Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Referat
Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI)
Tid: Torsdag 28.2.2019 kl. 10:00-15:00
Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal
Tilstede:
Medlemmer:

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (leder)
Rune Wiseth, klinikksjef
Haakon Skogseth, fagsjef
Bodil Landstad, forskningssjef
Jorunn Helbostad, instituttleder
Pål R. Romundstad, prodekan forskning
Magnus Steigedal, direktør
Stål Bjørkly, professor
Ottar Bjerkeset, prodekan forskning
Elin Høien Bergene, FoU-sjef
Hege Søreng, forskningsrådgiver
Oxana Eide, økonomirådgiver
Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver
Hilde Karlsen, prosjektleder
Liv Johanne Wekre, forskningskoordinator
Ena Avizdic, prosjektmedarbeider
Oddgeir Lingaas Holmen, leder

Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs hospital HF
St. Olavs hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
NTNU, MH-fakultetet
NTNU, MH-fakultetet
NTNU Helse
Høgskolen i Molde
Nord Universitet
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Helse Nord-Trøndelag HF
NTNU, MH-fakultetet
Helse Midt-Norge RHF
Hemit
Helseplattformen
Helseplattformen
HUNT datasenter

Forfall:

Anne Hildur Henriksen, klinikksjef
Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping
Ute Gabriel, instituttleder IP
Berit K. Teige, forskningssjef
Arne Lyngstad, brukerrepresentant

St. Olavs hospital HF
NTNU
NTNU, SU-fakultetet
Helse Møre og Romsdal HF
Regionalt brukerutvalg

Referent:

Mai Hege Stokke, rådgiver

NTNU, MH-fakultetet

Inviterte:

Saksliste
Sak 1/19
Vedtak

Åpning av møtet og godkjenning av møteinnkalling og referat
Åpning av møtet v/leder og presentasjon av frammøtte. Godkjenning av møteinnkalling og
referat fra forrige møte.
Vedtak:
Innkalling og referat godkjennes.

Sak 2/19
Orientering

Orientering fra Samarbeidsorganets møte 13. februar
Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, orienterte om sakene som ble behandlet
i møtet i Samarbeidsorganet 13. februar 2019. Referatet fra møtet vedlegges.
Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering

Vedlegg:

Referat fra møte i Samarbeidsorganet 13. februar 2019
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Sak 3/19
Orientering

Styringskrav og rammer 2019 til helseforetakene i Helse Midt-Norge
Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF,
orienterte om hovedpunktene i Oppdragsbrevet fra HOD til Helse Midt-Norge for 2019.
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Mål: øke antallet nye kliniske behandlingsstudier med 5% i 2019 sammenlignet med
2017.
HMN RHF skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i henhold til
kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del 2 og 3 får
gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske kliniske
ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister.
HMN RHF skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i godt
samsvar med tjenestens behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme
fremtidsrettede utdanninger.
HMN RHF skal utrede og iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av
praksisundervisning for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av
helseforetakenes ansvar for praksisundervisning og opplæring.
HMN RHF skal rapportere på kliniske behandlingsstudier i helseforetakene for 2017,
2018 og 2019, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en
indikator for kliniske behandlingsstudier.
RHFene skal, under ledelse av HSØ RHF, rapportere på indikatorer for
innovasjonsaktivitet og -nytte i helseforetakene for 2018.
RHFene skal under ledelse av HMN RHF, i tett samarbeid med KS overta ansvar for
videreføring av InnoMed som et nasjonalt kompetansenettverk og fasiliterings- og
prosesstøtte for behovsdrevet tjenesteinnovasjon i spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.
HMN RHF skal legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskning
i de regionale helseforetakene skal være åpent tilgjengelige etter 1. januar 2020, i
henhold til føringer i veileder fra Norges forskningsråd.
Utredningsoppdrag: RHFene skal under ledelse av HMN RHF, i samarbeid med
næringslivet utrede hvordan nasjonal infrastruktur for «en vei inn» for kliniske studier
NorCRIN kan kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell, jf. Det
danske NEXT-partnerskapet.

Helse Midt-Norges har sendt styringskrav og rammer for 2019 for helseforetakene i regionen,
og kan leses i sin helhet på disse lenkene:
Styresak 13/19 Styringskrav og rammer 2019 til helseforetakene i Helse Midt-Norge
Styringskrav og rammer 2019 – Helse Nord-Trøndelag HF
Styringskrav og rammer 2019 – Helse Møre og Romsdal HF
Styringskrav og rammer 2019 – St. Olavs hospital HF
Styringskrav og rammer 2019 – Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering.
Vedlegg:

Presentasjon Oppdragsdokument 2019

Sak 4/19

Oppfølging av strategiseminaret 7. november 2018
Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, innledet med en oppsummering av
hovedpunkter fra Samarbeidsorganets strategiseminar 7. november 2018. Under
strategiseminaret ble det pekt på flere områder som Samarbeidsorganet vil jobbe videre med
i året som kommer.

