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Forfall: Svein Høegh Henrichsen 

 

1. Budsjett og årsmelding På grunn av Covid-19 pandemien hadde sekretariatet 
ikke fått ferdigstilt dokumentene, som vil bli sendt 
styret pr. e-post. 

2. Orientering om fondets 
økonomiske situasjon v 
MKT 

Kapital 1.1 var ca. 12 mio. Denne har økt de siste årene, 
og bufferen kan reduseres noe. Årlig overføring fra 
Helfo (forhandlet i Normaltariff forhandlingene er p.t. 
16.5 mio. Vel 15 mio er til disposisjon pr år for 
stipender. Det forelå søknader på ca. 15 mio ved vårens 
søknadsrunde.   
Hver kandidat kan få inntil 36 mnd stipend, 
tilsvarende ca 3.5 mio. Gjennomsnittlig prosjekttid er 
ca 6 år. Pga. forsinkelser og permisjoner samt stor 
variasjon i tilgangen på nye prosjekter er det vanskelig 
å lage gode langtidsplaner for bevilgninger.  

3. Saksbehandling  v TC 
 

Behovet for mer systematikk i vurderinger 
(fagråd/styre) ble diskutert. Innføring av et score 
verktøy ved nye prosjekter ble foreslått av Bjørn 
Bjorvatn, hvor en ser på kvalitet av protokoll, 
veilederkorps og kandidatens kvalifikasjoner. Tema 
forberedes til diskusjon på fellesmøtet høsten 2020. 
Protokoll bør være komplett ved godkjenning, deretter 
bør fornyede bevilgninger være knyttet til fremdrift og 
i mindre grad til krav om endringer i protokollen. 

4. Søknad fra AFEr om 
støtte til deltakelse i 
NAFALM 

Det forelå henvendelse fra NAFALM om avsetning av 
midler til deltakelse i forskerskolens arrangementer. 
Forskerskolen er ikke finansiert videre etter den NFR-
støttede perioden som går ut i 2020. Saken ble diskutert 
i styremøtet våren 19. Styret gikk da ikke inn på 
økonomisk støtte. Styret ser NAFALM som et viktig 
tilbud til allmennmedisinske forskere, men 
retningslinjene for bruken av fondets midler sier 
tydelig at fondet ikke kan prioritere søknader på 
systemnivå eller til infrastruktur. Styret avslår derfor  
søknaden. 

5. Reisestipend 2020 AMFF reisestipend skulle tildeles under PMU 2020, 
som imidlertid er avlyst. Stipendet tildeles etter 
juryvurderirng av prosjektpresentasjon under 



forskningsdagen. AMFF har dermed ingen arena for 
tildelingen i år. Styret bestemte at det istedenfor 
tildeles to stipender under Nidaroskongressen 2021. 

6. Tildelinger Det ble tildelt 101 stipendmåneder av 154 som det var 
søkt om. Det ble gitt bevilgninger til tre av åtte nye 
prosjekter. 

7.   Neste styremøte 26.10.20 kl. 0830-1230 

 


