Møte i AU Samarbeidsorganet (AU SO) 12.03.18
Lync: Henrik Sandbu, Björn Gustafsson, May Britt Kjelsaas (deler av møtet) og Maria Henningsen
Saker til behandling
Samarbeidsorganets bevilgning til Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF)
Behandling av henvendelse fra Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU) om SOs bevilgning til
Enhet for Anvendt klinisk forskning (AKF). Bevilgningen for 2018 er 8 mill. kr.
Konklusjon:
- AU SO tillater videreføring av stilling knyttet til monitorering (50-100 %), under forutsetning av
dette er innenfor rammene av bevilgningen.
- HMN RHF avklarer med de øvrige helseforetakene i regionen om de godkjenner overføring av
stillingen fra NTNU til St. Olavs Hospital. Det vurderes som mer hensiktsmessig at monitorstillingene
på Øya samlokaliseres.
- AU SO tar foreløpig ikke stilling til forespørsel om økt bemanning knyttet til webCRF og
videreføring av to professor II-stillinger der nåværende stillingsinnehavere har gått av eller går av
med pensjon innen kort tid. Dette må ses i sammenheng med arbeidet med CTU ved det integrerte
universitetssykehus. Monitorering skal inngå i denne gjennomgangen.
Innspill fra Helse Møre og Romsdal HF om forskerstillinger i hf-ene – hvordan ta videre?
Samarbeidsorganet HMN-NTNU bevilget i 2016 en 100 % forskerstilling hver til Helse Møre og
Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Stillingen kunne deles opp i mindre andeler og
stillingsinnehaverne skulle tilsettes ved NTNU eller annet universitet/høyskole i regionen. Helse
Møre og Romsdal HF har meldt ønske om et samarbeidsmøte med NTNU for forventningsavklaring
og videre planlegging av stillingene.
Konklusjon:
AU SO ber NTNU kalle inn til samarbeidsmøte med Helse Møre og Romsdal HF for avklaring om
innhold og vilkår for stillingene.
Kommende utlysning av regionale forskningsmidler
Oppfølging fra forrige møte og møte i SUFI 12. februar. AU SO drøftet kommende utlysning og
konkluderte med følgende:
- Ny FIU-direktør ved det integrerte universitetssykehus vil være på plass i løpet av våren og kan
forankre søknader over klinikknivå (f.eks. infrastruktur for forskning) ved behov.
- I tråd med praksis i andre regioner gis det mulighet til å legge inn inntil 200 000 kr/år i
stillingssøknader (ph.d., postdoktor, forsker), i tillegg til rundsummen. Behovet for ekstra
driftsmidler skal begrunnes i et eget skjema som vedlegges søknaden. Søker er ikke garantert å få
innvilget søknad om ekstra driftsmidler og skal kunne vise til plan B uten ekstra driftsmidler.
- Det er ikke tillatt å søke om ekstra driftsmidler i kategorien «Prosjektmidler» med identisk søknad
og søker som for stillingssøknadene. Det er tillatt å relatere to søknader til hverandre, f.eks. ved at
en gruppeleder søker om miljøstøtte der en søknad om ph.d.-stipend vil inngå som en del av et
større prosjekt, men hver enkelt søknad skal være uavhengig av de øvrige. Identiske søknader vil
forkastes, og hver søker kan maksimalt sende tre søknader til SO. Eventuelle søknader til FFU
kommer i tillegg.
- Brukermedvirkning i forskning (BMV): Sekretariatet og representanter fra RBU foreslår at
sekretariatet gjennomgår beskrivelse av BMV i søknadene og sammenstiller disse i en samlet
oversikt som gjennomgås sammen med to representanter oppnevnt av RBU, før eventuell forkasting
av søknader på grunn av manglende beskrivelse legges frem for AU SO for vedtak. Tekst om BMV i
utlysningstekst og på nettsider skal godkjennes av representanter fra RBU før publisering. AU SO
godkjenner forslaget og ber RBU oppnevne to representanter.

Status for infrastrukturutvalg
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Magnus Steigedal og Janne Østvang, NTNU, Bodil
Landstad, Helse Nord-Trøndelag HF og Siv Mørkved, St. Olavs Hospital HF. Første møte er rett over
påske. AU SO ber om at medlemmene i infrastrukturutvalget skal være på dekan/direktørnivå.
Status for strategiseminar Samarbeidsorganet:
Dato er satt til 7.november og det er sendt ut innkalling til samtlige medlemmer av SO og
underutvalg. Et brev om oppnevning av medlemmer vil sendes til RBU, Helse Nord-Trøndelag HF,
Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF og NTNU innen påske.
Annet:
- Innspill fra Forskningsrådet om nytt visualiseringsverktøy for EU-resultater (Tableau) settes opp
som orienteringssak i kommende møte i SUFI.
- Innspill fra NTNU i SO-møtet 29.januar om finansiering av professorat i e-helse ved NTNU:
Henrik legger frem saken for ledelsen i HMN RHF. Saken bør løftes i det strategiske arbeidet i SO.

