Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Møtereferat
Onsdag 13. februar 2019 kl. 10:00-15:00 – Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal

Referent

Natalia Olsen

Sak 1/19

Åpning av møtet
Leder for Samarbeidsorganet i 2019 Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskapning,
NTNU, åpnet møte:

Beslutningssak

 presentasjon av fremmøte;
 godkjenning av referat fra møte 8. november 2018;
 godkjenning av innkalling til møte 13. februar 2019.
Vedtak:
Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møte 8. november 2018 og innkalling til
møte 13. februar 2019.
Sak 2/19
Orienteringssak

Oppdragsdokumenter fra departementene
Institusjonene orienterte om oppdragsbrevene fra de respektive departementene med
vekt på samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon mellom helseforetakene
og utdanningsinstitusjonene.
HODs oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF ble presentert av assisterende
fagdirektør Siv Mørkved. Presentasjon følger vedlagt referatet.
KDs tildelingsbrev til NTNU ble presentert av prorektor for nyskapning Toril Hernes.
Presentasjon følger vedlagt referatet.
KDs tildelingsbrev til Nord universitet ble presentert av Trine Karlsen, dekan for Fakultet
for sykepleie og helsevitenskap. Presentasjon følger vedlagt referatet.
KDs tildelingsbrev til Høgskolen i Molde og til Høgskulen i Volda ble ikke lagt frem i
møte grunnet forfall. Presentasjon fra Høgskolen i Molde ved Heidi Viviann Haavardsen,
dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag, følger vedlagt referatet.
Vedtak:
 Samarbeidsorganet tar saken til etterretning.
 Samarbeidsorganet ber Helse Midt-Norge RHF om å gi en nærmere orientering om
InnoMed i neste møte i Samarbeidsorganet 7. juni 2019.

Sak 3/19
Orienterings- og
beslutningssak

Samarbeidsorganets økonomi
Helse Midt-Norge RHF ved assisterende fagdirektør Siv Mørkved presenterte Helse
Midt-Norge RHF sitt totale avsatte budsjett for utdanning, forskning og innovasjon i
2019. Presentasjon følger vedlagt referatet.
Administrerende direktør Stig A. Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF, orienterte kort om
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utfordringsbilde/økonomisk bærekraft for Helse Midt-Norge RHF.
Sekretariatet ved økonomirådgiver Oxana Eide orienterte videre Samarbeidsorganets
økonomi og viste en presentasjon som vedlegges referatet
Vedtak:
 Samarbeidsorganet tar orientering om Helse Midt-Norge RHF sitt totale budsjett
for utdanning, forskning og innovasjon i 2019 til orientering.
 Samarbeidsorganet ber Helse Midt-Norge RHF om å gi en orientering om
langtidsbudsjett/prognose som viser planlagt ressursbruk til forskning, innovasjon
og utdanning, i neste møte i Samarbeidsorganet 7. juni 2019.
 Samarbeidsorganet godkjenner regnskapet for 2018.
 Samarbeidsorganet tar budsjettet for 2019 til etterretning.
Sak 4/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Diskusjon om avsetning av midler til strategiske tiltak fra 2020
Pål R. Romundstad, prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU, innledet diskusjon om
strategiske tiltak basert på resultatene fra Strategiseminaret 2018. Oppdatert versjon
av rapporten fra seminaret vedlegges referatet.
Følgende strategiske tiltak ble diskutert:
 midler til større søknader med krav om egeninnsats;
 kliniske akademiske grupper (KAG-er)
Vedtak:
 Samarbeidsorganet beslutter bevilgning av inntil 6,5 millioner per år til å etablere
inntil 2 KAG-er. Bevilgningen til KAG-er for denne utlysningen gjelder for perioden
2020 – 2022 med mulighet for videreføring i 3 nye år etter evaluering.
 Samarbeidsorganet ber om at Arbeidsutvalget, på bakgrunn av innspill i møtet,
forbereder og legger frem en sak om strukturelle og strategiske tiltak med
tilhørende forslag til budsjettfordeling i neste møte i Samarbeidsorganet 7. juni
2019. Ramme for strategiske tiltak utover KAG-er og ramme for utlysning av
konkurranseutsatte forskningsmidler for 2020 besluttes i samme møte.

