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Referat  

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) 

Tid: Torsdag 12.02.2018 kl. 10:00-15:00 

Sted: Møterom Vest, 3. etg HMN RHF, Stjørdal 

 

Sak 1/18 
Vedtak 

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling og referat 
Åpning av møtet v/leder. Det var ingen kommentarer til innkalling og referat, og ingen saker  
til eventuelt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes. 
 

Sak 2/18 
Orientering 
 

 
 
 

Orientering om Samarbeidsorganets møte 29. januar 2018 
Kort orientering om forrige møte i Samarbeidsorganet v/Toril Hernes. Utkast til referat fra  
møtet var vedlagt innkallingen og vil publiseres på Samarbeidsorganets nettsider når det er  
godkjent. Det kom en språklig rettelse til referatet som tas inn av sekretariatet.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 3/18 
Orientering 
 

 

Evaluering av Samarbeidsorganets første virkeår etter ny organisering 
Jf. vedtak i Samarbeidsorganet (sak 1/2017) er det gjennomført evaluering av første virkeår etter 
ny organisering av samarbeidet. Sekretariatet ga en kort orientering. 
 
På grunn av lav respons (ca. 47 % av 38 spurte) ble ikke samtlige indikatorer gjennomgått. Svarene 
og innspill i Samarbeidsorganets møte gir inntrykk av at medlemmene av stort sett er tilfreds med 
ny organisering, men det ble understreket at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid og at det 
er åpent for å gå innspill også utenom møtene. 
 
SUFI ga følgende innspill: 

 Det oppleves positivt at dette utvalget kan konsentrere seg om forskning og innovasjon mens 
det andre utvalget behandler utdanning, men på den andre siden er det utfordrende at 
beslutningsmyndigheten er flyttet ett nivå opp.  

Til stede: 

 

 
 

 

 

 

 

 

May Britt Kjelsaas, rådgiver (for Henrik A. Sandbu) 

Siv Mørkved, forskningssjef   

Bodil Landstad, forskningssjef 

Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping 

Pål R. Romundstad, prodekan forskning 

Magnus Steigedal, direktør 

Ute Gabriel, instituttleder Inst. for psykologi 

Arne Lyngstad, brukerrepresentant 

Trine Karlsen, dekan 

Janne K. Sund (vara for Ingvild Klevan, forskningssjef) 

Helse Midt-Norge RHF  

St. Olavs Hospital HF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

NTNU (møteleder) 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU Helse 

NTNU, SU-fakultetet 

Regionalt brukerutvalg  

Nord Universitet  

Sykehusapotekene Midt-Norge HF 

Forfall: Anne Hildur Henriksen, klinikksjef 

Berit K. Teige, forskningssjef 

Tor-Johan Ekeland, professor 

St. Olavs Hospital HF  

Helse Møre og Romsdal HF 

Høgskulen i Volda 

Referent Maria Henningsen  

https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
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 Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO) har i for liten grad informert om og forankret 
beslutninger i de respektive sektorene gjennom foregående år.  

 Det oppfordres til at samtlige institusjoner representert i utvalget etablerer gode rutiner for å 
forberede og følge opp saker og implementere vedtak i egen organisasjon. Referatene er 
omfattende å sette seg inn i for utenforstående, men representantene kan trekke ut relevant 
informasjon før videreformidling. 

 Når ny organisering har fått satt seg (2019) bør deltakelse på video for de som har lang 
reisevei vurderes på nytt. Inntil videre ønsker HMN RHF fysisk oppmøte. 

 
Overlappende representasjon mellom SO og underutvalgene, samt oppfølging fra sekretariatets 
side, skal i utgangspunktet sikre at saker fra underutvalgene bringes til SO og motsatt. Samtidig 
oppfordres medlemmene i SUFI til å engasjere seg i sakslisten og bringe saker både til SUFIs og 
SOs møter. Sekretariatet vil begynne å sende påminnelse om å melde inn saker, samt foreløpig 
punktvis saksliste, ca. 4-6 uker før møtene. Innkalling og vedlegg vil fortsatt sendes ut en uke før 
møtet. Også observatører kan melde inn saker. 
 
