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Innledning  
 
Etter instruks fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) gitt til 
styret i Helse Midt-Norge (HMN RHF) ble 
samarbeid mellom HMN RHF og 
universitets- og høgskolesektoren (UH-
sektoren) i regionen formalisert.  
 
Samarbeidet mellom HMN RHF og UH-
sektoren er i dag, i tråd med 
rammeavtaler, organisert gjennom felles 
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, 
forskning og innovasjon i Helse Midt-
Norge (Samarbeidsorganet). 
Samarbeidsorganet har to underutvalg: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forskning 
og innovasjon (SUFI) og Regionalt 
samarbeidsutvalg for utdanning (SUU). I 
tillegg til de to underutvalgene fins 
arbeidsgruppa Regionalt 
infrastrukturutvalg (RIU). 
 
Denne årsrapporten er en oppsummering 
av aktiviteten i 2020 og det vil bli 
redegjort for arbeidet i samtlige utvalg i 
samarbeidsmodellen, inkludert 
Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet 
(AU SO) og sekretariatet for 
Samarbeidsorganet.  
 
Mer informasjon om Samarbeidsorganet 
med under-utvalgene er tilgjengelig på 
Helse Midt-Norges nettsider. 
Møtereferater legges ut på nettsidene 
etter hvert som de godkjennes. 
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Mandat og rammeavtale  
Rammeavtalen mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høyskoler om samarbeid om 
utdanning, forskning og innovasjon, ble undertegnet november 2017 og er gyldig i 5 år fra 
signeringsdato.  
 

Mandat for Samarbeidsorganet og underutvalgene 
- Mandat for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon   
 (Samarbeidsorganet/SO)  
- Mandat for Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO)  
- Mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU)  
- Mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI)  
- Mandat for Regionalt infrastrukturutvalg (RIU)  
 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og 
innovasjon [Samarbeidsorganet] 
Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon har arbeidet i tråd med føringer fra 
Samarbeidsorganet og Helse Midt-Norge RHFs strategier for forskning og innovasjon (2015-
2020) og tilhørende handlingsplan i henhold til sitt mandat. Det er avholdt tre møter i (februar, 
juni og november). Stig Slørdahl, administrerende direktør for Helse Midt-Norge, ledet utvalget 
i 2020. 
 
Følgende saker har vært sentrale i Samarbeidsorganets arbeid i 2020: 
  

• Orientering om oppdragsdokument og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet  

• Økonomistatus for Samarbeidsorganet og budsjett for 2020 
• Utlysning og tildeling av midler for styrking av kvalitet og relevans i praksisstudier 
• Internasjonalisering av praksisstudier i spesialisthelsetjenesten  
• Utlysning og tildeling av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF 
• Utlysning og tildeling av forskingsmidler Clinical Academic Group (CAG) fra Helse 

Midt-Norge RHF 
• Utlysning og tildeling av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF 
• Handlingsplan for kliniske studier 
• Informasjon om oppsigelse av særavtaler mellom Spekter, Forskerforbundet og 

Tekna 
• Godkjenning av årsrapport for 2019 
• Utredning av behov og status for etablering av arbeidet med helsedatafellesskap i 

Midt-Norge 
• Regional veileder for praksisstudier og mobiliering av studenter under 

koronapandemien 
• Tildeling av midler for støtteverdige Covid19-relaterte prosjekt som ikke fikk tildeling 

fra NFR 

https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Rammeavtale%20HMN%20RHF%20universiteter%20og%20h%C3%B8yskoler_2017.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Rammeavtale%20HMN%20RHF%20universiteter%20og%20h%C3%B8yskoler_2017.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20AU%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Regionalt%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Regionalt%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Regionalt%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
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• Retningslinjer for dobbeltsøknader til Samarbeidsorgnet (SO) og Felles 
forskningsutvalg (FFU) 

• Konkretisering av sanksjoner for søkere med manglende adressering til helseforetak 
og manglende framdrifts- og sluttrapportering 

• Tydliggjøring av kriterier, behandlingsprosess og rammer for bevilgning av 
tilleggsfinansiering fra Samarbeidsorganet 

• Tildeling av midler til Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten (NSG) 

