
 

Møte i AU Samarbeidsorganet 10.01.18 
Til stede: Henrik Sandbu (Lync), Björn Gustafsson og Maria Henningsen 

Saker til behandling 

Samarbeidsorganets økonomi (10 min) 

 Økonomisk prognose i november 2017 antydet 4 mill. kr. tilgjengelig for strategisk bruk i 2018, 
kommer tilbake til dette etter oppdatering fra økonom. 

 Ingen av de andre regionene har infrastrukturutvalg, men Samarbeidsorganet i Helse Vest 
behandler saken i februar. Saken følges opp. 

 Forskningsrådets satser er redusert og Samarbeidsorganet justerer tildeling for 2018 og 
fremover tilsvarende (Fra 1 075 000 - 1 067 000, 1000 kr opp for utenlandsstipend). 
Sekretariatet sender ut informasjonsbrev om nye satser til institusjonene. 

 AU SO drøftet dekning av 30 % økonom i sekretariatet. Avklares av ledelsen i HMN RHF. 

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

Forberedelse til Samarbeidsorganets møte 29. januar 
Gjennomgang av saksliste til møtet. Frist for utsending av sakspapirer er fredag 19. januar. 

Ønsker for kommende rapportering (starter fredag 11.jan, frist 9. februar)  
I årets faglige rapportering vil følgende etterspørres (innspill fra AU SO i rødt): 
- Antall publikasjoner                                 - Kliniske studier 
- Antall doktorgrader                                  - Antall inkl. pas og aldersgruppe 
- Deltakere og institusjon                          - Internasjonal finansiering søkt/mottatt 
- Faglig sammendrag                                  - Samarbeid industri og næringsliv 
- Brukermedvirkning (inkl. tekstfelt)       - Rusforskning? 
- Satsingsområde (HMN)                          - Utenlandsopphold (inkl. tekstfelt om merverdi) 
- Tekstfelt: betydning for pasient og tjeneste på kort og eventuelt lang sikt 
- Fremdriftsrapportering – progresjon ift protokoll 

Sekretariatets arbeidsoppgaver  
På grunn av stort arbeidspress i sekretariatet godkjente AU SO utsettelse av følgende oppgaver: 

 Sekretariat for arbeidsgruppe for lokale avtaler – utsettes til sommeren/høsten 

 Styresak HMN RHF om forskningsmidler – utsettes til styremøtet i mars 
AU SO og sekretariatet er enig om at følgende oppgaver bør forsøkes gjennomført, med forbehold 
om tidspress (i verste fall stikkprøver på 10-20 %): 

 Gjennomgang av adressering i publikasjoner og oppfølging av manglende adressering til 
helseforetak 

 Kontroll av faglige rapporter 
AU SO besluttet å beholde 4 møter i underutvalgene i 2018 for å sikre godt forarbeid til felles 
strategiseminar høsten 2018. AU SO vil også møtes månedlig, i henhold til planen. 
Sekretariatet signaliserte at det er behov for mer ressurser. Resultater fra kartlegging av 
sekretariatene i de andre helseregionene legges frem i neste møte.  

Kommende utlysning av regionale forskningsmidler 

 Sekretariatet og Pål Romundstad vil informere om utlysningen og adressering i publikasjoner i 
infomøter i organisasjonene før utlysningen 

 AU SO utpeker Petter Aadahl og Pål Romundstad til å bistå sekretariatet i sammensetning av 
vurderingskomiteer.   

 AU SO vil anbefale Samarbeidsorganet å lyse ut innovasjonsrettede forskningsprosjekter også i 
2018. Sekretariatet undersøker mulighetene for samarbeid om vurdering med NTNU eller HMN 
RHF sin innovasjonsutlysning. 

 Utlysningene fra SO og FFU bør samordnes i mest mulig grad. 

https://www.forskningsradet.no/no/Satser_for_stipend/1183468209187


 

 Regionalt brukerutvalg må involveres i planleggingen av årets vurderings- og innstillingsprosess. 
Sekretariatet sender e-post til Henrik Sandbu og May Britt Kjelsaas, HMN RHF 

 Björn Gustafsson forbereder innlegg om utlysning av Clinical Academic Groups (CAGs) etter 
modell av Kings Health Partners, til saken om utlysningen på Samarbeidsorganets møte 29. jan. 

Evaluering av forskningsmidlene 
AU SO ønsker en ekstern evaluering av tildelte forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF: 

 Er tildelingene i tråd med nasjonale og regionale føringer og strategier? 

 Benyttes midlene i tråd med protokollen? 

 Er prosjektene klinisk relevant og til nytte for pasient og tjenesten? 

 Implementeres resultatene i klinisk praksis? 
En ekstern evaluering vil ha en kostnad og et spleiselag mellom HMN RHF og NTNU kan være en 
mulighet. Sekretariatet undersøker kostnad og prosess med Arild Skaug Hansen, dekanens stab, og 
undersøker om de andre helseregionene har gjennomført lignende evalueringer. 

 


