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Referat 

Tid: 1.november kl. 10:00-15:00 

Sted: Møterom Sør, Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal 

Referent Inger Ådnøy Ellingsen 

Sak 9/17 
Vedtak 
 
 

 

 
 
 

Åpning, godkjenning av innkalling og referat 
Stig Slørdahl, HMN RHF (leder) åpnet møtet.  
Presentasjon av fremmøtte, godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
 
Vedtak: 
Innkallingen og referat fra møte 30.01.2017 godkjennes.  

Sak 10/17 
Orientering 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rammeavtale og mandat for Samarbeidsorganet (SO) 
Oppfølging av sak 3/17. Rammeavtale mellom HMN RHF og utdanningsinstitusjonene om 
samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon er per 01.11.17 godkjent av samtlige parter, 
med unntak av Høgskolen i Molde (styremøte 08.11.). Mandat for SO ble vedtatt av styret i Helse 
Midt-Norge RHF 17.oktober. Orientering v/ Henrik Sandbu, HMN RHF. Se vedlagte presentasjon. 
 
HMN RHF har endret fordelingen av øremerkede resultatbaserte midler (kap. 732, post 78) jf. 
føringer i statsbudsjettet og instruksen fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Frem til nå har 
Felles Forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og MH-fakultetet vedtatt tildeling av hele potten, 
mens de andre HF-ene har mottatt en kompensasjon. Fra 2018 vil midlene fordeles til de enkelte 
HF etter andel poengproduksjon. FFU vil fremdeles eie prosessen med utlysning og innstilling av 
midlene fordelt til St. Olavs Hospital HF, men SO vedtar tildeling, delegert fra styret i HMN RHF. 
 
Styret har også gitt adm. dir. mandat til å gjøre mindre justeringer i mandatet, herunder 
sammensetning og medlemmenes status. Nord Universitet har fremmet ønske om endring av 
status fra observatør til fast medlem. Samarbeidsorganet vil avvente nasjonal samordning av 
spørsmålet. Adm. dir. foreslår at brukerrepresentantene i Samarbeidsorganet og 
samarbeidsutvalgene endrer status fra observatør til fast representant.  
 
I tråd med innspill i høringsrunden oppnevner AU SO arbeidsgruppe for lokale samarbeidsavtaler 
for utdanning, forskning og innovasjon, for å sikre lik praksis i hele regionen. Hvert 
samarbeidsutvalg er bedt om å oppnevne to representanter hver, en fra hver sektor.  
 
På forrige møte ble det vedtatt at ny modell for organisering av SO skulle evalueres etter første 
virkeår. Det vil sendes ut et spørreskjema til alle medlemmer i løpet av desember/januar. 
 
Forslag til vedtak:  

 Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning.  

 Rammeavtalen signeres av samtlige parter innen årsskiftet og er gjeldende fra 01.01.2018.  

 Samarbeidsorganet vedtar endring av status for brukerrepresentanter fra observatør til fast 
medlem i Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene. 

 Samarbeidsorganet støtter arbeidet med samordning av lokale samarbeidsavtaler, som 
starter våren 2018.  
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Sak 11/17 
Vedtak 
 
 

 

Årshjul og mandat for samarbeidsutvalgene 
I henhold til vedtak i ledermøte i HMN RHF høsten 2016 er det utarbeidet årshjul for 
Samarbeidsorganet og mandat for samarbeidsutvalgene, som Samarbeidsorganet ga sin 
tilslutning til. SO drøftet også oppgavefordelingen mellom Arbeidsutvalget (AU SO) og 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) i prosess for innstilling av forskningsmidler. I 
år utarbeidet AU SO innstilling før godkjenning i SUFI, som hadde innspillsrett, men ikke 
beslutningsrett. Samarbeidsorganet velger å flytte innstillingskompetanse fra AU SO til SUFI i 
kommende utlysning. AU SO vil fremdeles være klageinstans for avviste søknader og 
endringssøknader for etablerte prosjekter, men legger kun frem et forslag til innstilling der SUFI 
har det siste ordet før vedtak i SO. 
 
Utlysningen for utdanningsmidler er flyttet til begynnelsen av januar, for å skille mellom de to 
utlysningene og gi tildelte prosjekter bedre tid til forberedelse før oppstart på høsten. 
 
Innspill fra diskusjonen: 
- Det er positivt at innstillingsmyndighet flyttes fra AU SO til SUFI, dette sikrer bredere involvering. 
- Det er ønskelig å arrangere et strategiseminar for samtlige utvalg kommende år, med mulighet 
for å gå i dybden på strategiske saker i fellesskap og peke ut en strategisk retning på kort og lang 
sikt. 
 