• Endring i mandat for oppnevning i fagråd for Nasjonalt publiseringutvalg i medisin  
• Orientering fra Regionalt infrastrukturutvalg 
• Orientering om Covid19-pandemien og følger for forskning, utdanning og innovasjon 
• Oppnevning av nye medlemmer og ledere i Samarbeidsorganet og underutvalgene 

SUFI/SUU og i Regionalt infrastrukturutvalg: 
 

- Leder SO 2021: rektor NTNU Anne Borg 
- Leder SUFI 2021: assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge Siv Mørkved 
- Leder SUU 2021: HR-direktør Helse Midt-Norge Anne Katarina Cartfjord 
- Leder RIU 2021: forskningssjef HMR Dag Arne Lihaug Hoff 

 
Møtereferat Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 2020-02-07 
Møtereferat Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 2020-06-12 
Møtereferat Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 2020-11-05 
 

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI)  
Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon har arbeidet i tråd med føringer fra 
Samarbeidsorganet og Helse Midt-Norge RHFs strategier for forskning og innovasjon (2015-
2020) og tilhørende handlingsplan i henhold til sitt mandat. Det har vært avholdt fire møter 
(februar, april, august og oktober). Torill A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning NTNU, 
ledet utvalget i 2020. 

Følgende saker har vært sentrale i SUFIs arbeid i 2020: 

• Styringskrav og rammer 2020 til helseforetakene i Helse Midt-Norge 
• Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2021 
• fokus på psykisk helse som satsningsområde, og spesielt stimulere til  forskning på 

barn og unges psykiske helse 
• fokus på Helseplattformen som satsningsområde 
• tydeliggjøre krav om adressering av publikasjoner i utlysning 
• endre fra translasjonsforskning som satsningsområde til persontilpasset  medisin  
• presisere mål om jevnere kjønnsbalanse blant prosjektledere 
• Presentere for Samarbeidsorganet innstilling for tildeling av regionale forskningsmidler 

fra Helse Midt-Norge for 2021 
• Utlysning og diskutere tildeling av kliniske akademiske grupper (CAG) fra Helse  Midt-

Norge for 2021 

https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-02-07%20Referat%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-06-12%20Referat%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-11-05%20Referat%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Regionalt%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
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• Tildeling av midler fra Samarbeidsorganet til støtteverdige Covid-19 relaterte 
prosjekter som fikk avslag i Forskningsrådets ekstrautlysning 

• Samling av finansiering av varig infrastruktur til klinisk forskning 
• Retningslinjer for fremtidig støtte av regional infrastruktur 
• Tydeliggjøring av kriterier-, prosess- og rammer for bevilgning av  tilleggsfinansiering 

fra Samarbeidsorganet (støtte til egeninnsats av større  søknader) 
• «Brukernes stemme i forskningen» seminar i forbindelse med fremtidig  utlysning av 

forskningsmidler fra Samarbeidsorganet 
• Rapport fra NIFU angående publikasjons- og forskningspoeng 

Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 2020-02-20 
Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 2020-04-15 
Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 2020-08-27 
Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 2020-10-30 
 

Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU)  
Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning har arbeidet i tråd med føringer fra 
Samarbeidsorganet og Helse Midt-Norge RHFs strategier for forskning og innovasjon (2015-
2020) og tilhørende handlingsplan i henhold til sitt mandat. Det har vært avholdt fire møter 
(januar, mai, september og oktober). Toril Forbord, prodekan utdanning ved Fakultet for 
medisin og helsevitenskap, NTNU, ledet utvalget i 2020. 

Året 2020 har vært preget av koronapandemien. Pandemien har ført til store utfordringer for 
utdanningene, spesielt med tanke på undervisning knyttet til gjennomføring av praksisstudier. 
Institusjonene har lagt ned mye arbeid med tilpasning av undervisning og praksisstudier til en 
situasjon med pandemi.  

