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Avtale om samarbeid og plassering av prosjekteierskap og partnerskap for 
prosjekter med ekstern finansiering 

mellom 
Universitetet i Bergen, org.nr. 874 789 542 

og 
Heise Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, org.nr. 983 974 724 

1. Avtalens parter 

Dette er en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Heise Bergen HF, 
Haukeland universitetssjukehus (HBE). Avtalen bygger pa overordnet samarbeidsavtale om 
institusjonelt samarbeid mellom de to Partene1

, og er en niva 11-avtale i henhold til denne. 

2. Avtalens hensikt og virkeomrade 

Avtalens hensikt er a fremme samarbeid mellom Partene om eksternt finansierte 
forskningsprosjekter som har fokus pa medisinsk og helsefaglig forskning. Det overordnede 
malet er a 0ke den totale felles forskningsvirksomheten og 0ke ressurstilgangen til forskning for 
begge institsjoner. 

Avtalen gjelder planlegging, s0knadsprosess og plassering av prosjekteierskap og partnerskap i 
prosjekter som innebrerer bruk av pasientopplysninger eller biologisk materiale fra pasienter, 
med eller uten klinisk intervensjon, som s0kes finansiert av eksterne finansieringskilder2, der 
UiB og HBE er samarbeidende institusjoner i planlegging og gjennomf0ring av prosjektet. Med 
det menes at prosjektet har intellektuelle bidrag fra ansatte ved begge institusjonene, det 
forventes prosjektansettelser ved samarbeidende institusjon eller det forventes gjennomf0ring 
av delprosjekt ved samarbeidende institusjon i l0pet av prosjektperioden. 

3. Definisjoner 

Med Prosjekteier forstas den som star ansvarlig overfor den eksterne finansieringskilden og 
som leder prosjektet. Prosjektleder er en person som pa vegne av Prosjekteier er ansvarlig for 
den l0pende ledelsen av prosjektet. 

Med Partner forstas rollen som samarbeidspart i prosjektet og som er definert i kontrakten med 
den eksterne finansieringskilden. Partner er da formell kontraktspart ovenfor finansieringskilde 
ved tildeling. Partner i prosjektet har ansvar for a gjennomf0re de oppgavene som overfor 
finansieringskilden er spesifisert i prosjektbeskrivelse og budsjett. 

1 https://helse-
bergen. no/seksjon/jobb/Documents/Samarbeidsavtale%20U I B%20og%20H US _februar%202017. pdf 
2 Typiske finansieringskilder er Norges forskningsrad, EU, Kreftforeningen, ulike stiftelser o.a. Se 
hovedtekst for srerskilte retningslinjer for Trond Mohn Stiftelse. 
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Ut over dette vises det til definisjoner i helseforskningsloven § 4 

4. Overordnede prinsipper for samarbeidet 

Planlegging og s(l)knadsprosess 

Partene skal gjensidig involvere hverandre i prosjekter der begge Partene bidrar vesentlig til 
den vitenskapelige utforming eller gjennomf0ring av prosjektet. 

Nar det planlegges forskningsprosjekter som innebrerer bruk av UiB sine kjernefasiliteter eller 
annen forskningsinfrastruktur, skal UiB alltid vrere med i planleggingen og s0knadsprosessen, 
og prosjektet forankres i ledelsen ved involverte institutter ved UiB for a sikre driften ved 
aktuelle fakultet. 

Nar det planlegges forskningsprosjekter som innebrerer bruk av HBE forskningsinfrastruktur, 
inklusjon av pasienter, innsamling av pasientopplysninger eller biologisk materiale fra pasienter i 
HBE, retrospektivt eller prospektivt, skal HBE alltid vrere med i planleggingen og 
s0knadsprosessen, og prosjektet forankres i ledelsen ved involverte niva 2-enheter ved HBE for 
a sikre pasientrettigheter og driften ved sykehuset. 

Ved planlegging av s0knad om ekstern finansiering, skal det utarbeides budsjett med beregning 
av direkte og indirekte kostnader i prosjektet herunder bruk av infrastruktur. Pa bakgrunn av 
prosjektskisse og s0knadsbudsjett, skal rollene som Prosjekteier og Partner avklares i trad med 
prinsippene nedenfor. 

Forskere, forskningsadministrativ st0tte (radgivere, controllere mv.) og ledere skal f01ge 
retningslinjer for samarbeid som er vedlagt denne avtalen. 

Prosjekteier og Partner 

Rollen som Prosjekteier og Partner avklares for Partene etter f01gende prinsipp: 

Prosjekteier 

Prosjekteier for prosjekter legges til den av Partene som er Prosjektleders hovedarbeidsgiver. 
Der Prosjektleder har tilnrermet lik stillingsprosent hos Partene (typisk 50/50, 50/70), skal 
prosjekteierskapet diskuteres srerskilt. Den samlede forsningsinnsats skal vektlegges. 

