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Møtereferat 

Torsdag 8. november kl. 10:00-15:00 – Scandic Lerkendal, Trondheim 

 

Referent Natalia Olsen 
  
Sak 10/18 
Beslutningssak 

Åpning av møtet 
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og leder for 
Samarbeidsorganet i 2018, åpnet møte: 
  

 presentasjon av fremmøtte,  

 godkjenning av referat fra møte 29. januar 2018, 

 godkjenning av innkalling til møte 08. november 2018, 
 
Innspill i møtet:  
Ingen merknader til referatet og ingen saker meldt under eventuelt.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møte 29. januar 2018 og innkalling til møte 
8. november 2018. 
 

Sak 11/18 
Orienterings- og 
beslutningssak 

Mandat, sammensetning og oppnevning av leder for 2019 
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, innledet saken med 
orientering om mindre justeringer i mandatet for Samarbeidsorganet.  
 
Mandatet for Samarbeidsorganet vedtas av styret i Helse Midt-Norge RHF, og 
administrerende direktør er gitt fullmakt til å foreta mindre justeringer, jf. vedtak i 
styresak 76/17. Følgende justeringer er gjort:  
 

 Helse Midt-Norge RHF endrer representasjonsnivå slik at assisterende 
fagdirektør kan oppnevnes som medlem (tidligere kun fagdirektør). 

 Antall årlige møter økes fra to til tre, dette for å ivareta kontinuiteten i arbeid.  

 Nord universitet opprettholder sin status som observatør (oppfølging av sak 
3/18 i Samarbeidsorganet) fordi Nord universitet allerede er representert som 
fast medlem i Helse Nord sitt samarbeidsorgan (NTNU i Gjøvik har etter 
tilsvarende praksis kun observatørstatus i Helse Sør-Øst sitt samarbeidsorgan). 

 Det er tatt med at styret i Helse Midt-Norge RHF har delegert beslutning om 
tildeling av det øremerkede tilskuddet til forskning (kap. 732, post 78) til 
Samarbeidsorganet, jf. vedtak i styresak 76/17. 

 Det er tatt med at sekretariatsfunksjon er forsterket med 1 stilling finansiert av 
NTNU.  

 
Mandatene for Arbeidsutvalget og underutvalgene vedtas og revideres av 
Samarbeidsorganet. Sekretariatet har foreslått enkelte tilføyelser som harmoniserer 
saksflyt for utlysning og tildeling av utdanningsmidler tilsvarende forskningsmidler.  
 
Oppnevning av leder for Samarbeidsorganet for 2019. Ledelse av Samarbeidsorganet 
rullerer mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Leder sitter for ett år av gangen. I 
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2019 er det NTNU sin tur, og prorektor for nyskapning Toril A. Nagelhus Hernes er av 
NTNU oppnevnt som leder for Samarbeidsorganet.  
 
Oppnevning av ledelsen for underutvalgene for 2019 
Ledelse av Samarbeidsutvalget for utdanning rullerer mellom Helse Midt-Norge RHF og 
UH-sektoren. Ledelse av Samarbeidsutvalget for forskning og innovasjon rullerer 
mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Leder sitter for ett år 
av gangen. Det foreslås å utsette rulleringen i underutvalgene til 2020 for å ikke skifte 
ut all ledelse på en gang og for å oppnå mest variert representasjon i ledelsen (mellom 
Helse Midt-Norge RHF og UH-sektoren).  
 
Kommentar i møtet:  
Nord universitet ved dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap Trine Karlsen 
påpeker at det i avtalen mellom Nord universitet og Helse Midt-Norge RHF står at 
denne gjelder Nord universitet sine studiesteder Namsos og Levanger (som er i 
Trøndelag). Slik at Karlsen ved å sitte i Samarbeidsorganet i Helse-Midt ikke 
representerer Nord universitet i Nordland (denne representasjon ivaretas av henne via 
USAM i Helse Nord). Hun synes videre at det er noe ulogisk at Nord universitet er 
representant i underutvalg for utdanning, men observatør i underutvalg for forskning 
og i Samarbeidsorganet.  
 