Spørsmålet om medlemsstatus for Nord Universitet og andre institusjoner med campus i flere 
helseregioner vil behandles av RHF-enes strategigruppe for forskning og interregionalt 
fagdirektørmøte i løpet av våren. SUFI holdes orientert. 
 
Mandat for underutvalgene og felles årshjul ble vedtatt av Samarbeidsorganet 1. november 2018 
og er tilgjengelig på Helse Midt-Norges nettsider.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar orienteringen til etterretning. Innspillene tas 
med til AU SO og følges opp på kommende møter i SUFI og SO.  
 

Sak 4/18 
Diskusjon 

Temaer for felles strategiseminar høsten 2018 
Det vil arrangeres strategisk seminar for medlemmer og underutvalgene 7.november 2018. AU SO 
vil nedsette en komité for seminaret der bl.a. en brukerrepresentant vil inngå, men begge 
underutvalgene er bedt om å forberede det faglige innholdet i seminaret. 
 
Følgende ble foreslått som mulige temaer innen forskning og innovasjon på seminaret: 

 Brukermedvirkning i forskning på system- og prosjektnivå  

 Sikker lagring og deling av forskningsdata 

 Ny personvernforordning og konsekvenser for forskning 

 Økt grad av tverrfaglig forskningssamarbeid (f.eks. med samfunnsvitenskapelige og 
teknologiske fag) og samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten 

 Implementering av forskningsresultater i klinisk praksis 
 
Midt-Norge har mange fortrinn for eksempel innen helse og teknologi som bør utnyttes bedre. På 
seminaret vil det bli behov for å drøfte de store linjene og overordnet strategi, samtidig som 
konkrete tiltak og operativt nivå inkluderes. Utlysning av forskningsmidler er et viktig strategisk 
virkemiddel som vil bli drøftet, men det er samtidig viktig at velfungerende eksisterende tiltak 
videreføres så langt det lar seg gjøre. 
 
Vedtak: 
Samtlige medlemmer i Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon arbeider videre med temaer 
for strategiseminaret i sin egen organisasjon frem mot neste møte 18. april. Innspill sendes til 
sekretariatet på e-post innen fredag 6. april. 

https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
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Sak 5/18 
Diskusjon 

 

Regional samordning av forskningsinfrastruktur 
Innledning v/Pål Romundstad, NTNU. SUFI spilte i høst inn sak til SO behov for samordning av 
regional forskningsinfrastruktur. SO ber SUFI ta ansvar for utredning og etablering av et 
regionalt infrastrukturutvalg, med formål å samordne forskningsinfrastrukturen i regionen. 
Formålet med et slikt utvalg er å skaffe oversikt over hva som finnes av infrastruktur og hvilke 
prioriteringer og strategiske valg som bør gjøres på kort og lang sikt.  
 
SUFI oppnevnte en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til mandat for infrastrukturutvalget. 
Arbeidsgruppen vil bestå av fire personer (2 HF + 2 UH) og koordineres av sekretariatet. 
 
Vedtak: 
SUFI oppnevner følgende personer til arbeidsgruppe for regionalt infrastrukturutvalg: Siv 
Mørkved, St. Olavs Hospital, Bodil Landstad, Helse Nord-Trøndelag HF, Magnus Steigedal, 
NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap får ansvar for å oppnevne en person til 
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen orienterer SUFI på kommende møte. 
 

Sak 6/18 
Orientering 
 

 
 
 

Samarbeidsorganets økonomi  
Sekretariatet orienterte om status for SOs økonomi og la frem regnskap for 2017 og forslag til 
budsjett for 2018. Foreløpig prognose viser at det er rom for å lyse ut ca. 50,7 mill. kr.   
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar orienteringen til etterretning og informeres 
om oppdatert prognose i kommende møte. 
 

Sak 7/18 
Vedtak 

 

Søknad om endring i tildelt stipend fra Samarbeidsorganet for 2018 
I fjorårets tildelingsrunde ble det tildelt to postdoktorstipender tilsvarende 1,5 års 
fulltidsstilling etter feil i innsendt søknad (50 % i 3 år). Det er ifølge gjeldende forskrift ikke 
tillatt å ansette en postdoktor i mindre enn to år, og stipendene må derfor forlenges for at 
kandidatene skal kunne tilsettes. AU SO har bedt SUFI fatte vedtak i saken. 
  