Utvalgets arbeid har blitt berørt ved at progresjon i enkelte saker har blitt forsinket/utsatt. 
Saker knyttet til pandemihåndtering i utdanningene og gjennomføring av praksisstudier har 
blitt satt på agendaen i møtene. Samarbeidsutvalget vedtok på møte i mai 2020 å nedsette en 
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en regional veileder for praksisstudier under 
koronapandemien. Hensikten med veilederen var «å etablere en felles forståelse for hvordan 
praksisstudiene kan gjennomføres og hvilke tilpasninger som må gjøres av hhv. utdanning og 
praksissted ved ulike beredskapsnivå» (s.2). 
 
Lenke: Veileder for praksisstudier og mobilisering av studenter til arbeid under 
koronapandemien 
 
Følgende saker har vært sentrale i SUUs arbeid i 2020: 

• Saker knyttet til planlegging og gjennomføring av praksisstudier under pandemien – 
jevnlige statusoppdateringer fra institusjonene. 

• Utlysning og å presentere for Samarbeidsorganet innstilling for tildeling av midler for å 
styrke kvalitet og relevans i praksisstudier i Helse Midt-Norge for 2020. 

https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-02-20%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-04-15%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-08-27%20Referat%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-10-30%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/PublishingImages/Sider/Praksisstudier-under-koronapandemien/HMN%20Veileder%20for%20praksisstudier%20ifm%20COVID-19%20040620.pdf
https://helse-midt.no/PublishingImages/Sider/Praksisstudier-under-koronapandemien/HMN%20Veileder%20for%20praksisstudier%20ifm%20COVID-19%20040620.pdf
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• Utdanning som tverrgående funksjon i Helseplattformen, samt statusoppdateringer 
rundt fagekspert utdanning ved St. Olavs hospital HF, som er finansiert av 
Samarbeidsorganet/SUU. 

• Opplæring av internasjonale studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-
Norge – rapport utarbeidet av arbeidsgruppe som oppfølging av sak fra 2019.  

• Revidering av årshjul for samarbeid og dimensjonering av praksisstudier i helse og 
sosialfaglige utdanninger. 

• Saker knyttet til årshjulet for samarbeid og dimensjonering av praksisstudier i helse og 
sosialfaglige utdanninger:  

• Endringer med betydning for praksisplasser/veiledningskapasitet i henholdsvis 
studieprogramportefølje og dimensjonering av studieprogram og endringer i 
tjenestetilbud 

• Følger av en eventuell økning i antall studieplasser høsten 2020. 
• Oppfølging av innfrielse av praksisplassbestilling. 
• Endringer i praksisstudier i medisinutdanningen fra høsten 2021 
• Grimstadutvalgets rapport: Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og 

muligheter  
• Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene. 
• RETHOS fase III - orientering om status. 
• Arbeidslivsportalen - en digital tjeneste for sikker samhandling mellom 

brukergruppene og alle faser knyttet til håndtering av praksisplasser i høyere 
utdanning  

• Oversikt over samarbeidsstrukturer mellom HF og UH-institusjonene i regionen. 
• KS inn som observatør i SUU. 
• Status for prosjekter som har mottatt utdanningsmidler – resultater fra årlig 

rapportering. 
• Det er gitt jevnlige oppdateringer om økonomi for utdanningsmidlene. 
• Utdanningskonferansen – orienteringer om status: den planlagte konferansen ble 

avlyst grunnet koronapandemien, men ble avviklet som et webinar 10. desember 
2020. 

• Konkretisering av kommunikasjonsplan knyttet til utdanningsmiddelprosjektene. 
• Deling av informasjon om digital veiledning/praksisveilederkurs. 
 

Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 2020-01-22 
Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 2020-05-07 
Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 2020-09-04 
Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 2020-10-21 
 

Regionalt infrastrukturutvalg (RIU) 
Regionalt infrastrukturutvalg i Helse Midt-Norge er ikke et underutvalg direkte under 
Samarbeidsorganet, men en arbeidsgruppe som ble opprettet etter vedtak i Regionalt 
samarbeidsorgan for utdanning med formål å samordne forskningsinfrastrukturen i regionen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-01-22%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-05-07%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-09-04%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-10-21%20Referat%20Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
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Mandat med gruppesammensetning og arbeidsform ble vedtatt 08.11.2018. Utvalget hadde 4 
møter i 2020 (januar, april, september og desember). Prodekan forskning ved MH-fakultetet 
NTNU Pål R. Romundstad ledet utvalget i 2020. 