Vedtak: 
 

 Samarbeidsorganet tar informasjon om justeringer i mandatet for 
Samarbeidsorganet til etterretning.  

 Samarbeidsorganet vedtar reviderte mandater for Arbeidsutvalget og 
underutvalgene.  

 Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor, NTNU, oppnevnes som leder for 
Samarbeidsorganet i 2019. 

 Samarbeidsorganet vedtar at Helse Midt-Norge RHF fortsatt leder 
underutvalgene ut 2019 før rullering i 2020. 
 

Sak 12/18 
Beslutningssak 

 

Årshjul for 2019 
Sekretariatet la frem utkast til årshjulet for Samarbeidsorganet, Arbeidsutvalget og 
underutvalgene for 2019. Møter i Samarbeidsorganet ble foreslått berammet til 
13.02.2019, 07.06.2019 og 06.11.2019. 

 
Innspill i møtet:  
Det er ønskelig at juni-møtet flyttes til formiddagen og at det legges til rette for 
eventuell deltakelse på Skype.  
  
Vedtak: 
Samarbeidsorganet godkjenner årshjulet og tar innspill til etterretning.  
 

Sak 13/18 
Beslutningssak 

 

Årsrapport 2017 for Samarbeidsorganet og underutvalgene 
Sekretariatet sammen med Arbeidsutvalget og underutvalgene har utarbeidet 
årsrapport for 2017 som forelegges Samarbeidsorganet for godkjenning. Rapporten var 
klar allerede i begynnelsen av 2018, men møtefrekvensen gjorde at den forelegges til 
godkjenning først i det aktuelle møte 8. november 2018.  
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Innspill i møtet:  
 

 Ingen anmerkninger til selve rapporten. 

 Viktig oppsummering av arbeid som er gjort av Samarbeidsorganet, særlig ved 
påfølgende egenevaluering og oppfølging av saker; og for eksempel ved 
fremtidens forskning på Samarbeidsorganets aktivitet.  

 Arbeid med å sikre reell brukermedvirkning har bedret seg fra 2017 til 2018.  

 Det er ønskelig at rapporten i fremtiden utarbeides og godkjennes tidlig på året 
slik at man får mulighet til å kommunisere den ut bredere. Medlemmer av 
Samarbeidsorganet oppfordres til å bruke egne administrative kanaler for 
formidling.  

 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet godkjenner årsrapporten for 2017 og tar innspill til etterretning.  
 

Sak 14/18 
Orienteringssak 

Endring av krav til økonomirapportering i prosjektene som har fått tildelt forsknings- 
og utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF 
Sekretariatet for Samarbeidsorganet ved økonomirådgiver Oxana Eide, NTNU, 
orienterte om at det jobbes med felles mal for økonomisk rapport til 
Samarbeidsorganet. Den skal gjelde alle prosjektene som har fått tildelt forsknings- og 
utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Det skal i tillegg utarbeides en veiledning 
til rapporten. Rapportering forventes ikke å medføre merarbeid for prosjektøkonomer 
fordi andre finansiører (som for eksempel Forskningsrådet) har tilsvarende 
rapportering. Felles mal vil forelegges til godkjenning i Samarbeidsorganet i 
førstkommende møte 13.02.2019 og tas i bruk fra 2019. 
 
Innspill i møtet:  
Det er ønskelig med samarbeid med økonomirådgiver ved St. Olavs hospital som har 
ansvar for oppfølging av forskningsmidler i prosjekter som forvaltes på St. Olavs 
hospital.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar informasjon til orientering.  

  
Sak 15/18 
Diskusjons- og 
beslutningssak 

Strategiseminar 7. november 2018 – oppsummering  
Det skal utarbeides en rapport fra Strategiseminaret i løpet av kort tid.  
 
Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF (leder for Samarbeidsutvalg for 
forskning og innovasjon) Siv Mørkved og HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF (leder for 
Samarbeidsutvalg for utdanning) Anne Katarina Cartfjord innledet saken ved å 
oppsummere Strategiseminaret.  
 
Forskning og innovasjon 
 

 Oppdragsgiver: pasienter, pårørende, befolkning. 

