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Langsiktig program for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten – KLINBEFORSK 

Mandat for programstyret 

 
1. Formål 

Programstyret opptrer på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHFene) og skal bidra 
til at programmet når de oppsatte mål og gjennomføres på en mest mulig effektiv måte i 
henhold til de rammene som er lagt.  
 

2. Sammensetning  
Programstyret ledes av Helse Sør-Øst RHF, som stiller med sekretariat/administrasjon for 
programstyret, og skal ha representasjon fra hver helseregion.  
 
a)  Programstyrets sammensetning:  
 2 representanter fra Helse Nord RHF 
 2 representanter fra Helse Midt-Norge RHF 
 2 representanter fra Helse Vest RHF 
 2 representanter fra Helse Sør-Øst RHF (inkl. leder) 
 2 brukerrepresentanter 
 1 observatør fra Helse- og omsorgsdepartementet  

 
I tillegg oppnevnes vararepresentanter fra hver region og for brukerrepresentantene.  
 
Programstyret kan fatte vedtak når alle de regionale helseforetakene er representert. Ved 
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 

3. Oppnevning og rammer 
De administrerende direktørene for RHFene vedtar mandat for programstyret i interregionalt 
møte. RHFenes strategigruppe for forskning nedsetter programstyret etter forslag fra 
partene og godkjenner også ev. utskiftning av medlemmer.  
 
Programstyret rapporterer til de fire administrerende direktørene i RHFene.  
 

4. Gjennomgang av innstillingsliste 
Vurderingskomiteens innstilling skal som hovedregel følges ved tildeling av konkurranse-
utsatte midler fra programmet. Dersom innstillingslisten har en sterk tematisk skjevhet kan 
programstyret anbefale en bredere tematisk fordeling av prosjektene, forutsatt at den 
rangerte rekkefølgen følges. Programstyret skal påse at virkemiddelet behovsidentifisert 
forskning ivaretas i henhold til programplanen. 
 
 



 
Programstyrets øvrige oppgaver er primært av strategisk karakter. Styret skal:  
 Gi strategiske og faglige råd knyttet til programmet og delta i ev. evaluering og 

programrevisjon. 
 Holde seg godt orientert om internasjonale aktiviteter som har betydning for 

programmet. 
 På anmodning fra ett av RHFene behandle saker som gjelder betydelige endringer av 

igangsatte prosjekter. 
 

5. Habilitet 
Det forutsettes at beslutningsdyktige medlemmer er habile ved stemmeavgivning. 
Programstyrets leder har et særlig ansvar for å påse at de regionale helseforetakenes regler 
om habilitet, forskningsetisk kvalitetskontroll og andre relevante saksbehandlingsregler 
ivaretas.  

6. Vedtak om tildeling av forskningsmidler 
De fire administrerende direktørene vedtar tildelingen av forskningsmidlene i program for 
klinisk behandlingsforskning i interregionalt møte.  
 

7. Møtearrangement  
Programstyret holder to møter årlig, ev. flere ved behov.  
 
Programsekretariatet innkaller til og legger til rette for møtene i samråd med 
programstyreleder. Saksliste og sakspapirer sendes ut i rimelig tid i forkant av møtet, normalt 
minst en uke før møtet. 
 
 