Vedtak: 

 Samarbeidsorganet vedtar revidert mandat for AU Samarbeidsorganet 

 Samarbeidsorganet vedtar mandat for samarbeidsutvalgene  

 Samarbeidsorganet godkjenner årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene 

 Samarbeidsorganet vedtar at HMN RHF leder SO og samarbeidsutvalg ut 2018 før rullering. 

 AU SO og sekretariatet følger opp innspill om felles strategiseminar. 
 

Sak 12/17 
Orientering 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasjonalt arbeid for felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene  
Orientering v/Ruben Angell, rådgiver utdanning HMN RHF. Det har kommet en ny forskrift om 
felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Det skal utarbeides retningslinjer for 19 
utdanninger, med virkning fra opptaksår 2020. Det nasjonale prosjektet kalles RETHOS, og 
koordinerer programgrupper for samtlige utdanninger. Programgruppene er varige og fleksible, 
og skal kunne endre retningslinjer fortløpende for å sikre nødvendig styring.  
 
I diskusjonen var det enighet om at det vil være en fordel for alle parter om UH-sektoren og 
helseforetakene samarbeider om innspill til prosjektet. Samarbeidsorganet og spesielt 
Samarbeidsutvalg for utdanning arbeider videre med saken og holdes orientert.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.  
 

Sak 13/17 
Orientering 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitet i praksisstudier – oppfølging av det nasjonale praksisprosjektet 
Orientering v/Ruben Angell, rådgiver utdanning HMN RHF. Samarbeidsutvalg for utdanning vil i 
løpet av november avgi felles høringssvar til forslag til nasjonale retningslinjer for 
praksisveiledning, som er en del av oppfølgingen av det nasjonale praksisprosjektet. 
 
De nye kravene til veilederkompetanse vil kreve videreutdanning av veiledere i alle yrkesgrupper 
innen helsesektoren. HMN RHF støtter forslaget, men samtidig er det nødvendig å lage et opplegg 
for videreutdanning som går sammen med daglig drift. Det er også store forskjeller i hvordan 
veiledningsoppgaven løses mellom ulike yrkesgrupper og i ulike HF. Mulige løsninger er midler til 
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Sak 13/17 
forts. 
 
 
 
 

 
 
 
 

permisjon for ansatte som vil ta kurs, eller å lage et nettbasert kurs og gi insentiver til ansatte 
som gjennomfører. En annen mulighet er den danske modellen, der leger med 
veiledningskompetanse underviser sine kolleger i veiledning. Dette er et område hvor det vil være 
fruktbart med et godt samarbeid mellom UH-sektoren og helsesektoren. Økt kompetanse blant 
praksisveiledere vil øke kvaliteten på både studiene og fremtidens helsepersonell. Å tilby gode 
praksisplasser og gode spesialistløp for leger er også viktig for rekruttering av helsepersonell. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 14/17 
Orientering/ 
vedtak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Utlysning av midler til styrking av kvalitet og relevans i praksisstudier 
Orientering v/sekretariatet og Ruben Angell, HMN RHF. Samarbeidsorganet vedtok i januar (sak 
7/17) å utlyse 5 mill. kr. til styrking av kvalitet og relevans i praksisstudier i HMN RHF. Utlysning og 
tildeling av midler for 2017/2018 ble ivaretatt av Samarbeidsutvalg for utdanning og tildelingen er 
publisert på Helse Midt-Norges nettsider. 
  
HMN RHF har satt av 5 mill. kr. til utlysning av midler med samme formål i 2018. SO ga innspill til 
forslag til utlysningstekst. Utlysningen vil publiseres i november, og innstilling for tildeling legges 
frem for vedtak på kommende møte i SO. De viktigste endringene fra forrige utlysning er at 
maksimal prosjektperiode blir lengre (3 år versus 1 år) og at krav om 1. kompetanse ikke lenger er 
eksplisitt. Det blir de samme satsingsområdene som ved forrige utlysning (kombinerte stillinger, 
styrke veilederkompetanse og praksisforberedende tiltak), og tverrprofesjonalitet vil telle positivt 
i vurderingen. 
 
Fra møtet kom det innspill til neste utlysning at endringskompetanse burde være et fokusområde. 
Psykologer bør vurderes å omfattes av kategorien for kombinerte stillinger.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet vedtar utlysningstekst for utlysning av midler til styrking av kvalitet og 
relevans i praksisstudier i Helse Midt-Norge. 
 