 Forskjellige oppdrag fra HOD og KD, men forsknings- og utdanningsoppgaver i 
begge sektorene. Det skal foregå forskning i alle helseforetakene i regionen, og 
det er viktig at svake forskningsmiljøer samarbeider med sterke miljøer ved 
universitetssykehuset og høgskoler/universitet. Det forventes at St. Olavs 
hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, tar et spesielt 
ansvar for å bidra til forskning i hele helseregionen.  
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 Ansvar for fagnettverksarbeid, også internasjonalt.  

 CAGs (Clinical Academic Groups) har vært under utvikling, derfor nyttig 
informasjon. Det ville vært interessant å følge denne retningen, men tilpasse 
innholdet regionens forhold. Hvilke kriterier og områder skal gjelde hos oss? 

 Karriereveier – hvordan beholde klinikere i forskning? 

 Digitalisering/Helseplattformen – hvordan skal vi sørge for involvering av ulike 
miljøer, også teknologiske miljøer? 

 Standardisering, registre mm. – viktig for å kunne bruke klinisk data til 
forskning.   

 
Utdanning  
 

 Utdanningssamarbeid bør styrkes. 

 Kombinerte stillinger for klinikere og forskere innen alle helseprofesjoner – bør 
ha samme opplegg for utdanning for å fremme praksisnær undervisning og 
veiledning for studentene. 

 Praksisveiledning bør ivaretas i helseforetakenes budsjetter.  

 Praksisfeltet må være tettere koblet til utdanning – hvordan kommer vi dit? 
Spesialisthelsetjenesten er ikke en god nok bestiller overfor 
utdanningsinstitusjonene. Det er viktig med tydeligere bestillinger og bedre 
samarbeid.  

 Digitalisering/Helseplattformen – viktig å involvere studenter tidlig. Dette er 
våre fremtidige arbeidstakere.  

 Nye teknologier for utdanningsformål er på plass (VR ol.), men de må fylles 
med innhold. Hvem skal lage gode og lett tilgjengelige undervisningsopplegg for 
våre studenter? 

 Digitalisering medfører at yrkene endres. Hvordan endrer vi sammensetning av 
personell? 
 

Innspill/diskusjon i møtet om strategisk viktige områder:  
 

 NTNU (Björn Gustafsson): Vi har egentlig veldig overlappende oppdrag. Vi har 
ansvar for kunnskapsbasert utdanning og det er viktig med praksisnær/klinisk 
forskning. Når det gjelder CAGs, så har det skjedd en utvikling i retning av 
utdanning, f.eks. hospitering av studenter. Man oppnår raskere implementering 
av ny kunnskap. Innovasjon er også en element i CAGsen. Dette er en veldig 
interessant modell, lurt å bruke deres erfaringer. Vi må tilrettelegge for gode 
karriereveier for forskere, også klinikere. Vi må samarbeide bedre. 
Helsesektoren må beskrive tydeligere hva de trenger og UH-sektoren må 
fortelle tydeligere hva vi har å tilby. Helseplattformen er en viktig 
forskningsinfrastruktur for oss – alle miljøer på universitet og høgskoler bør 
derfor sette av ressurser til dette samarbeidet.   

 St. Olavs hospital (Gunnar Morken): Det er kritisk å få på plass 
fagledernettverk som Helse Midt-Norge RHF har bedt St. Olavs hospital om å 
lede. LIS (lege i spesialisering) 2 og 3 må på plass. Kan brukes til andre oppgaver 
senere.  

 NTNU (Toril A. Nagelhus Hernes): Vi har nå grunnlag for å beslutte og handle. 
Skal vi prøve ut CAG-modellen? Vi må selvfølgelig tilpasse og konkretisere 
innholdet. Ønsker en arbeidsgruppe som skal jobbe med utlysning. Utlysning 
bør gjerne inneholde krav til tverrfaglighet og konkretisere oppgaver som 
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studenter fra andre miljøer kan jobbe med, særlig teknologer. Hvem/hva er 
fremtidig helsearbeider? Vi trenger at helsesektoren konkretiserer krav som vi 
skal kunne ta inn i utdanning. Savner for øvrig status fra HF-ene på antall PhD-
er (Svar: oversikten vil sendes ut senere).  

