Referat fra styremøte i AMFF – 11. mai 2015
Sted: Legenes hus
Tid: 11. mai 2015 – kl 08-1130
Til stede: Marit Hermansen, Erik Werner, Kjell Maartmann-Moe, Kirsti Malterud, Kari Sollien (på
telefon under pkt. 6), Tor Carlsen, Anne Ormshammer (ref.)

1. Referat fra forrige styremøte. Poengtert at det er viktig å videreformidle fagrådets
kommentar til søker. Dette er ivaretatt etter høstens runde (2014). Styret ber om at
dokumentene på grupperommet er mest mulig a jour med siste versjon.
2. Årsrapport 2014 – utkast ettersendes og behandles på mail.
3. Hjemmeside
HOD anbefaler at siden legges under Legeforeningen. HOD poengterer at en løsning hvor
AMFFs logo ligger øverst vil være en pragmatisk og god løsning for fondet. Ber om tilslutning
til dette fra generalsekretær. Sidens hovedfunksjoner: Veiledning for søkere, (uformelt)
arkiv, nyheter, og plassering av AMFF i en samfunnskontekst. Det ble foreslått lenker til
AFEne og andre som driver allmennmedisinsk forskning. Egen side på engelsk er ønskelig.
Hjemmesiden bør bidra til å strømlinjeforme søknadene med punktvise krav om hva som
kreves av søknaden.
4. Møtepunkt om allmennmedisinsk forskning. Det er viktig å søke samarbeid med
Allmenntann-miljøet. Styreleder holder kontakt med Guri Rørtveit for å styrke samarbeidet.
IKT Pluss (NFR); prosjekt med store bevilgninger som skal sikre hensiktsmessig
datainnsamling for forskning i primærhelsetjenesten.
5. Saksgang mellom fagråd, styre og søker.
Diskusjon om sak hvor styret vår 2014 hadde tildelt med utgangspunkt i at søker snart var
ferdig med sin ph.d. Dette stemte ikke. Understreker at det er viktig å dobbeltsjekke at det er
samsvar mellom fagrådets og styrets konklusjon, og gi en enhetlig tilbakemelding til søker.

6. Tildeling av saker
12 søkere ble tilkjent støtte på til sammen kr. 6.615.000,-.
Kirsti Malterud la fram diskusjonspunkter vedrørende fondets tildelingspolicy forut for
tildeling av saker:
-

-

-

-

-

Hva gjør vi med ufullstendige søknader – og for lange søknader? Veiledning til søkere bør
angi maks 1 sides resyme og inntil 9 siders prosjektbeskrivelse, inkl. budsjett og
fremdriftsplan. Vi ønsker prosjekter av god kvalitet som viser at søker behersker kunsten
å avgrense. Søknaden bør gjenspeile dette. Veiledererklæring er et absolutt krav for
behandling av søknadene. Sekretariatet etterlyser det som evt. mangler iht. punktlisten
slik at søknaden kan nå fram til behandling som planlagt.
Ph.d. – prosjektet med flere metoder: Både kvalitative og kvantitative metoder. Det er et
ønske om at AMFF skal være positive til prosjekter som benytter flere metoder, så sant
det holder tilstrekkelig nivå og er tydelig forankret hos veileder.
Styret ønsker at formalkrav om tre artikler for ph.d. skal være normgivende også for
tildeling i fondet. Har vi noen strategi for å signalisere ut i miljøet at tre er mer passende
enn fire? For store prosjekter? Kompetanse i forskning er også å forholde seg til
formalkrav og å prioritere.
Skal førstegangssøkere anbefales å starte med AFU-midler? Burde AFU – eller andre
finansieringsmidler – først prøves ut, for å se om gjennomføringsevnen er der, og om
man har lyst til å fortsette med forskning? Bør vi heller jobbe for å øke rammene for
AFU? Kari Sollien undersøker mulighetene for å øke rammene for slike «såkornmidler».
Ønske om at AFU også skal kunne fungere som ph.d.-forberedende støtte. Det trengs– i
så fall drøfting med AFU-styret, og endring av teksten om hva AFU-midler kan brukes til.
To av vårens prosjekter kaller seg «samfunnsmedisinske prosjekter»? Dette er ingen
hindring for tildeling, forutsatt at prosjektet ivaretar det allmennmedisinske
perspektivet.

Kirsti Malterud bearbeider notat på bakgrunn av styrets diskusjon. Notat legges i
grupperommet på legeforeningen.no og tas opp på fellesmøte høsten 2015.
7. Eventuelt – Dato for neste styremøte: mandag 9. november kl 0815-12. Fellesmøte fra kl
1300-1600 samme dag.

