Møte i AU Samarbeidsorganet (AU SO) 16.04.18
Til stede: Henrik Sandbu og Maria Henningsen
Saker til behandling
Status for oppfølging av sak om AKF fra forrige møte: Samarbeidsorganets bevilgning til Enhet for
anvendt klinisk forskning (AKF)
- Henrik Sandbu avklarer med forskningssjefene i HMR og HNT om de støtter overføring av
monitorstilling ved AKF til St. Olavs.
- AKF er orientert om konklusjonen gjennom Kari Håland. Formelt svarbrev sendes når saken er
avklart med de øvrige helseforetakene.
Status for oppfølging av sak om forskerstillinger i hf-ene fra forrige AU SO:
AU SO ba på forrige møte NTNU kalle inn til samarbeidsmøte med Helse Møre og Romsdal HF for
avklaring om innhold og vilkår for stillingene. Studieseksjonen på fakultetet følger opp saken.
Kommende utlysning av regionale forskningsmidler
Kort orientering om status v/sekretariatet. Det var ikke behov for avklaringer med AU SO; eventuelle
spørsmål avklares i Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) onsdag 18. april.
Planlegging av kommende møte i Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 18. april.
Gjennomgang av sakslisten og planlegging av saker.
Orientering om arbeidsgruppe for infrastrukturutvalg og veien videre
Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte og er i gang med utkast til mandat for regionalt
infrastrukturutvalg. Siv Mørkved vil orientere om gruppens arbeid i kommende møte i SUFI 18. april.
Oppfølging etter møte i RHF-enes strategigruppe i mars:
For følgende to saker ble RHF-ene bedt om å følge opp (4/2018):
 Oppfordring til RHF-ene om å spre budskap om felles nettløsning for kliniske studier i
spesialisthelsetjenesten på Helsenorge.no.
 Oppfølging av Husebekkrapporten – status Midt-Norge
Status for planlegging av strategiseminar Samarbeidsorganet.
Følgende personer er oppnevnt på forespørsel fra Helse Midt-Norge (frist for oppnevning 16. april):
 NTNU: Toril Forbord og Magnus Steigedal
 RBU: Oppnevner representant på møte 24. april
 Helse Møre og Romsdal HF. Solveig Roth Hoff
 Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs HF: Har bedt om utsettelse til 17. april
Det vil kalles inn til arbeidsmøte når alle medlemmene er oppnevnt. Komiteen må selv finne sin
arbeidsform, men skal holde samarbeidsutvalgene orientert og innhente innspill.
Ressurser i sekretariatet på lang sikt
Regionen overtar sekretariat for NSG og RHF-enes strategigruppe for forskning i 2 år fra desember
2019. Finansiering og organisering av stillingene vurderes av AU SO mot slutten av 2018.