 Helse Møre og Romsdal HF (Torstein Hole): Dersom vi skal prøve ut CAGs, må 
de tilpasses våre mål og strategiske føringer. Når det gjelder fagledernettverk, 
så er det et overmodent behov. Vi trenger å forbedre vår bestillingsevne, men 
vi trenger først å skaffe oss en oversikt over hvor vi ligger på nasjonalt nivå – er 
vi f.eks. over- eller underdimensjonert på enkelte områder?  

 Helse Midt-Norge RHF (Siv Mørkved): Felles forskningsutvalg for St. Olavs 
hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, har hatt sin første 
utlysning av KAFs (klinisk akademisk forskningsgruppe), tilsvarende CAGs. Når 
man har gått gjennom søknader er det synlig at man trenger tydeligere kriterier 
for hva vi ønsker med CAGs, særlig i tilfeller hvor det allerede har vært 
samarbeid fra før av.  

 Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF (Snorre Ness): Vi trenger en 
begrepsavklaring, kanskje bruke inkludering istedenfor integrering. Har tro på 
CAGs – jobbe mer sammen, inkluderende og helhetlig. Det er viktig å ta hensyn 
til omgivelser, f.eks. vi trenger samarbeid med fylkeskommuner. Hvilke 
forsknings- og utviklingsmidler tildeles der? Lurt å få til et mer helhetlig løp for 
både primær- og spesialisthelsetjenesten.  

 St. Olavs hospital (Runa Heimstad): Utviklingen skjer veldig raskt. Det er 
vanskelig å lage prognoser, vi bør kanskje i større grad øke vår evne til å skifte 
retning fortere. Vi bør fortsette å satse på kombinerte stillinger. Når det gjelder 
samarbeid rundt Helseplattformen, så har vi allerede PhD-løp knyttet til dette.  

 Helse Nord-Trøndelag HF (Bodil Landstad): I starten burde vi kanskje «styre» 
CAGsene noe for å gi dem riktig retning? Viktig ellers å ha likeverdige CAGs slik 
at det ikke blir bare «Trondheim»-CAGs.  

 NTNU (Pål R. Romundstad): Vi bør være forsiktig med å styre CAGsene for mye.  

 Helse Midt-Norge RHF (Stig Slørdahl): Når det gjelder CAGs, så trenger vi først 
å starte noe konsentrert for å utvikle konseptet, for å så bredde det ut. Men 
det er uten tvil kjempeviktig at alle helseforetakene deltar og ikke bare 
Trondheim.  
 

Vedtak:  
 

 Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget om å etablere en arbeidsgruppe som 
skal utrede utlysning av inntil 1-2 norske KAGs (klinisk akademisk gruppe). 
Elementene som bør ivaretas: brukerperspektivet; at det ikke er bare 
forskning/PhD-er og publikasjoner som produseres, men at det også oppnås 
forbedring av tjenester; inkludere utdanning (oppgaver/praksis/sommerjobber 
for studenter); inkludere alle relevante miljøer fra hele regionen.  

 Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget om å etablere en arbeidsgruppe som 
skal utrede tiltak (inkludert økonomiske kostnader) ifm. frikjøp av klinikere til 
forsknings- og utdanningsoppgaver. 

 Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget om å etablere en arbeidsgruppe som 
skal utrede tiltak for å rekruttere studenter fra relevante miljøer, også andre 
enn medisin og helse, til gjennomføring av 
studentoppgaver/forskningsoppgaver knyttet til utvikling og bruk av 
Helseplattformen. 
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 Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget med sekretariatet om å utarbeide en 
utkast til årlig utlysning av forskningsmidler, nødvendige miljøer bør involveres 
ved behov.  

 
Sak 16/18 
Beslutningssak 
 

 
 
 
 

 
 

Tildeling av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2019 
Sekretariatet for Samarbeidsorganet ved økonomirådgiver Oxana Eide, NTNU, 
orienterte om justert tildelingsramme for 2019. Videre orienterte sekretariatet ved 
rådgiver Mai-Hege Stokke om prosessen fra utlysning og frem til innstilling. 
Innstillingsnotat og liste over innstilte prosjekter og reserve fulgte vedlagt innkallingen.  
 