Sak 5/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Innretning av utlysning av kliniske akademiske grupper (KAG-er) for 2020
Oppfølging av sak 15/18. Dekan for MH-fakultetet Björn Gustafsson, NTNU, la frem
resultatene av Arbeidsutvalgets arbeid med innretning av utlysning av norske KAG-er
for 2020 – til diskusjon i Samarbeidsorganet. Presentasjon vedlegges referatet.
Innspill i møtet:
KAG-er er et etterlengtet tiltak i regionen under forutsetning av at alle relevante miljøer
i regionens helseforetak innlemmes i partnerskap.
Vedtak:
Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget og underutvalgene om å utarbeide endelig
KAG-utlysning for 2020 med innhold som fremlagt i møtet, og med de innspillene som
fremkom i møtet.
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Sak 6/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2020
Oppfølging av sak 15/18. Dekan for MH-fakultetet Björn Gustafsson, NTNU, la frem
diskusjonspunkter knyttet til innretning av årlig utlysning av regionale forskningsmidler
for 2020 – til diskusjon i Samarbeidsorganet. Presentasjon vedlegges referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget og Samarbeidsutvalg for forskning og
innovasjon om å utarbeide endelig utlysning av regionale forsknings- og
innovasjonsmidler for 2020 basert på innspillene som fremkom i møtet.

Sak 7/19
Beslutningssak

Tildeling av øremerkede/resultatbasert forskningsmidler (kap. 732, post 78)
Oppfølging av sak 17/18. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ved FoU-sjef Elin Høien
Bergene orienterte om bruk av øremerkede midler i 2018 og planer for 2019.
Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Sykehusapotekene i Midt-Norge
HF.

Sak 8/19
Beslutningssak

Tildeling av midler til styrking av kvalitet og relevans i praksisstudier for 2019
HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Anne Katarina Cartfjord la fram:
 orientering om utlysningsprosessen, studentinvolvering, vurdering av innkomne
søknader i fagkomité og strategiske vurderinger;
 forslag fra Samarbeidsutvalg for utdanning til endring av mandatene og tidslinje.
Presentasjon vedlegges referatet.
FoU-sjef Elin Høien Bergene, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, deltok ikke i
behandling av innstillingen grunnet inhabilitet.
Vedtak:
 Samarbeidsorganet vedtar tildeling av midler til styrking av kvalitet og relevans i
praksisstudier i Helse Midt-Norge i tråd med innstilling fra Samarbeidsutvalg for
utdanning.
 Samarbeidsorganet vedtar foreslåtte endringer i mandatene og ny tidsplan for
utlysning av midlene for 2020.

Sak 9/19
Orienteringssak

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)
Ruben Angell, rådgiver utdanning, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om status i
nasjonalt arbeid med RETHOS. Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet tar informasjon til orientering.

Sak 10/19
Orienteringssak

Tildeling av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF
Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved orienterte om årets
tildeling av innovasjonsmidler. Presentasjon følger vedlagt referatet.
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Vedtak:
Samarbeidsorganet tar informasjon til orientering.
Sak 11/19
Orienteringssak

Arbeidsgrupper for frikjøp av klinikere og rekruttering av studenter til
Helseplattformen – status
Oppfølging av sak 15/18. Sekretariatet ved Natalia Olsen orienterte om status.
Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
 Samarbeidsorganet tar informasjon til orientering.
 Arbeidsutvalget følger opp innspillene om utvidelse av gruppene.

Sak 12/19
Beslutningssak

Mal for lokale samarbeidsavtaler – utdanning, jf. pkt. 4.2 i rammeavtalen
Oppfølging av sak 10/17 og 20/18. Forslag til mal for lokale samarbeidsavtaler for
utdanning ble sendt ut sammen med innkalling. Sekretariatet ved Natalia Olsen
orienterte kort om prosessen frem til forslaget ble ferdigstilt.
Vedtak:
Samarbeidsorganet vedtar mal for lokale samarbeidsavtaler for utdanning i tråd med
forslaget fra Samarbeidsutvalg for utdanning og tilføyelsen som fremkom i møtet.