Sak 15/17 
Vedtak 
 
 
 
 

 
 

Tildeling av regionale forskningsmidler for 2018  
Presentasjon v/AU SO og sekretariatet. Presentasjonen er vedlagt referatet. 
I år var søknadene fordelt til vurderingskomiteer etter fagområde og ikke etter søknadskategori. 
Dette gjorde at en større andel søknader ble vurdert av forskere fra samme fagfelt. Innstillingen 
fra AU SO har fulgt den faglige vurderingen, med kun mindre endringer basert på bl.a. geografi. 
 
I diskusjonen ble det påpekt viktigheten av å formidle til forskningsmiljøene betydningen av 
kvalitet i tildelingsprosessen. Det bør arbeides aktivt for å øke antall søknader innen medisinsk 
teknologi og digitalisering. Det kan være vanskelig å forankre slike søknader til én enkelt klinikk, 
selv om resultatet kan være nyttig for helseforetaket. Det etterspørres et nivå for forankring over 
klinikkene i særtilfeller.  
 
Brukerrepresentanten meldte at Regionalt brukerutvalg var misfornøyd med måten 
brukermedvirkning var håndtert i årets utlysning. Det var enighet om at dette må løses på en 
bedre måte ved neste utlysning. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet vedtok tildeling av regionale forskningsmidler for 2018 i tråd med 
Arbeidsutvalgets innstilling.  
 



 
 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 

 

4 

 

Sak 16/17 
Orientering 
 
 
 

 
 
 
 

Oppfølging av Husebekkrapporten  
Oppfølging av sak 4/17. Helse Midt-Norge RHF og NTNU fikk i sine oppdragsbrev for 2017 
likelydende oppdrag fra henholdsvis Helse- og Omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet om oppfølging av Husebekkrapporten. AU SO ble bedt om å følge opp 
oppdraget fra departementene i forrige møte, og orienterte om arbeidet gjennom året. 
 
På regionalt nivå arbeides det spesielt med samordning av forskningsstøtte ved Det integrerte 
universitetssykehus. Stilling som integrasjonsdirektør er utlyst og har søknadsfrist 26. november. 
Videre har St. Olavs på oppdrag fra HMN RHF utredet etablering av en felles CTU (Clinical Trials 
Unit). Nasjonalt er det oppnevnt et samarbeidsforum der KD, HOD, rektorer og RHF-direktører er 
representert. Det er et mål om at det skal være like insentiver på fakulteter som i helseforetak og 
et bredt samarbeid om infrastruktur. Forumet vil jobbe for at det skal bli mulig å rapportere i 
fellesskap.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning og ber Arbeidsutvalget fortsette arbeidet. 
 

Sak 17/17 
Diskusjon 
 
 

 
 

Strategiske satsingsområder innen forskning og innovasjon i regionen 
AU SO og Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon har gjennom året drøftet behov og 
utfordringer knyttet til samarbeid om forskning og innovasjon i regionen. Björn Gustafsson, 
NTNU, innledet diskusjonen og løftet frem følgende strategiske områder som viktige fremover: 
 

 EUs persondirektiv vil kreve mer av institusjonene med tanke på håndtering av persondata  

 Utbygging av simuleringslaber 

 Gode automatiseringsverktøy som kan frigjøre ressurser til pasientbehandling 

 En tydelig og forpliktende strategi innen infrastruktur, som også viser hvilke prioriteringer 
regionen må gjøre 

 

SO ber om at det settes ned en arbeidsgruppe for infrastruktur med mandat til å utarbeide 
tydelige strategiske føringer for regionen. AU SO følger opp saken.  
 
Vedtak: 
Sekretariatet og AU SO følger opp diskusjonen og legger frem et strateginotat på kommende 
møte til videre diskusjon.  
 

Sak 18/17 
Orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartlegging av forskningsporteføljen i Helse Midt-Norge RHF 
Innledning v/Stig Slørdahl, HMN RHF. Oppfølging av sak 5/17. Samarbeidsorganet og styret i HMN 
RHF har bedt om en kartlegging av den totale forskningsporteføljen i Helse Midt-Norge RHF, 
inkludert midlene som ikke fordeles gjennom Samarbeidsorganet. Saken er fulgt opp av SUFI, AU 
SO og sekretariatet. Presentasjonen er vedlagt referatet (data fra St. Olavs er lagt til etter møtet). 
 
Det er arbeidskrevende å undersøke ressursbruk på detaljnivå for hele Helse Midt-Norge. 
Informasjonen innhentet fra helseforetakene ble derfor presentert på et overordnet nivå. For en 
mer detaljert gjennomgang vil det være nødvendig å innhente ekstern ekspertise.  
 