Björn Gustafsson, dekan for MH-fakultetet, NTNU (medlem i Arbeidsutvalget for 
Samarbeidsorganet), orienterte videre om at innstillingen ble behandlet og godkjent i 
møte 24.10.2018 i Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI). SUFI anbefalte 
å gi tildeling til prosjekt 24214 for å få bedre regional fordeling – dette i tillegg til de 
prosjektene som allerede ble innstilt, noe som ville medføre overskridelse av 
tildelingsramme. Björn Gustafsson orienterte videre om at det i etterkant av SUFI-
møtet blitt kjent at én av innstilte har trukket sin søknad. Han skisserte derfor et 
alternativ hvor «frigjorde» midler skulle brukes til prosjekt 24214 uten overskridelse av 
tildelingsramme.   
 
Under behandling av innstillingen og vedtak om tildeling av forskningsmidler deltok ikke 
Gunnar Morken og Torstein Hole grunnet inhabilitet. 
 
Diskusjon i møtet knyttet til selve innstilling og forslag:  
 

 Ett av alternativene kan være å ikke tildele hele rammen, men å sette av en del 
midler slik at man kan delta i andre prosjekter hvor egenfinansiering stilles som 
et krav.  

 Søknadskategori prosjektmidler har fått høyere tilslag enn andre kategorier. Det 
er mulig å redusere antall tildelinger av prosjektmidler for å øke antall stillinger 
eller bruke disse midlene til strategiske tiltak.  

 
Diskusjon i møtet på generelt grunnlag:  

 

 Det er viktig å få flere søkere fra strategisk viktige miljøer/fagområder (psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Svar: Søknader må 
fremdeles være kvalitativt gode for å kunne få tildeling.  

 Ved neste utlysning er det ønskelig å ta inn teknologi.  

 Lurt i tillegg å merke seg områder som man ikke skal satse på.  

 Det er ønskelig å se på oversikt over tildelinger over tid i en samlet oversikt, 
dette med tanke på å se om strategiske føringer følges gjennom tildelinger.  

 Vi trenger å øke fokus på implementering av resultatene.  

 Der det ikke finnes samarbeidspartnere/veiledere i Norge, må forskere være 
flinkere til å hente kompetanse internasjonalt. Svar: Det er flere søknader som 
har internasjonalt samarbeid.  

 Få/ingen søknader som går på tjenesteinnovasjon, hvordan stimulere denne 
type forskning? 

 Savner flere institusjoner enn NTNU. Svar: Det er flere deltakere i prosjektene 
som er fra andre institusjoner og det er mange delstillinger hvor kanskje NTNU 
er oppgitt først, noe som vises i oversikten. Vertsinstitusjon viser bare at 
prosjektøkonomien skal forvaltes ved denne institusjonen.  
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 Finnes det arenaer hvor forskere kan møte andre aktører og inngå samarbeid 
om prosjektene? Svar: Vi har noen arenaer for dette som fungerer, men det 
etableres ikke nye, så dette er et forbedringsområde.  

 Som et tiltak for å forbedre søknadene fra forskere som ikke har store miljøer 
bak seg, kan man lyse ut midler til forprosjekt.  

 Lurt å skaffe seg en oversikt over andre utlysninger som Samarbeidsorganet 
skal ta hensyn til ved sin tildeling. Svar: Kun aktuelt hvis de matcher med 
Samarbeidsorganet sine strategiske satsninger.  

 
Vedtak: 
 

 Samarbeidsorganet vedtar tildeling av regionale forskningsmidler for 2019 i 
tråd med innstilling (med unntak for trukket søknad) og forslag fra SUFI om å 
tildele midler til prosjekt 24214 i tillegg til innstilte prosjekter.  

 Samarbeidsorganet vedtar at det i år ikke legges opp for reserveliste. Dersom 
en kandidat trekker seg etter tildeling, overføres midlene tilbake til 
fellespott/strategiske tiltak.  