Sak 13/19
Orienteringssak

Orientering fra institusjonene
 Helse Midt-Norge RHF
Under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, skal de regionale helseforetakene i
samarbeid med Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og øvrige aktører i
Nye metoder utvikle modeller for utfasing av behandlingsmetoder i
spesialisthelsetjenesten i systemet for Nye metoder.
Det skal nedsettes en gruppe som skal jobbe med forskning tilknyttet
Helseplattformen. Siv Mørkved er forespurt om å lede gruppen.
Det er etablert et AS for forvaltning og drift av Helseplattformen.
 St. Olavs hospital HF
Offisiell åpning av cyklotron (sammen med NTNU).
Forskningsproduksjon rapportert i 2018 var ikke høy nok. Det er en fare for at
innføring av Helseplattformen vil ta mye oppmerksomhet framover, noe som kan
påvirke forskningsproduksjonen negativt. Må samtidig se på gevinstene
Helseplattformen kan gi, også knyttet til forskning.
 Helse Nord-Trøndelag HF
HUNT-studiene avsluttes, noe som medfører etterarbeid.
God satsing på innovasjonsarbeid, det skaper energi til forbedringsarbeid i
organisasjonen.
Etterstreber å være en god praksisplass og bygge opp kompetansen rundt dette.
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Gode erfaringer med NTNU Link.
Jobber med å lage en god arena hvor de som sitter i forskjellige regionale utvalg,
kan utveksle informasjon, innspill og melde tilbake problemstillinger.
 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Jobber med oppbygging av forskningssystemer/strukturer internt i organisasjonen.
 Forskningsrådet
Pågående omorganisering, inkludert endringer på styringsnivå.
Endring av søknadsbehandling: så mye som mulig i utlysninger skal harmoniseres;
redusert antall søknadstyper; én årlig frist per søknadstype; alle søknadene skal
behandles i felles system av ekspertpaneler. Frist for å søke om midler er 10. april
2019.
Arbeid med åpen publisering.
 NTNU
Fokuset på arbeid med campus, faglige klynger og lokalisering. Jobber mot revidert
statsbudsjett når det gjelder bygging av helse- og sosialbygg.
9. og 10. mai 2019 – Epic-besøk fra Yale University og Unversity College of London
(Epic er leverandør av Helseplattformen). Løsningen der ble innført for noen år
siden og det er godt grunnlag for å dele erfaringer.
2 søknader fra NTNU har mottatt bevilgninger fra Marie Curie-fondet (begge fra
Kavli-miljøet).
 Nord universitet
Pågående prosess med endring av studiestedsstruktur. Saken om
studiestedsstruktur er utsatt til september, det skal være en høringsrunde i maijuni med svarfrist 01.08.2019.
Arbeider med endring i studiene, kvalitetsrevisjon, bygging av forskningsmiljø mm.
God utvikling på kompetansesiden.
 Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF
Utdeling av Forskningspris 2017 fra Helse Midt-Norge RHF på Regional
brukerkonferanse i november 2018.
Brukerutvalget tar imot forslag til neste nominasjon. Utdelingen skal knyttes til
Forskningskonferansen i oktober 2019 i Kristiansund.
Når det gjelder involvering av brukerrepresentanter i vurdering av
brukerperspektivet i søknader om FIU-midler, så er det viktig å finne en fornuftig
løsning slik at brukerrepresentanter bidrar på en god måte, men slik at det blir et
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overkommelig omfang.
 Helse Møre og Romsdal HF – ingen orientering
 Høgskolen i Molde og Volda – forfall
 KS – forfall
Sak 14/19
Orienteringssak

Eventuelt
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl orienterte om at
Samarbeidsforum for samordning mellom universiteter med medisinutdanning og
helseforetak skal legges ned. NSG kan benyttes som et alternativ.
Avslutning av møtet
Samarbeidsorganets medlemmer ga tilbakemelding på god møteledelse og at sakene
var relevante. Ingen forbedringspunkter er meldt inn.
Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskapning, NTNU, oppsummerte og avsluttet
møtet.
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Til stede

Forfall

Toril A. Nagelhus Hernes (leder i 2019)
Stig A. Slørdahl
Anne Katarina Cartfjord
Siv Mørkved
Torstein Hole
Paul Georg Skogen
Gunnar Morken
Grethe Aasved
Torbjørn Svendsen
Magnus Steigedal
Björn Gustafsson
Pål R. Romundstad (vara)
Monica Rolfsen (vara)
Snorre Ness
Hilde Jerkø (observatør)
Elin Høien Bergene (observatør)
Trine Karlsen (observatør)

Prorektor nyskaping
Adm. direktør
HR-direktør
Ass. fagdirektør
Fagdirektør
Fagsjef
Direktør for FIU
Adm. direktør
Direktør
Direktør
Dekan
Prodekan forskning
Dekan
Brukerutvalgsleder
Avdelingsdirektør
FoU-sjef
Dekan

Natalia Olsen
Oxana Eide
Mai Hege Stokke

Seniorkonsulent
Økonomirådgiver
Rådgiver

NTNU
Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
NTNU Digital
NTNU Helse
NTNU, MH-fakultetet
NTNU, MH-fakultetet
NTNU, Fakultet for økonomi
Regionalt brukerutvalg i HMN RHF
Norges forskningsråd
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Nord universitet, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap
Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Heidi Viviann Haavardsen
Ole Gunnar Kjøsnes (observatør)

Dekan
Leder Sør-Trøndelag

Høgskolene i Molde og Volda
KS
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