
 
 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 88 68 Side 1 av 2 
Medisinsk teknisk forskningssenter Olav Kyrres gt 9 Telefaks +47 73 59 88 65  

Postboks 8905 

7491 Trondheim 7491 Trondheim Org. nr.  974 767 880   
postmottak@mh.ntnu.no www.ntnu.no/mh 

 

 
 

Mandat for regionalt infrastrukturutvalg i Helse Midt-Norge  
 

Regionalt infrastrukturutvalg i Helse Midt-Norge er opprettet etter vedtak i Regionalt 

samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF 

(Samarbeidsorganet). Utvalgets formål er å styrke det regionale tverrsektorielle samarbeidet om 

infrastruktur for medisinsk og helsefaglig utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge. 

 

Infrastruktur for utdanning, forskning og innovasjon 

Med infrastruktur menes utstyr, ressurser og tilknyttede tjenester som utdannings-, forsknings- og 

innovasjonsmiljøene bruker til å utføre forskning, utdanning og innovasjon innenfor sine respektive 

fagområder. Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr og utstyrsfasiliteter, kunnskapsbaserte 

ressurser slik som samlinger, arkiver eller strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør 

forskning, utdanning og innovasjon, elektronisk infrastruktur (nettverk, beregningsressurser, 

lagringsressurser, programvare, grids), simuleringsrom eller enhver annen unik enhet som er 

avgjørende for å kunne utføre utdanning, forskning og innovasjon. Begrepet omfatter også personer 

med kompetanse innen administrativ støtte til utdanning, forskning og innovasjon, for eksempel 

ansatte ved Enhet for anvendt klinisk forskning, forskningsstøttekontorer, biobanker, 

forskningsposter og lignende. Infrastrukturer kan være samlet på ett sted eller distribuerte (et 

organisert nettverk av ressurser). 

 

 

Utvalgets mandat: 

 Gi råd til Samarbeidsorganet og underutvalg i spørsmål om vitenskapelig utstyr og 

infrastruktur for utdanning, forskning og innovasjon relatert til medisin og helsefag. 

 Kartlegge og holde løpende oversikt over eksisterende infrastruktur, og samle informasjon 

om hvilken infrastruktur regionen har behov for på kort og lang sikt. 

 Innhente og følge opp lokale avtaler om bruk av infrastruktur. 

 Utarbeide en regional strategi og/eller handlingsplan basert på langsiktig behov for 

infrastruktur som grunnlag for prioriteringer og veivalg. Samarbeidsorganet, 

samarbeidsutvalgene for henholdsvis utdanning, og for forskning og innovasjon, samt 

aktuelle miljøer i regionen, skal involveres i strategiarbeidet. 

 Bidra til å styrke det regionale og tverrsektorielle samarbeidet om oppbygging og effektiv 

bruk av infrastruktur, og bidra til å øke tilgjengelighet for regionen. 

 Kommunisere og samarbeide med andre relevante strategiske utvalg i regionen, f.eks. 

Strategisk infrastrukturutvalg (SIU) ved NTNU. 

 Følge opp infrastrukturtiltak med finansiering fra Helse Midt-Norge RHF og vurdere 

videreføring av finansiering. 
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Sammensetning og arbeidsform: 

Det regionale infrastrukturutvalget skal oppnevnes av Samarbeidsorganet og bestå av følgende 

medlemmer: 

 En representant fra Helse Midt-Norge RHF (fagdirektør/assisterende fagdirektør). 

 En representant fra St. Olavs Hospital HF (FIU-direktør). 

 To representanter fra NTNU (dekan- og forskningsdekannivå). Representantene fra NTNU 

representerer også de øvrige høgskolene i regionen og Nord Universitet, og har ansvar for å 

forankre sitt arbeid i utdanningssektoren. 

 En representant fra Helse Møre og Romsdal HF (fagdirektørnivå). 

 En representant fra Helse Nord-Trøndelag HF (fagdirektørnivå).  

 En brukerrespresentant. 

 

Representasjon i utvalget kan delegeres til annet nivå etter hver enkelt institusjons vurdering. 

Leder for utvalget velges blant medlemmene og rulleres hvert år. 

 

Arbeidet i utvalget koordineres av administrativ ressurs fra sekretariatet for samarbeidsorganet. 

Utvalget avholder fire møter årlig og rapporterer til Samarbeidsorganet. 