Det var enighet om at adressering til helseforetak i publikasjoner som genereres fra prosjekter 
fortsatt må overvåkes. Det vurderes sanksjoner mot forskere med støtte fra Helse Midt-Norge 
RHF som ikke adresserer publikasjoner til klinikken de samarbeider med.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning.  
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Sak 19/17 
 
 
 

 
 

 

RHF-enes strategigruppe – møte 25.10.2017 
Orientering v/Henrik Sandbu, HMN RHF, om møte i RHF-enes strategigruppe for forskning 25. 
oktober. Flere av sakene er relevante for SO og vil følges opp på kommende møter. Sak 37/17 
handler om finansiering av Norsk senter for molekylærmedisin kommende femårsperiode. 
Senterets styre vil rette en henvendelse til de fire helseregionene om felles finansiering.  
 
Andre aktuelle temaer var at regelverk for personvern er i endring og vil bli et viktig fokusområde 
i en stadig mer digital verden.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning. Aktuelle saker fra møtet følges opp av AU 
SO og SUFI. 
 

Sak 19/17 Orientering fra institusjonene 

 Nord Universitet  
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er i oppbyggingsfasen, og jobber med strategi. 

 Høgskolene 
- Høyskolen i Molde og Høyskolen i Volda har et felles ph.d.-program som nå har 20 studenter. En 
kandidat har nylig disputert. 
- Samarbeider godt med Helse Møre og Romsdal HF om simuleringssenter. 

 NTNU Helse 
- Har startet 2 prosjekter tilknyttet Helseplattformen med 3 ph.d.-stipendiater i hvert prosjekt.  
- Arbeider med tettere samarbeid mellom HEMIT og HELSIT i regionen. 

 NTNU, MH-fakultetet  
- Jobber med EU-søknad i fellesskap med St. Olavs om EU-samarbeid med Kina.  
- Lyser ut stilling som instituttleder i Ålesund, vil muligens inkludere en bistilling i HMR HF.  

 NTNU Digital 
- Arrangerer en strategiworkshop i begynnelsen av desember. Det er invitert interne og eksterne 
personer tilknyttet helsetjenetesten. Målet er å utvikle fellesskap og styrke disiplinen.  

 Helse Møre og Romsdal HF  
- Ferdig med omorganiseringen. Har lyktes godt med forbedret samarbeid internt, arbeider med 
eksternt samarbeid.  

 St. Olavs Hospital HF 
- Kontraktsforhold med industrien begynner å bli et veldig komplekst område, har en jurist som 
jobber med dette. 

 Helse Nord-Trøndelag HF 
- Økonomiske utfordringer; HUNT 4 har akkurat startet, og dette har stor innvirkning på driften.  
- NTNU Link – medisinutdanning i Levanger starter høsten 2018. Det skal utlyses stillinger i 
prosjektet, i samarbeid med NTNU. 

 Regionalt brukerutvalg 
- Det arrangeres brukerkonferanse 13.- 14. november 2017 på Hell. Blant annet vil mottaker av 
Forskningsprisen 2017 presenteres.  
- Over nyttår omorganiseres RBU jf. ny struktur for brukerutvalg. SO holdes orientert. 

 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt. 

 Avslutning av møtet v/Stig Slørdahl, HMN RHF 
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Deltakerliste 

Tilstede: Stig A. Slørdahl Helse Midt-Norge RHF Administrerende direktør 
 Henrik A. Sandbu Helse Midt-Norge RHF Konstituert fagdirektør 
 Jo-Åsmund Lund Helse Møre og Romsdal HF Fagdirektør 
 Paul Georg Skogen Helse Nord-Trøndelag HF Fagsjef 
 Toril Hernes NTNU Prorektor innovasjon 
 Anne Borg NTNU Prorektor utdanning 
 Marit Reitan NTNU Dekan, SU-fakultetet 
 Björn Gustafsson NTNU Dekan, MH-fakultetet 
 Magnus Steigedal NTNU Direktør, NTNU Helse 
 Torbjørn Svendsen NTNU Leder, NTNU Digital 
 Heidi Haavardsen Høgskolen i Molde Dekan, Avd. for helse- og sosialfag 
 Trine Karlsen Nord Universitet Dekan, Fak. for sykepleie og helsefag. 
 Snorre Ness Regional brukerutvalg Brukerutvalgsleder 
 Ingvild Klevan Sykehusapotekene Midt-Norge HF Forskningssjef 
 Petter Aadahl St. Olavs Hospital HF Forskningsdirektør 
Forfall: Anne Katarina Cartfjord Helse Midt-Norge RHF HR-direktør 

 Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF Administrerende direktør 

 Ole Gunnar Kjøsnes KS Regionleder  

 Hilde Jerkø Forskningsrådet Avdelingsdirektør 

 


