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Møte i Arbeidsutvalget (AU SO) 17.mars 2017 
Tilstede: Björn Gustafsson, Henrik Sandbu, Maria Henningsen, Hanne Smevik, Mai Hege Stokke 

Saker 

Utlysning av forskningsmidler  
Vurderingskomiteenes innretning 
Vurderingskomiteene organiseres annerledes i år enn tidligere, som et ledd i å forbedre 
vurderingsprosessen og tilnærme oss de øvrige helseregionene. Komiteene vil være bredt faglig 
sammensatte, og behandle søknader innen alle søknadskategorier. Hver enkelt evaluator vil 
karaktersette sine søknader i eSøknad, likt tidligere, men endelig rangering fra komiteen vil være 
nummerert fra f.eks. 1-10 i stedet for at det rangeres på totalkarakter. Sekretariatet sikrer at det 
rangeres et tilstrekkelig antall søknader fra vurderingskomiteene før oversending til 
innstillingskomiteen;  minimum 1-10 i hver søknadskategori (fra hver komité). Alle støtteverdige 
søknader sendes videre. 
 
Innstilling 
Arbeidsutvalget diskuterte organisering av innstillingskomite, samt forholdet mellom AU og 
samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) i innstillingen. Rangerte lister fra 
vurderingskomiteene foreslås sendt videre til en innstillingskomite som består av medlemmer fra SUFI 
(2 fra HF, 2 fra UH-sektor). Innstillingskomiteen oppnevnes av SUFI på møtet 20. april, og skal arbeide 
på vegne av samarbeidsutvalget. Forslag til innstilling fra innstillingskomiteen legges fram for AU, som 
oversender endelig innstilling til SO. SO vedtar tildeling. 

Avklare forholdet mellom AU og Samarbeidsutvalgene  
Sekretariatet ba om klargjøring av forholdet mellom AU og samarbeidsutvalgene.  
Viktig at saker som skal behandles av samarbeidsutvalgene tas opp i utvalgene før eventuell 
behandling i AU. Det understrekes at AU for SO organisatorisk ligger over Samarbeidsutvalgene. 
Beslutninger fra AU som ikke behøver behandling i samarbeidsutvalgene, orienteres om i 
samarbeidsutvalgene der det er relevant.  

Oppfølging av Husebekkrapporten  
Arbeidet er godt i gang. 4. april arrangeres et kveldsseminar om integrering og integrasjonsprosjektet, 
der Stig, Gunnar, Henrik, og Björn deltar. Oppdragsdokumentene ligger til grunn for dette arbeidet. 
Fakultetet v/Björn har også hatt møte med helseministeren, der målsettinger for fakultetet og St. 
Olavs Hospital er lagt fram. 
Det tas sikte på at sak om status for oppfølging av Husebekkrapporten legges fram for 
Samarbeidsorganets neste møte 1. november. 

Behandling av søknader om endringer i prosjekter 
U. off. Søkere er underrettet om vedtak. 

Oppfølging av økonomirapporter  
Sekretariatet hadde spørsmål om hvordan innsendte økonomirapporter (flerårige prosjekter) skal 
følges opp. Det er behov for en sammenfatning av økonomirapportene som viser situasjonen for de 
enkelte prosjekt og helheten. Dersom det er tilfeller der det er store avvik kan vi ta det videre til AU. 
Hanne lager en sammenfatning som presenteres for AU. 

Oppnevning av representanter til faggrupper under NPU MED   
SO/AU er bedt om å oppnevne nye medlemmer til faggrupper innen følgende fagområder: 
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-Geriatri 
-Onkologi 
-Pediatri 
-Psykiatri 
-Samfunnsmedisin 
Sekretariatet sender henvendelse til aktuelle klinikksjefer /instituttledere og ber om forslag til navn. 

Adressering i vitenskapelige publikasjoner  
Vi ønsker å bruke Cristin-data i ny gjennomgang av adressering for 2016, men disse er ikke klar før i 
juni. Det besluttes å vente med henvendelser om manglende adressering til enkeltforskere til 
gjennomgang av 2016-data er klare. Sekretariatet sender snarest brev til instituttledere om hvordan 
riktig adressering til Helse Midt-Norge skal gjøres. Maria lager utkast til brev. 

Saksliste SUFI 20. april  
Utlysningssaken bør inkludere problemstilling vedørende forankring for søknader hvor tilknytning til 
en spesifikk klinikk ikke er klar (eks. tverrfaglige prosjekter, prosjekter som inkluderer samarbeid med 
flere klinikker). Kan være vanskelig å få forankring hos en klinikksjef, og det har vært tilfeller hvor 
søkere er nektet å søke fra klinikken. Det bør åpnes for at slike søknader kan forankres hos 
forskningsdirektør (alternativt fagdirektør, forskningssjef ved HMR og HNT). 
 
Forslag til sak: Ny rapport om forskningskvalitet, områdegjennomgang av Forskningsrådet, Kari Melby 
har deltatt i ekspertgruppa. 

 

 


