Referat fra styremøte i AMFF – 3. november 2014
Sted: Legenes hus
Tid: 3. november

Til stede: Marit Hermansen, Kirsti Malterud, Erik Werner, Kari Sollien (til 1030), Kjell Maartman-Moe
(til 1140), Tor Carlsen, Anne Ormshammer (ref.).

1. Referat fra forrige styremøte. Kommentar: Referatet ble sendt ut for sent. Neste referat må
sendes tidligere til godkjenning raskt etter møtet.
2. Forslag om oppjustering av satser – 1 vedlegg (mail fra Jørund Straand).
- Diskusjon. Satsene for AMFF bør følge økningen i inntektsdelen for rammen i
Normaltariffen, i det dette er fondets finansieringskilde. Samtidig ønsker styret at
satsene ikke skal gå under satsene for Forskningsrådet. Normaltarifføkningen i årets
oppgjør er 2,9 %. Satsen for et helt årsverk for 2015 blir kr. 980.000,(Forskningsrådssatsen er 970 000)
3. Logo AMFF - 1 vedlegg. Ingen av forslagene falt i smak. Tor Carlsen tar et nytt møte med
byrået. Styret ønsker et symbol som i høyere grad representerer forskning – f.eks.
søylediagram. Hele fondsnavnet må med i logoen. Styret liker slagordet «Forskning er
framtid».
4. Hjemmeside – Tor Carlsen orienterte om prosessen. Det er svært kostbart å
etablere egen nettside på EpiServer, og mer hensiktsmessig å utvikle sidene
vi allerede har på Legeforeningens hjemmesider. Innspill fra Kirsti Malterud:
Det er viktig at samarbeidspartene (AF, NFA og HOD) er komfortable med
hvor siden «bor», samt at vi er på hugget med oppdatering og vedlikehold.
Kjell Maartman-Moe tar dette opp i departementet.
5. Møtepunkt om allmennmedisinsk forskning. Allmenntann arrangerer møte
22. januar i Oslo, som er et Fellesmøte for flere forskningsfelt-/miljøer. Det
er ønskelig at det allmennmedisinske miljøet er bredt representert. Hvordan
styrke interessen for allmennmedisinsk forskning i departementet?
(Topplederforum i Helse-Omsorg21. ). Kjell Maartmann-Moe orienterte om
KHOR (kommunenes helse- og omsorgsregister). Det utvikles samarbeid om
forskning mellom universitet og kommune i flere regioner – bl.a. i Bergen.
6. Budsjett. Årets budsjett følger fjorårets endringer med flere poster for å
synliggjøre hva vi bruker pengene til. Programutvikling, forskningsmøter og
formidling er egne poster. Hva mener vi med programutvikling? Fondet har
for få søkere. Noe av problemet ligger i manglende veilederkapasitet hvordan belyse dette? Arbeidet med Forskningsnettverk er viktig og må

knyttes til punkt 5 – møtepunkt om allmennmedisinsk forskning. Fram til
neste års budsjett vil sekretariatet jobbe med programutvikling.
7. Tildeling av saker – 1 vedlegg
8. Engelsk navn på fondet? 1 vedlegg (mail). Ikke behandlet, tas på mail i etterkant av møtet.
9. Eventuelt
- Sak til fellesmøtet: Rolleavklaring mellom fagråd og styre. Styret følger i stor grad rådets
anbefalinger. Fagrådet gir grundige og gode anbefalinger til styret. I siste instans er det
styrets rolle å avgjøre hvilke søknader som skal støttes, og hva som er relevant å formidle
til søker. Forslag om å lage et eget punkt for å videreformidle fagrådets innspill til
stipendiat (i opplærende øyemed).
10. Dato for vårens styremøte: 11. mai kl 8-12.