Følgende saker har vært sentrale i RIUs arbeid i 2020:  

• Tiltak for å øke synligheten til infrastrukturene 
• Vegkart for Infrastruktur i regionen. En foreløpig plan for oppbygging av vegkart er lagt 

fram og diskutert 
• Gjennomføring og evaluering av årlig rapport fra kjernefasilitetene og annen større 

infrastruktur i regionen 
• Retningslinjer for fremtidig støtte av regional infrastruktur 
• Støtte til egenfinansiering i større søknader 
• Rollen av utdanning i utvalget 
• Mandat og veien videre 

2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf (helse-midt.no) 
2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf (helse-midt.no) 
2020-09-14 Referat Regionalt infrastukturutvalg.pdf (helse-midt.no) 
2020-12-07 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf (helse-midt.no) 
 

Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO)  
Samarbeidsorganets arbeidsutvalg (AU SO) har i 2020 bestått av tidligere dekan ved MH-
fakultetet Björn Gustafsson og assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge. Siv Mørkved. 
Gustafsson gikk ut av AU i løpet av høsten og prodekan forskning MH-fakultetet Pål 
Romundstad kom inn i hans plass.  

AU SO jobber med spørsmål og saker som gjelder all aktivitet både innafor forskning og 
utdanning.  
 
Arbeidsoppgaver for AU SO er:  
 
• Gjøre vedtak i forhold til spesielle endringssøknader (f.eks.omdisponering i bruk av 

tildelte prosjektmidler, forsinkelser i samband med pandemien osv.) og søknader om 
toppfinansiering  

• Bidra i utforming av utlysningstekst og å delta på informasjonsmøter om utlysningene 
• Forankre eventuell forkastning av søknader og utarbeide innstilling til tildeling av 

forskings-, utdannings- og utviklingsmidler fra Samarbeidsorganet  
• Bidra inn i informasjonsarbeid, f.eks. i forhold til korrekt adressering til helseforetak i 

prosjekter med finansiering fra Helse Midt-Norge RHF  
• Gjøre vedtak i enkeltsaker der personar med tildete midler ikke har fulgt retningslinjer 

eller forpliktelser, f.eks. i forhold til adressering, rapportering eller omdisponering av 
midler 

 
Covid19-pandemien ga i 2020 mange utfordringer i forhold til ordinær drift og AU SO har 
jobbet for å finne løsninger på hvordan nye problemstillinger best mulig kunne løses 

https://helse-midt.no/Documents/2020/Mandat%20for%20Regionalt%20infrastrukturutvalg_%20vedtatt%2008.11.18.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-01-13%20M%C3%B8tereferat%20Regionalt%20infrastrukturutvalg.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-04-20%20M%C3%B8tereferat%20Regionalt%20infrastrukturutvalg.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-09-14%20Referat%20Regionalt%20infrastukturutvalg.pdf
https://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-12-07%20Referat%20Regionalt%20infrastrukturutvalg.pdf
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Sekretariatet for Samarbeidsorganet  
Sekretariatet består av tre stillinger der HMN RHF finansierer koordinator og rådgiver og MH-
fakultetet, NTNU, finansierer prosjektøkonom.  

Sekretariatet drifter Samarbeidsorganet og underutvalgene ved å planlegge og forberede 
møte samt foreslå saker og følger opp vedtak gjort av utvalgene. Referentfunksjonen ligger til 
her. Den administrative prosessen rundt søkbare midlene fra HMN RHF fra utlysing i april fram 
til vedtak i Samarbeidsorganet i november har vært sentral. Det ble jobbet spesielt med 
tydliggjøring av utlysningsteksten. Andre viktige oppgaver har vært å etablere rutiner, utforme 
kvalitetssikringssystem og å innføre et økonomirapporteringssystem som har gitt bedre 
kontroll over prosjektporteføljen. Sekretariatet koordinerer møtene med AU SO. 
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Tildeling av forsknings- og utdanningsmidler for 2021 
 

Doktorgradsstipend - kjent kandidat   
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 

Guro Angenete Insomnia and alcohol misuse: Two randomized controlled trials of a digital therapeutic St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og 
avhengighetsmedisin 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IPH 