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg vedtar forlengelse av postdoktorstipend til Arne Sæternes og Hanne Sorger 
til 50 % stilling i seks år. Hvis arbeidet fullføres innen fullgått tid, skal gjenstående midlene 
tilbakeføres. Sekretariatet justerer informasjon i «Retningslinjer for søknadskategoriene» før 
utlysning i 2018 for å unngå lignende problemstillinger senere. 
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Diskusjon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Utlysning av forskningsmidler gjennom Samarbeidsorganet for 2019 
Innledning v/Toril Hernes, som orienterte om SOs innspill til saken i møte 29. jan (sak 6/18). 
Disse er tatt inn i utkastene til utlysningstekst og tilhørende dokumenter, som var vedlagt 
innkallingen. SO ønsker ingen store endringer i årets utlysning, men strategiseminaret (sak 
4/18) vil få konsekvenser for utlysningen i 2019. 
 
Pål Richard Romundstad og Siv Mørkved orienterte kort om planene for kommende utlysning 
fra Felles Forskningsutvalg (FFU): 

 FFU innfører samme lengde på protokollene som SO (10 sider)  

 Det utlyses følgende kategorier: korttidsprosjekt (1 mill. kr. over to år) og CAGs (Clinical 
Academic Groups) 

 
Samarbeidsorganet drøftet også utlysning av såkalte CAGs i forrige møte og vil vurdere dette 
for neste års utlysning (2020). SUFI stiller seg positiv til at FFU kjører en pilot med tildeling av 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102
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inntil to grupper ved Det integrerte universitetssykehus. Erfaringene fra utlysningen tas med 
til strategiseminaret i november. SUFI foreslo å innhente skisser før selve utlysningen for å 
kartlegge miljøene. Representanten fra HMN RHF minnet at de andre helseforetakene også 
får øremerkede midler fra HMN og står fritt til å utlyse interne midler som de vil. 
 
Utkast til utlysningstekst og tilhørende dokumenter ble gjennomgått i plenum. I tillegg til 
noen språklige justeringer ble det foretatt følgende endringer: 

 Søkerne bes om å krysse av i eSøknad for om de har sendt samme søknad før 

 Det vil fra i år være mulig å søke om inntil 100 000 kr/år i budsjettet for søknad om 
vitenskapelige stillinger. Det er derimot ikke mulig å søke om drift til samme stilling i 
kategorien prosjektmidler. 

 Antall tildelinger innen kategorien ph.d. ukjent kandidat økes slik at estimert fordeling 
mellom tildeling av kjent/ukjent kandidat blir 15/8 

 Satsingsområder: Translasjonsforskning blir stående som eget punkt inntil videre. 
Helseledelse tas inn under helsetjenesteforskning. 

 Det stilles krav om at minst en deltaker i prosjektet skal ha ≥50 % stilling i helseforetak.  

 Samtlige helseforetak må innen april oppgi én person som forankre over klinikknivå for 
søknader som omfatter flere klinikker. 

 
Miljøene må forberedes allerede nå på at utlysningen kommer, spesielt med tanke på 
etablering av samarbeid med klinikk. 
 
Samarbeidsorganet skal jf. vedtak i styret i HMN RHF i oktober 2017 vedta tildeling for 
resultatbaserte øremerkede midler for alle helseforetakene i regionen. Forskningssjefene i 
Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF bes om å ta hensyn til dette i 
planlegging av årets interne utlysninger. 
 
Vedtak: 
Innspill fra Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon innspill tas inn i utlysningstekst og 
tilhørende dokumenter, og sendes ut på sirkulasjon før vedtak i neste møte. 
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Strategier for fakulteter ved NTNU 
Orientering v/Magnus Steigedal, NTNU Helse. NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden 
2018-2025 ble vedtatt desember 2017. Det er igangsatt arbeid med fakultetenes strategier, 
og flere av dem ønsker innspill fra institusjonene representert i SUFI. Oppsummering av flere 
fakulteters strategier var sendt ut med innkallingen.  
 