I helt srerlige tilfeller, og der forskningen far store implikasjoner for den kliniske driften ved HBE, 
skal rollen som Prosjekteier likevel alltid avklares mellom Partene for a sikre at 
pasientbehandlingen ivaretas. 

I helt srerlige tilfeller der forskningen far store strategiske implikasjoner for UiB sin 0vrige 
kjernevirksomhet (innovasjon , utdanning, formidling) skal rollen som Prosjekteier avklares 
mellom partene for a sikre at denne virksomheten ivaretas. 
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Hvis HBE planlegger prosjekter med tredjepart som Prosjekteier, og prosjektet delvis 
gjennomf0res ved UiB (e.g. bruk av kjernefasiliteter), skal UiB alltid informeres og partnerskap 
diskuteres. 

I prosjekter omfattet av Forskrift om organiseringen av medisinsk og helsefaglig forskning der 
ingen av Partene er Prosjekteier, men hvor prosjektet helt eller delvis gjennomf0res ved HBE, 
vii HBE alltid matte vcere Partner. Dette for a kunne ivareta forpliktelser ovenfor pasienter, 
par0rende og tilsynsmyndigheter3

. 

Partner 

Den av de to Partene som ikke er Prosjekteier, er Partner i prosjektet. 

Ved spesielt omfattende prosjekter, inkludert FKB, SFF, SFl4 og prosjekter finansiert av Trend 
Mohn Stiftelse eller andre betydelige private donasjoner, skal det ved avklaring av rollen som 
Prosjekteier tas hensyn til prosjektets inn hold og gjennomf0ringsevne, og til sammensetningen 
av konsortiet. Videre skal prosjektets innhold, gjennomf0ringsevne og budsjett diskuteres med 
aktuelle dekan ved UiB og fagdirekt0r i HBE. 

Gjennomf~ring, prosjektresultater, publisering og profilering 

Gjennomf0ring av prosjekt og fordeling av prosjektresultater skal reguleres i det enkelte 
prosjektet. 

I eksternt finansierte prosjekter skal hver av Partene rette seg etter de kontraktsvilkar som 
f0lger av kontrakt med den eksterne finansieringskilden. Den Part som er Prosjekteier for det 
eksternt finansierte prosjektet skal s0rge for at det inngas samarbeidsavtale som regulerer 
prosess for rettigheter til prosjektresultater. 

Partene skal s0rge for apenhet om resultatene av prosjektene og gjensidig krediteres nar 
resultater fra prosjektet presenteres . 

. Forfatterskap og medforfatterskap skal baseres pa kriteriene i den til enhver tid gjeldende 
versjonen av Vancouver-protokollen om medforfatterskap til vitenskapelige publikasjoner 
(http://www.icmje.org/). 

5. Fremgangsmate ved uenighet om prosjektplaner, prosjekteierskap og 
partnerskap 

Ved uenighet om et prosjekt b0r eller kan planlegges og s0kes for, har aktuelle dekan ved UiB 
og/eller fagdirekt0r i HBE det siste ordet pa vegne av Parten. 

Ved uenighet om hvem som skal vcere Prosjekteier og Partner i planleggings-, s0knads- eller 
gjennomf0ringsfasen, skal saken l0ftes til aktuelle dekan ved UiB og fagdirekt0r i HBE for 

4 FKB: Forskningssentre for klinisk behandling; SFF: Senter for fremragende forskning; SFI: Senter for 
forskningsdrevet innovasjon; alle finansiert av Forskningsradet. 
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avklaring. Ved fortsatt uenighet h21ftes saken til rektor ved UiB og administrerende direkt0r ved 
HBE for endelig avklaring. 

6. Evaluering og varighet av avtalen 

Avtalens varighet er 3 ar fra og med signaturdato. Avtalen kan gjensidig sies opp pa 6 
maneders varsel. 

Avtalen skal evalueres i felleskap mellom Partene arlig de f0rste 3 arene etter avtaleinngaelse. 
Evalueringen skal inkludere (men ikke n0dvendigvis begrenses til) f0lgende: 

i) utviklingen av felles forskningsvirksomhet mellom partene 
ii) 0konomiske ambisjoner innenfor forskning for UiB og HBE 
iii) administrativ ressursbruk 
iv) eventuelle endringer i s0knader og tilslag i forhold til f0r avtalen 
v) formalstjenlighet generelt. 

Prosess for evalueringen forankres i Samarbeidsforum og resultatet legges fram for 
Samarbeidsforum til diskusjon med eventuelle forslag til endringer. 

Signering 

Avtalen er utferdiget i to - 2 - eksemplarer. Hver av Partene skal beholde ett eksemplar. 

Dag R 

- -- , 
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