 
Sak 17/18 
Beslutningssak 

 

Tildeling av det øremerkede tilskuddet til forskning (kap. 732, post 78) til konkrete 
prosjekter og tiltak 
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF (leder for 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon) orienterte om bakgrunnen for saken: 
 

 Styresak 76/17 om mandat for Samarbeidsorganet og delegasjon fra styret til 
Samarbeidsorganet om bruken av de øremerkede forskningsmidlene. 

 Styresak 85/17 om inntektsfordeling (fordeling av alle midler, inkl. de 
øremerkede, fra Helse- og omsorgsdepartementet via de regionale 
helseforetakene til helseforetakene). 

 
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, presiserte at 
godkjenning av bruk av øremerkede midler ikke er ment som overprøving av 
helseforetakene, men som en «sikkerhetsventil» for å påse at midlene brukes i henhold 
til intensjon.  
 
Helseforetakene orienterte om bruk av øremerkede midler: 
 

 Helse Nord-Trøndelag HF  
Oversikt over bruk av midler til diverse tiltak og innstilling til tildeling fulgte 
med innkallingen. Forskningssjef Bodil Landstad orienterte i tillegg muntlig. 

 St. Olavs hospital HF (via Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital og 
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU) 
Innstilling til tildeling fulgte med innkallingen. Pål R. Romundstad, prodekan 
forskning ved MH-fakultetet, NTNU, orienterte i tillegg muntlig.  

 Helse Møre og Romsdal HF 
Fagdirektør Torstein Hole understreket at han gir muntlig informasjon til 
orientering, men ikke for godkjenning fordi helseforetakene selv bestemmer 
bruk av midlene. Skriftlig orientering er ettersendt og vedlegges referatet.  

 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 
Forfall, legges fram i neste møte.  

 
Vedtak: 
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 Samarbeidsorganet godkjenner bruk av øremerkede forskningsmidler (kap. 
732, post 78) i tråd med innstilling fra Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs 
hospital HF og muntlig presentasjon fra Helse Møre og Romsdal HF. 

 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF legger fram sak om bruk av øremerkede 
forskningsmidler (kap. 732, post 78) i neste møte i Samarbeidsorganet 
13.02.2019. 

 
Sak 18/18 
Beslutningssak 

Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier  
i Helse Midt-Norge i 2019/2020 
HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF (leder for Samarbeidsutvalg for utdanning) Anne 
Katarina Cartfjord innledet saken. Samarbeidsorganet vedtok i 2017 og 2018 å lyse ut 
inntil 5 millioner kroner per budsjettår til styrking av kvalitet og relevans i praksisstudier 
i regionen. Prosessen rundt utlysning og tildeling av midlene ivaretas av 
Samarbeidsutvalget for utdanning med sekretariatet. Under forutsetning om at Helse 
Midt-Norge RHF bevilger midler til utlysning med samme formål i 2019 (skoleåret 
2019/2020) har Samarbeidsutvalg for utdanning utarbeidet og godkjent utlysningstekst 
som legges fram til behandling i Samarbeidsorganet. 
 
Årets utlysning åpner for at flere utdanningsmiljøer i tillegg til tidligere bachelor-
utdanningene kan søke disse midlene, blant annet medisin-, psykolog- og ABIOK-
utdanningene (videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og 
kreftsykepleie). Utlysning er ikke ment å omfatte LIS-utdanning. Utlysningen vil 
publiseres i løpet av november 2018.  
 
I april 2019 skal det for første gang arrangeres Erfaringskonferanse med hensikt om å 
formidle resultater fra gjennomførte prosjekter.  
 
Innspill i møtet:  
Ingen anmerkninger eller forslag. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet vedtar utlysningstekst for utlysning av midler til styrking av kvalitet 
og relevans i praksisstudier i Helse Midt-Norge i 2019/2020. 
 

Sak 19/18 
Orienterings- og  
diskusjonssak 

 

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) – flyttes til 
neste møte i Samarbeidsorganet 13.02.2019 
 

Sak 20/18 
Orienteringssak 

 

Mal for lokale samarbeidsavtaler, jf. pkt. 4.2 i rammeavtalen 
Oppfølging av sak 10/17. Björn Gustafsson, dekan for MH-fakultetet, NTNU (medlem i 
Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet), orienterte kort om status for arbeid med mal 
for lokale samarbeidsavtaler. Arbeidet er nylig påbegynt og arbeidsgruppa ledes av Jon 
Magnussen, prodekan, NTNU. Arbeidsgruppa er delt inn i to delgrupper som jobber 
henholdsvis med utdanning og forskning og innovasjon.  
 
