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Saker 

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

Planlegging av neste møte i Samarbeidsorganet  
Gjennomgang av saksliste til kommende møte i Samarbeidsorganet 1. november og planlegging av 
formøte som ble avholdt umiddelbart etter AU.  

Innstilling av forskningsmidler  
AUs innstilling for tildeling av forskningsmidler ble lagt frem for orientering i Samarbeidsutvalg for 
forskning og innovasjon (SUFI) 18. oktober. SUFI ga sin tilslutning til innstillingen. AU foretok noen 
justeringer i innstillingsnotat som ble lagt frem for SUFI og legges frem i kommende møte i SO. AU 
SO foreslår å ikke benytte hele rammen til tildeling til prosjekter (ca. 61 mill. kr. innstilt, versus 
ramme på 65 mill. kr.) og vil frem mot kommende SO-møte 29. januar utarbeide et notat med 
forslag om alternativ bruk av gjenstående midler, for eksempel til regional forskningsinfrastruktur. 

Oppnevning av medlem til faggruppe kirurgiske fag (NPU MED)  
NPU MED (Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag) har meldt behov for nytt medlem 
(ortoped) til faggruppe for kirurgiske fag fra Midt-Norge. Henrik Sandbu retter en forespørsel til de 
ortopediske fagmiljøene i Midt-Norge om forslag til medlem. 

Utlysning av NSG-nettverk 
Tidligere i høst gikk det ut en forespørsel fra NSG til alle de regionale samarbeidsorganene om hvem 
som kunne påta seg utlysning av nettverk, etter at NSG i mai vedtok retningslinjer og utlysning 
kommende år. Helse Midt-Norge og Helse Nord har meldt at de kan påta seg koordineringen av 
første utlysning, mens samarbeidsorganene i Helse Vest og Helse Sør-Øst stilte krav om at 
retningslinjene måtte revideres før de kunne stille seg bak en utlysning, grunnet flere spørsmål av 
prinsipiell karakter. På bakgrunn av dette vil AU NSG foreslå for NSG i kommende møte (november) 
at utlysningen av nasjonale nettverk i regi av NSG avlyses. 

Arbeidsgruppe for lokale avtaler (jf. rammeavtale mellom HMN RHF og 
universiteter/høyskoler) 
Det ble under vårens høring om revidert rammeavtale mellom HMN RHF og universiteter/høyskoler 
meldt ønske om at HMN RHF koordinerer et regionalt arbeid for utarbeidelse av felles avtaler 
mellom hvert enkelt helseforetak og utdanningsinstitusjon. Rammeavtalen er på et overordnet nivå, 
men forplikter den enkelte institusjon om å inngå lokale avtaler om særskilte forhold (avtalens 
punkt 4.2.) Eksempler på områder der det skal inngås lokale avtaler, er kombinerte stillinger, 
praksisutdanning, felles arealer og generelt samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon. AU 
SO har bedt samarbeidsutvalgene oppnevne to medlemmer hver til en arbeidsgruppe, som vil bestå 
av to personer fra hver sektor. Arbeidsgruppens medlemmer behøver ikke være medlem i et 
samarbeidsutvalg, men oppnevningen skal forankres i hvert utvalg. SUFI har mottatt bestillingen i 
møte 18. oktober, mens SUU vil behandle saken 29.november. Arbeidet skal koordineres av 
sekretariatet og starter i 2018. 

Nye medlemmer av Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalg  
Gjennom høsten har det vært meldt inn noen endringer i medlemslistene for Samarbeidsutvalget og 
samarbeidsutvalgene. Endringene ble meldt inn til sekretariatet og godkjent av AU. Oppdaterte 
medlemslister er tilgjengelig på Samarbeidsorganets nettsider. AU SO ba sekretariatet om å 
utarbeide forslag til rutine for oppnevning/utskifting av medlemmer, samt rutiner for 
representasjon i møtene, for å sikre kontinuitet og stabilitet.  
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Evaluering av første virkeår etter ny organisering av Samarbeidsorganet  
AU SO diskuterte evaluering av Samarbeidsorganets første virkeår etter ny organisering. SO vedtok 
evaluering på første møte i 2017, og styret i HMN RHF har gitt samme bestilling (styremøte 
17.oktober). Saken kommer opp på SOs møte 29. januar. Sekretariatet og AU arbeider frem til møtet 
med følgende tiltak: 

 Nettbasert spørreundersøkelse blant samtlige medlemmer og varamedlemmer av 
Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalg 

 Utarbeidelse av årsrapport for SO og samarbeidsutvalgene (legges frem for SO 29. januar) 
AU SO vil imidlertid be Samarbeidsorganet gjøre følgende vedtak vedrørende organisering på 
førstkommende møte (1.november), selv om ikke evaluering er gjennomført: 

 Brukerrepresentantenes status i samtlige utvalg bør endres fra observatør til fast medlem, i 
tråd med nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning 

 Ledelse av Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalget bør ivaretas av HMN RHF også i 2018, 
og rullere i 2019 når ny organisering har satt seg. 

 Mandatet til AU SO bør endres slik at SUFI får sterkere innflytelse over innstilling av 
forskningsmidler. Dersom SO støtter forslaget vil AU SO ved kommende utlysning foreslå 
innstilling for SUFI, men SUFI er siste instans for godkjenning før innstillingen oversendes SO 
for vedtak. 

 

 

 