Heidi Linn Sandsæter Hva veier tyngst?  Belastende oppveksterfaringer blant gravide kvinner med fedme og 
deres møte med helsetjenesten  

Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for kvinne, 
barn og familie 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, ISM 

Heidi Vihovde Sandvig Impact of inflammation on cognitive functioning and brain pathology in stroke survivors Helse Møre og Romsdal, Klinikk 
Kristiansund sjukehus 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, INB 

Helene Ballo Kvernmo Risikofaktorer for motonevronsykdom. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital, Nevroklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, INB 

Ida Helmert Lungefunksjon, trening og aldring St. Olavs Hospital, Klinikk for lunge og 
arbeidsmedisin 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, ISM 

Kristin Ytreland Assessment of parenting: Using the Parenting to Reduce Child Anxiety and Depression 
Scale (PaRCADS) 

St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk 
helsevern, BUP-klinikk 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IPH 

Nina Levin Thoracic radiotherapy for limited stage small-cell lung cancer - evaluation of an 
international, randomized trial St. Olavs Hospital, Kreftklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, IKOM 

Synne Stokke 
Tryggestad 

Molecular mechanisms for disease progression in multiple myeloma- the role of 
infections St. Olavs Hospital, Medisinsk klinikk NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, IKOM 

Terese Louise 
Schmidberger Karlsen 

Why do patients with metastatic cancer lose weight? -results from a large regional 
observation study St. Olavs Hospital, Kreftklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, IKOM 
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Doktorgradsstipend - ukjent kandidat   
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 
Brage Høyem 
Amundsen Ultrasound for quantification of myocardial fibrosis in heart disease St. Olavs Hospital, Klinikk for 

hjertemedisin 
NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, ISB 

Geir Slupphaug RNA modifications – novel targets in coronavirus and brain cancer treatment St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk 
klinikk 

Samme som søkerinstitusjon - 
Klinikk 

Marit Valla Exploring the third revolution in pathology:  artificial intelligence  St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk 
klinikk 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IKOM 

Svend Aakhus Computerized artificial intelligence for automated monitoring of left ventricular function 
by ultrasound during major surgery, and in the severely ill patient.   

St. Olavs Hospital, Klinikk for 
hjertemedisin 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, ISB 

Sverre Christiansen Enhancement  of  subcutaneous insulin absorption St. Olavs Hospital, Medisinsk klinikk NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IKOM 

Trine Tegdan Moholdt Novel diet-exercise interventions to improve cardiometabolic health before and during 
pregnancy St. Olavs Hospital, Kvinneklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, ISB 
    

Forskerstipend    
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 

Marianne Dore Hansen Viruses and gut mucosal innate immune responses in inflammatory bowel diseases St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk 
klinikk 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IKOM 

Wannan Tang The impact of noradrenergic neuromodulation by locus coeruleus neurons through 
astrocytes in Alzheimer’s disease St. Olavs Hospital, Nevroklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, IKOM 
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Postdoktorstipend   
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 
Johannes Foss 
Sigurdson 

 A longitudinal register linkage study from adolescence to adulthood: risk, resilience, 
and youth depression outcomes   

St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk 
helsevern, BUP-klinikk 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IPH 

Maria Lisa Odland The use of medical treatment with misoprostol in the management of incomplete 
abortions in Malawi St. Olavs Hospital, Kvinneklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, ISM 

Robin Mjelle Prediagnostic blood and fecal profiling in colorectal cancer  St. Olavs Hospital, Kreftklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IKOM 

Ruth Stoklund 
Thomsen 

Soluble biomarkers in psoriatic arthritis – risk assessment, phenotype/prognosis and 
adiposity 

St. Olavs Hospital, Klinikk for ortopedi, 
revmatologi og hudsykdommer 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, INB 

    

Innovasjonsstillinger   
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 

Miroslava Kissova Novel treatment for ROS-induced brain hypoxia-ischemia (stroke) St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk 
klinikk 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IKOM 

Alexander Olsen Prolonged postconcussion symptoms and posttraumatic headache: digital symptom 
mapping and home-based treatment. 