Innspill i møtet:  
Ingen anmerkninger. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.   
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Sak 21/18 
Beslutningssak 

Regionalt samordning av forskningsinfrastruktur 
Oppfølging av sakene 17/17 og 5/18. Pål Richard Romundstad, prodekan forskning ved 
MH-fakultetet, NTNU, innledet saken.  
 
Innspill i møtet:  
 

 Infrastrukturutvalget bør ha brukerrepresentant som fast medlem. Dette er et 
overordnet utvalg som har stor betydning for hva det satses på, da er det 
spesielt viktig at brukernes stemme er hørt.  

 Burde det kanskje etableres en daglig leder-funksjon? 

 NTNU burde vært representert med flere fakulteter. Svar: Dette er ivaretatt ved 
at Pål Romundstad er medlem av Strategisk infrastrukturutvalg ved NTNU. 

 
Vedtak: 
 

 Samarbeidsorganet vedtar mandat for Regionalt infrastrukturutvalg med 
endring av sammensetning foreslått i møtet, som gjelder brukerrepresentant.  

 Samarbeidsorganet oppnevner følgende medlemmer til utvalget: 
 

– Siv Mørkved, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF 
– Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utvikling, St. Olavs 

Hospital HF 
– Pål R. Romundstad, prodekan forskning ved MH-fakultetet, NTNU 
– Marianne Waldum Furnes, seniorrådgiver ved MH-fakultetet, NTNU  
– Dag Arne Lihaug Hoff, seksjonsoverlege og faglig ansvarlig ved 

Forskingsposten og Biobank 1, Helse Møre og Romsdal HF 
– Bodil Landstad, forskningssjef, Helse Nord-Trøndelag HF 
– I tillegg skal Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF oppnevne en 

brukerrepresentant. 
 

Sak 22/18 
Beslutningssak 

 

Justering av retningslinjer for behandling av søknader om endringer i bruk av tildelte 
prosjektmidler  
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF (leder for 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, samt medlem av Arbeidsutvalget for 
Samarbeidsorganet) innledet saken. Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet foreslår 
justering av Samarbeidsorganets retningslinjer. Etter hovedregelen skal ikke personlige 
stipender overføres til andre kandidater fordi kandidatens kompetanse ligger til grunn 
for tildeling. Det foreslås at det nå åpnes for skjønnsvurdering i særlige tilfeller (f.eks. 
når kandidaten trekker seg på grunn av alvorlig sykdom og gjennomføring av prosjektet, 
spesielt innenfor viktige satsinger, vanskeliggjøres). 
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet godkjenner foreslått endring av retningslinjer. 

  
 
 
 
 

Sak 23/18 
Orienteringssak 

 

Orientering fra institusjonene 
 

Helse Midt-Norge RHF 
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 Planlegger besøk til helseforetakene (Helse Møre og Romsdal HF og St. Olavs 
Hospital HF).  

 Ny modell for LIS-utdanningen krever mye fokus.  

 Relativt tøffe utfordringer når det gjelder økonomi. Kan ikke bare løpe raskere, 
men må se på hvordan ting kan gjøres annerledes.  

 Skal ha regional utviklingsplan på plass (Regional utviklingsplan 2019 – 2022 
(2035) for Helse Midt-Norge RHF). 

 Helseplattformen – venter på tilbud, planlagt kontraktunderskrivelse i mars.  
 
St. Olavs hospital HF 

 Flere utlysninger knyttet til andre områder enn medisin (analytiker, 
tjenestedesign).  

 Samling av CTU (Clinical Trial Unit). 

 Admininstrasjon av praksisplasser. 
 
Forskningsrådet  

 Pågående omorganisering, inkludert endringer på styringsnivå, og endring av 
søknadsbehandling.  

 Så mye som mulig i utlysninger skal harmoniseres. Redusert antall 
søknadstyper. Én årlig frist per søknadstype. Behandles av samme panel.  

