i styresak 12/20, har styret bedt
administrasjonen i SHARE om å legge til rette for bruk at kr 200.000 til
oppstartsmidler eller kjøp av tjenester for å redusere underforbruk.
Ledelsen i SHARE har invitert medlemmer til å foreslå for eksempel
pilotprosjekter, kunnskapsoppsummering eller søknader om ekstern
finansiering, innen 1. mars. Tidsfristen ble satt for å stimulere til bruk av
midlene i 2021. På bakgrunn av denne prosessen kan følgende forslag
oppsummeres (ikke rangert):
1. Utvikling av søknad om ekstern finansiering for prosjektet: Setting
the grounds for 360° resilient healthcare during pandemics:
exploring the tunnel vision and the myopia effect. (Kostnad kr
100.000). Midlene brukes til frikjøp av postdoktor (ca 1,5
månedsverk).
2. Utvikling av søknad om ekstern finansiering for prosjektet:
Supporting the evolution of resilient systems by busting the myth of
human rationality: bringing together behavioural economics and
healthcare. (Kostnad kr 100.000). Midlene brukes til frikjøp av
postdoktor (ca 1,5 månedsverk).
3. Utvikling av informasjonsverktøy og gjennomføring av prosjektet:
The role of peer navigators in co-designing an information tool for
men with prostate cancer. (Kostnad kr 175.000). Midlene brukes til
frikjøp av PhD-stipendiat og artikkel/reisekost (ca 3 månedsverk).
Kostnad for selve informasjonsverktøyet vil søkes fra Collaborative
Learning initiativet i SHARE.
4. Gjennomføring av kunnskapsoppsummeringen: Healthcare
professional’s resilience factors for compliance and noncompliance
with hospital standardization practices: a scoping review. (Kostnad
kr 120.000). Midlene brukes til frikjøp av PhD-stipendiat og
publiseringskostnad (ca 2 månedsverk).
Det er søkt om totalt kr 495.000. Det er ønskelig med styret sine
vurderinger knyttet til prioritering av forslag og evt økning i beløpet
knyttet til oppstartsmidler, for å eventuelt ytterligere redusere
underforbruket i SHARE.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar forslag til oppstartsaktiviteter som disponerer deler av
underforbruket i senteret basert på diskusjonen i møtet.
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SHARE Årsrapport 2020

Journalnr: 21/XX
Møtedag: 16.03.21

Saksansvarlig:

Cecilie Haraldseid-Driftland, Postdoktor

Vedlegg:
PDF versjon av prøvetrykk av SHARE Annual Report 2020
Saksframlegg:
Formålet med årsrapporten er å synliggjøre SHARE-senterets
aktiviteter, satsingsområder og resultatoppnåelse i 2020. I tillegg til en
PDF-versjon av rapporten som publiseres på SHAREs nettside, vil det
trykkes 200 eksemplarer for utdeling til samarbeidspartnere og andre.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner SHARE årsrapport med de kommentarer og forslag til
endringer som fremkom i møtet.
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Informasjonssaker

Journalnr: 21/XX
Møtedag: 16.03.2021

Saksansvarlig:

Siri Wiig, Senterleder

a) Nye stillinger
b) Nye søknader
c) Andre saker
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Eventuelt
Saksansvarlig:

Ann Kristin Wiik, Styreleder

(sign.)
Siri Wiig
Senterleder SHARE

5

