
Referat styremøte Allmennmedisinsk forskningsfond 
2. november 2012 kl. 10:00-15:00 

Legenes Hus, møterom Følling i 2.etg. 

Tilstede:  

Marit Hermansen, Kjell Maartmann-Moe (fram til kl 11) , Trond Egil Hansen, Kirsti 

Malterud, Erik Werner, Tor Carlsen (ref) 

 

 

Sak Dagsorden 

1 Referat styremøte 20.04.12  godkjent 

2 Oversendelsesbrev fra Fagrådets møte 18.10.2012  tas til orientering 

3 Økonomi og stipendsatser 2013 

Økonomioversikt viser 6.2 mill NOK til fordeling.  

Bevilgning for neste periode 2012/2013 er økt med 500 000 kr, og er på 13.5 mill.  

Phd stipender vil være hovedinnsats fortsatt. 

Budsjettet bør likevel reflektere AMFFs oppgaver i full bredde (jfr retningslinjene), 

spesielt informasjonsformidling, programutvikling, møteplass, samarbeidsprosjekter, 

postdoc prosjekter,  utredning av supplerende kilder for finansiering av virksomheten. 

Det utarbeides et budsjett for 2013 som epostbehandles. 

Stipendsatser (2012: 900 000) økes til 930 000 som lønns og prisjustering med virkning 

fra 2013. 



4 AMFFs satsingsområder for 2013 

 

Formidling   
 

Informasjon til leger: Bruk av NFAs elektroniske medlemsinfo med teasere og linker til 

forskningsstoff, samarbeid med AFEr. 

Informasjon til allmennheten:  Opprette hjemmeside for fondet med abstracts fra 

stipendiatene. Forpliktelse til å kvittere til fondet med popularisert framstilling kan 

knyttes til bevilgning. 

Allmennmedisinsk forskningsdag: to ulike arenaer i dag; PMU/Nidaros og 

universitetsmøtet. AMFF kan bidra til å styrke disse. 

 

Sekretariatet/leder får i oppdrag å lage tildelingssbrev som forplikter stipendiatene til å 

lage beskrivelser av prosjektene til formidling,  samt deltakelse i arrangementer i 

Fondets regi 

 

Seminar 

 

Betydningen av allmennnmedisinbsk forskning og behov for styrking av finansiering 

søkes belystt i seminar arrangert av fondsstyret/Hdir/HOD med invitasjon til potensielle 

bidragsytere og interessenter. Programmet vil inneholde presentasjoner av utvalgte 

forskningstema, etterfulgt av møter mellom partene.   

 

Kjell Maartmann-Moe vil ta kontakt med HOD om planlegging av seminar. 

 

AMFF fagråd bør medvirke med forslag til innhold. 

 

Programutvikling 

 

AMFF bør være med og sette agenda for allmennmedisinsk forskning i samarbeid med 

forskningsmiljøene.  I dag leveres forskning ut fra eksterne bestillinger og ut fra 

mangfold av ideer, styrt ut fra veiledningsmuligheter og diskusjon i forskningsmiljøene. 

Programutvikling vil være det tredje området. 

 

Tema tas opp på fellesmøte våren 2013.  



5 Tildelinger av stipendmidler   
Det var søkt om kr 13230 000. 

En rekke gode prosjekter ble ikke tilgodesett med midler, og ingen søkere fikk denne 

gang tildeling for full arbeidstid. 

 

 

Kriteriene for fordeling av midler ble lagt til grunn 

Videreføring av langtkomne prosjekter med tilfredstillende progresjon prioriteres. 

  

Prosjekter skal ha phd  design, ikke være  pilotprosjekter 

Gjennomførbarhet  

prosjektets relevans (sentrale allmennmedisinske problemstillinger)og kvalitet 

Føringer for % satser – ved begrensede midler prioriteres deltidsstøtte for å tilgodese 

flest mulig søkere.  

Tilgjengelige midler ble fordelt etter vedlagt oversikt. 

6 Eventuelt 

Nytt beslutningsmøte ble berammet 6. mai 2013 kl 10-15 

 

 

 

 

 

 

 