 I 2019 er 10. april fristen for å søke midler til: forskerprosjekt (unge 
forskertalenter og mobilitetsstipend) og samarbeidsprosjekt 
(samfunnsutfordringer og næringsutvikling).  

 Fokus på tema «sosiale ulikheter» løst på tvers av fagmiljøer.  

 Årets tildeling offentliggjøres i månedsskiftet.  

 EU-finansierte prosjekter (Horisont) kan søke om utvidelse av finansiering. 

 Prosjekter som har kommet på reserveliste i SC1 Helse kan søke 
Forskningsrådet om midler for å revidere søknaden og sende på nytt til SC1 
eller andre program i Horisont 2020. 

 Det er diskusjon om forslag om krav til åpen publisering. John-Arne Røttingen 
er oppnevnt som leder av et utvalg oppnevnt av EU-kommisjonen som skal 
utarbeide en rapport med ferdigstillelse januar/februar 2019  
 

NTNU 

 Åpning av SHIC – Student Health Innovation Centre.  

 Jobbet med innspill til diverse st. meldinger, f.eks. st. melding om internasjonal 
studentmobilitet. 

 Satset mye på internasjonalisering. Har nettopp hatt seminar i Yale, Kina-besøk 
og etablering av et laboratorium.  

 NTNU Helse har lyst ut forskningsmidler (prosjekter innen folkehelse, 
biomedical engineering eller helsesystem og organisering), samt 
internasjonaliseringsmidler. Frist: 01.12.2018 

 Utvidelse av AI-laben. 
 

 
Nord Universitet 

 Pågående prosjekt om framtidig studiestruktur. Prosjektet skal foreta en 
vurdering av den faglige bærekraften for både forskning og utdanning ved 
studiestedene. 
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 Det kommer kvalitetstilsyn fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen), dette gjelder BA- og MA-utdanningene. 

 Fra 2020 innføres felles studieprogram. Per i dag store utfordringer med 
praksisplasser – kan ikke saksbehandle overganger.   
 

Høgskolen i Molde 

 Godt samarbeid med NTNU i Ålesund, dette er veldig oppmuntrende.  
 
Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF 

 Jobbet med uttalelse til Regional utviklingsplan. 

 Jobbet med grunnlag for neste helse- og sykehusplan.  

 Oppdragsdokument for 2019 – invitert til å komme med synspunkter. 
 

Sak 24/18 
 

Eventuelt  
Ingen saker er meldt inn under eventuelt.  
 

 Avslutning av møtet  
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF (leder for 
Samarbeidsorganet i 2018), oppsummerte og avsluttet møtet.  
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Til stede  Stig A. Slørdahl Adm. direktør Helse Midt-Norge RHF 

 Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF 

 Siv Mørkved Ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF 

 Torstein Hole  Fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF 

 Bodil Landstad (vara) Forskningssjef Helse Nord-Trøndelag HF 

 Heidi Viviann Haavardsen Dekan Høgskolene i Molde og Volda 

 Trine Karlsen Dekan Nord universitet 

 Toril A. Nagelhus Hernes Prorektor nyskaping NTNU 

 Torbjørn Svendsen Direktør NTNU Digital 

 Magnus Steigedal Direktør NTNU Helse 

 Björn Gustafsson Dekan NTNU, MH-fakultetet 

 Pål R. Romundstad (vara) Prodekan forskning NTNU, MH-fakultetet 

 Marit Reitan Dekan NTNU, SU-fakultetet 

 Snorre Ness Brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF 

 Gunnar Morken  Direktør for FIU St. Olavs Hospital HF 

 Runa Heimstad (vara) Fagdirektør St. Olavs Hospital HF 

 Berit Nygaard (vara) Spesialrådgiver Norges forskningsråd 

    

 Natalia Olsen Seniorkonsulent Sekretariatet for Samarbeidsorganet 

 Oxana Eide Økonomirådgiver Sekretariatet for Samarbeidsorganet 

 Mai Hege Stokke Rådgiver Sekretariatet for Samarbeidsorganet 

    
Forfall Ole Gunnar Kjøsnes Leder Sør-Trøndelag KS 

 Martin Grotnes Fagdirektør Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

    
 