St. Olavs Hospital, Klinikk for fysikalsk 
medisin og rehabilitering 

NTNU, Fakultetet for samfunns- og 
utdanningsvitenskap (SU) 

    

Utenlandsttipend (ikke inkludert i stillinger)   
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 

Jens Horn Systemisk betennelse og salt bruk som risikofaktor for småkarsykdom i hjernen. Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for medisin 
og rehabilitering, Namsos 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, ISM 

Siren Nymo Suboptimal weight loss 10 years after RYGB - utenlandsopphold Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for kirurgi, 
Namsos 

Samme som søkerinstitusjon - 
Klinikk 
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Prosjektmidler    
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Vertsinstitusjon 

Alexander Olsen Cognitive Control and Brain Health (COBRAH) St. Olavs Hospital, Klinikk for fysikalsk 
medisin og rehabilitering 

NTNU, Fakultetet for samfunns- og 
utdanningsvitenskap (SU) 

Berit Kvalsvik Teige Før, under og etter pandemien: Hvilken lærdom kan spesialist- og 
kommunehelsetjenesten ta med seg fra samhandlingen om covid-19-krisen? Helse Møre og Romsdal, Administrasjon Samme som søkerinstitusjon - 

Klinikk 

Erik Solligård “Corona-Undersøkelsen midT-norge”:  Risk stratification of severe COVID-19 infection in 
children and adults (CUT COVID-19). 

St. Olavs Hospital, Klinikk for anestesi og 
intensivmedisin 

Samme som søkerinstitusjon - 
Klinikk 

Eva Oddrun Langvik SOBI: Utvikling av overgrepspraksis – analyser av overgrepshistorier St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk 
helsevern, Avd. Brøset 

NTNU, Fakultetet for samfunns- og 
utdanningsvitenskap (SU) 

Gustav Mikkelsen Referanseområder for eldre - Reference intervals for the elderly - RIFE St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk 
klinikk 

Samme som søkerinstitusjon - 
Klinikk 

Magnar Bjørås Unveiling mechanisms of rare neurodegenerative diseases: Implications for new 
treatments 

St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk 
klinikk 

NTNU, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, IKOM 

Trine Tegdan Moholdt BEFORE THE BEGINNING: Breaking the intergenerational cycle of cardiometabolic 
disease by preconception lifestyle interventions St. Olavs Hospital, Kvinneklinikken NTNU, Fakultet for medisin og 

helsevitenskap, ISB 

 

CAG    
    

Navn Prosjekttittel Søkermiljø 
Axel Sandvig 
Ingvild Saltvedt The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease NTNU / St.Olavs / Levanger / Ålesund / UIO 

Tobias S. Slørdahl 
Therese Standal Multiple Myeloma in Central Norway St. Olavs /NTNU / Levanger / Ålesund / Molde / Kristiansund 
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Midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier 2020    
    
Navn Prosjekttittel Søkerinstitusjon Samarbeidende institusjoner 

Inger Hilde Hagen Implementering og tilpassing av modeller for in situ simulering i praksis for 
spesialsykepleiestudenter 

NTNU, Institutt for helsevitenskap i 
Ålesund NTNU, Helse Møre og Romsdal HF 

Vigdis Schnell Husby Styrket kvalitet og relevans i praksisstudier ved ortopedisk operasjonsavdeling St. Olavs hospital HF, Klinikk for ortopedi, 
revmatologi og hudsykdommer NTNU, St. Olavs hospital HF 

Kristin Rambech Styrket Veiledning i Praksis (SVIP) som veiledningsmodell i praksisstudier i radiografi - 
utvidelse og implementering med lokale tilpasninger i bruk av samarbeidsstillinger 

NTNU, Institutt for sirkulasjon og 
bildediagnostikk 

NTNU, St. Olavs hospital HF, Helse 
Møre og Romsdal HF, Helse Nord-
Trøndelag HF, Aleris 

Hege Sletvold Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP): et pilotprosjekt for tverrfaglig praksis i 
helseprofesjonsutdanninger 

Nord universitet, Fakultet for sykepleie og 
helsevitenskap 

Nord universitet, Helse Nord-
Trøndelag HF, Sykehusapotekene i 
Midt-Norge HF 
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