Fakultetene er kommet ulikt i strategiprosessen, men når oppfølging av strategiene starter 
(handlingsplaner) vil samarbeidsutvalgene være en naturlig innspillsarena. Dekanmøtene kan 
da sende konkrete bestillinger til Samarbeidsorganet om hva de ønsker innspill på.  
 
Flere i SUFI ga uttrykk for at både NTNU sentralt og fakultetene i større grad bør ta inn over 
seg det regionale behovet, ikke bare internasjonal konkurransedyktighet. Brukerperspektivet 
er også lite involvert i strategiene. Etablering av universitetskommune (Trondheim/NTNU) er 
imidlertid et viktig lokalt tiltak som kan utvides regionalt på sikt. Trondheim kommune er også 
svært positiv til tverrfaglig samarbeid på flere områder, f.eks. logistikk, teknologi og økonomi.  
 
Vedtak: 
Medlemmene i SUFI melder inn innspill til Magnus Steigedal til fakultetenes strategier tilbake 
til de aktuelle fakultetene. Frist for innspill er 26. februar. SUFI holdes orientert. 

https://www.ntnu.no/ntnus-strategi
https://www.ntnu.no/ntnus-strategi
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Sak 10/18  Orienteringer fra institusjonene 
Helse Midt-Norge RHF: 

 Ledelsen i fagavdelingen er i USA på leverandørkonferanse for Helseplattformen 

 Nasjonal veileder for brukermedvirkning ferdigstilles i løpet av våren og kan legges ut 
sammen med utlysningen i april. Orientering i neste møte i SUFI. 

 Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning fra RHF-ene (KLINBEFORSK) er åpnet 
og har søknadsfrist 30.april 2018 kl. 16:00. 

St. Olavs Hospital HF: 

 Aktiviteten preges av at det skal ansettes ny adm. direktør og forsknings- og 
integrasjonsdirektør.  

 Det er gjort en utredning om regional CTU (Clinical Trials Unit), avventer videre steg. 

 Fokus på Open Access og vitenarkiv fremover, og samarbeid med NTNU om dette 
Helse Møre og Romsdal HF: 

 Ingen orientering grunnet forfall 
Helse Nord-Trøndelag HF: 

 Ingen orientering 
Sykehusapotekene HF: 

 Ingen orientering 
Nord Universitet: 

 Årets handlingsplaner er lagt frem for styret, samarbeidspartnere vil få mulighet til å gi 
innspill etter hvert. 

 Jobber med å øke forskningskompetansen 
NTNU: 
SU-fakultetet: 
Oppdatering av sak om studentklinikker fra tidligere møter: HOD har i rundskriv I-6/2017 
klargjort hvilke lovverk som ligger til grunn og som skal anvendes i kliniske 
profesjonsstudier. Departementet konstaterer at det ikke er problemer med den ordningen 
for terapiopplæring som eksisterer ved universiteter med profesjonsutdanning i psykologi. 
Det er gjennomført en gjennomgang av klinikken ved Institutt for psykologi (NTNU) som 
konkluderer med at de juridiske aspektene er ivaretatt. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap: 

 Kaare Bønaa har fått Nasjonalforeningens hjerteforskningspris. Han er ansatt på MH-fak. 
og St. Olavs og finansiert av Samarbeidsorganet. 

 Starter med innovasjonslab der Martin Steinert (tidligere Stanford) vil etablere en node 
og bidra inn i miljøene. I første omgang et prøveprosjekt på ett år, åpent for hele 
regionen. 

Høgskolene: 

 Ingen orientering grunnet forfall 
Regionalt brukerutvalg: 

 Det er oppnevnt nye medlemmer i RBU fra årsskiftet, men representantene i SUFI 
fortsetter. 

 Arbeider med nasjonal veileder for brukermedvirkning i forskning 

 Ønsker nominasjoner til Forskningsprisen 2018, med frist 31.april. 
Eventuelt Følgende saker foreslås til neste møte (18. april): 

 Invitere TTO NTNU for å informere om innovasjonssatsing på NTNU 

 Open Access (MH-fakultetet organiserer i tillegg samarbeidsmøte utenom dette forumet) 

 

 

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/utlysning/

