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Møte i Styret og FoU 2,feb 2011
Møte avholdes på Arken, Sinsenveien 54
Innkalte er styret Ɵl kl.12.00 og SkjerĬeim, Klokkegården og Himsmoen kl
14:00

Saksliste:
1. Forskningssamarbeidet
2. Beskrivelse av kollekƟvene – oppdraget fra BufDir
3. Oppfølging av kollekƟvene sin deltakelse i MulƟfunc studien
4. Uke 10
5. Eventuelt

SAK 1

Forskningssamarbeidet

Vi har nå fåƩ inn svar fra alle kollekƟvene, og de er overveiende posiƟve – noen er avventende og en
er negaƟv.
Vi sender ut et forslag Ɵl arbeidsbeskrivelse som lages ut fra innspillene som er kommet inn og
styrets egne tanker. Vi forventer at deƩe diskuteres på det enkelte kollekƟv og at diskusjonen
sluƪøres i uke 10.
I uke 10 brukes det Ɵd på å sluƪøre diskusjonen rundt arbeidsbeskrivelse, og rundt
ﬁnansieringsløsning. De endelige avgjørelsene tas på årsmøte.
Vi ønsker at noen fra Tyrili FoU er Ɵlstede under diskusjonene som kan bidra med kunnskapen
derfra.
Ferdig forslag fra oss sendes ut før den 23/2 sammen med årsmelding osv…
Styret får disse notatene fra Reidun Ɵlsendt og kommer med innspill, endelig frist for ferdigsƟllelse er 15/2

Vårt forslag Ɵl arbeidsbeskrivelse for forskersƟllingen:
Hovedformål:
Bidra Ɵl å skape anerkjennelse for kollekƟvene og øke kunnskapen som ﬁnnes om disse i samfunnet,
poliƟsk og i fagfeltet. Slik at kollekƟvene blir anerkjent som de gode Ɵltakene de er.
Skape en felles plaƪorm ved å samle kunnskap og erfaring vi allerede har og gjøre deƩe Ɵl felles
eiendom for derved å kunne bruke deƩe akƟvt videre i vår utvikling, og som forskningsbaserte faglige
argumenter i anbudsrunder.
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Det må sikres at denne sƟllingen kommer alle medlemsforetakene Ɵl gode.
Metode:

Oppsummering og publisering av eksisterende kunnsskap
Uƞorme og publisere god kollekƟvmetodikk.
Samle, beskrive og publisere kunnskap om virkning/resultater av kollekƟvbehandling
fra enkeltbrukeres personlige historier, erfaringer og vurderinger Ɵl sammenlignende forskningstudier på
høyt vitenskaplig nivå.
Bidra Ɵl publisering – kronikker, fagarƟkler, fagstoﬀ i media osv..
Organisatorisk Ɵlknytning
Samarbeidsforum anseƩer en forsker. Tyrili tar arbeidsgiveransvaret og det lages en tydelig
samarbeidsavtale mellom oss i forhold Ɵl arbeidsgiveransvar og oppdrag. Forskeren ƟlknyƩes Tyrili FoU
ved å ha kontorplass på Kampen og inngår i FoU siƩ forskningsmiljø. Forskeren må ha stor integritet og
kunne ivareta oppdraget fra Samarbeidsforum som kommer frem via arbeidsbeskrivelse og oppfølging
fra styret i samarbeidsforum.
Oppfølgingen av sƟllingen sikres gjennom oppfølging fra styrets leder. DeƩe gjøres i praksis ved at FoU i
Samarbeidsforum har som oppgave å følge opp denne sƟllingen på alle nivå og ha løpende dialog med
styrets leder.
Innholdsmessig del av sƟllingen – er FoU og sos.pol.utv. siƩ ansvar
Organisatorisk og økonomisk del av sƟllingen – er styrets ansvar
Rammer – deﬁnering av arbeidsområder
DeƩe er i utgangspunktet et 3‐årig prosjekt, men det kan avsluƩes Ɵdligere om vi ser at hovedmålene
ikke kan oppfylles. Saken skal taes opp på årsmøtet hvert år hvor det endelig bestemmes om prosjektet
skal videreføres. Evaluering av inneværende år er avgjørende for om prosjektet skal videreføres.

Arbeidsbeskrivelse med Ɵdsrammer
-

Samle kollekƟvenes skriŌlig formulerte metoder, erfaringsbaserte kunnskaper samt teoreƟske forståelse
og behandlingsprinsipper i en egen metodebank
Samle eksisterende publisert kunnskap om behandlingskollekƟver i en egen oversikt
Skrive en oppsummering av eksisterende publisert kunnskap om kollekƟver
Bidra Ɵl publisering av forskningsbasert eller erfaringsbasert kunnskap om kollekƟvbehandling som ikke
er publisert Ɵdligere
Bidra Ɵl at høyskoler blant annet ved hjelp av studenter beskriver og forsker på kollekƟvers
behandlingsmetoder
Utvikle og/eller innføre/gjenomføre evalueringsmetoder som kan sammenligne behandlingskollekƟvers
resultater (cost/beneﬁt) med alternaƟve behandlingsƟltak
Samordning – bistand Ɵl evalueringer
Belyse kollekƟvenes X‐faktor

Økonomi
Alle kollekƟvene bidrar med en giƩ/felles promille av sine bruƩoinnekter siste år som er høy nok Ɵl å dekke
utgiŌer Ɵl forskeren.

Selvﬁnansiering – det er et mål at forskeren jobber akƟvt for at sƟllingen skal bli selvﬁnansiert.
KollekƟvene kan ha ulike måter i forhold Ɵl betaling/fakturering, deƩe løses mellom hvert enkelt
medlemskollekƟv og styret i samarbeidsforum .
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SAK 2

Beskrivelse av kollekƟvene – oppdraget fra BufDir

Fredrik har fulgt opp saken og fåƩ to forslag fra Anne B om hvem som kan spørres, han har så gjort en
henvendelse Ɵl de to i følgende rekkefølge – først SIRUS så Bergensklinikkene.
-

SIRUS ga avslag på henvendelsen
Bergensklinikkene har svart og virker posiƟve men vil ha mer informasjon

Fredrik har sendt et svar hvor han skisserer at avklaringer, svar på spørsmål, økonomiske rammer osv….
bør gjøres på et møte (videomøte) hvor BufDir, Styreleder, FoU og Bergensklinikkene er Ɵlstede. DeƩe tar
Lene ansvar for å arrangere på vegne av Samarbeidsforum i samarbeid med Fredrik.

SAK 3

Oppfølging av kollekƟvene sin deltakelse i MulƟfunc studien

Styret ønsket å høre hvordan det går med kollekƟvene som deltar eller kommer Ɵl å delta som kontroll
gruppe i den pågående eﬀektstudien av MulƟfunC.
På grunn av forfall Ɵl møtet, avtales det å seƩe opp eƩ nyƩ møte der alle tre inviterte kollekƟv er
Ɵlstede. Lene tar ansvar for å få deƩe på plass.

SAK 4

UKE 10

Utgikk på grunn av Ɵd.

SAK 5

Eventuelt

Det var ingen saker på eventuelt.
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