Diskusjonssak
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•
•
•
•
•
•

Hvordan få flere forskere til å søke midler fra eksterne finansieringskilder?
Hvordan bidra til å støtte mindre etablerte forskningsmiljøer i klinikkene? Er de ulike
støttefunksjonene tilstrekkelig tilgjengelig for hele regionen?
CAGs blir en viktig prioritering fra 2019.
Satsing på Helseplattformen, må se spesielt på denne som egen satsing i forhold til
forskning og innovasjon.
Viktig å inkludere studenter i utvikling av framtidens helsetjeneste
Øke omfanget av kombinerte stillinger, alle helseprofesjoner.

Helseplattformen som eget strategisk satsingsområde
Siv Mørkved innledet diskusjonen om Helseplattformen som eget satsingsområde for Helse
Midt-Norge i årene som kommer. Betydelige midler skal brukes til å anskaffe et nytt
journalsystem, forberede og innføre systemet. Dette skaper forventninger og krav til
evaluering ved bruk av vitenskapelige metoder. Det må derfor også legges til rette for at det
gjennomføres forskning knyttet til innføringen av nytt journalsystem, til evaluering.
SUFI inviteres til å ta del i arbeidet med å definere hvordan Helse Midt-Norge bør innrette
satsingen rundt Helseplattformen, og det foreslås å oppnevne en arbeidsgruppe som skal
beskrive innholdet i satsingsområdet og en handlingsplan. Helse Midt-Norge foreslår videre å
sette av inntil 15 millioner kroner i perioden 2020-2025 til benyttelse i henhold til
handlingsplanen. Krav til vitenskapelig kvalitet i prosjektene vil være en forutsetning for
tildeling.
Innspill i møtet:
Det kom mange kritiske innspill til forslaget om at Helse Midt-Norge ønsker å øremerke en
sum med forskningsmidler til satsingsområdet Helseplattformen. Medlemmene var opptatt av
at prosjekter knyttet til Helseplattformen må konkurrere om SO sine forskningsmidler på like
vilkår som andre prosjekter. Flere kom med innspill om at det kan være problematisk å forske
på innføring av Helseplattformen i egen organisasjon. For å ha legitimitet og bør forskningen
helst utføres av eksterne som ikke har koblinger til Helse Midt-Norge.
Vedtak:
1. SUFI foreslår at SO vedtar forskning tilknyttet Helseplattformen som et strategisk
satsningsområde i perioden 2020-2025.
2. SUFI nedsetter en arbeidsgruppe som beskriver innhold i satsningsområdet og en
handlingsplan. Videre utarbeider gruppen forslag til utlysningstekst, søknadsprosess,
vurderingskriterier og komite. Det foreslås at arbeidsgruppen har representasjon fra
Helseplattformen, Innføringsprosjektet, Trondheim kommune og evt. andre relevante
miljø, i tillegg til representanter fra HF og universitet/høgskoler som er medlemmer i SUFI.
Arbeidsgruppen rapporterer til SUFI.
Sak 5/19
Orientering

Orientering om status for arbeidsgrupper
Sekretariatet orienterte kort om status for arbeidet i de ulike arbeidsgruppene som er nedsatt
av Samarbeidsorganet.
- Arbeidsgruppe mal for lokale avtaler
- Arbeidsgruppe Frikjøp av klinikere til forsknings- og utdanningsoppgaver
- Arbeidsgruppe rekruttering av studenter til Helseplattformen
Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering

Vedlegg:

Presentasjon status arbeidsgrupper
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Sak 6/19
Orientering/
diskusjon

a. IKT-støtte til forskning
Prosjektleder Hilde Karlsen, Hemit, orienterte om status for prosjektet IKT-støtte til forskning.
Fokusområde for prosjektet er sikker lagring og deling av forskningsdata. Det skal leveres en
portal som skal tilby godkjente lagringsløsninger. Portalen vil kunne utbygges videre med flere
løsninger og tilpasninger, slik at det blir innhold som er tilpasset forskerne. Se presentasjon
vedlagt.
b. Forskningsstøtte i Helseplattformen
Forskningskoordinator i Helseplattformen, Liv Johanne Wekre, og prosjektmedarbeider Ena
Avizdic, orienterte om mulighetene for forskningsstøtte i Helseplattformen.
Se presentasjon vedlagt.
Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering.

Vedlegg:

a. Presentasjon Status fra prosjektet IKT-støtte til forskning
b. Presentasjon Forskningsstøtte i Helseplattformen

Sak 7/19

Felles midtnorsk samarbeid rundt store helsedata
Oddgeir Lingaas Holmen, leder HUNT datasenter, innledet saken med status for planlagt
samarbeidsprosjekt rundt store helsedata i regionen.

Orientering/
diskusjon

Midt-Norge har lang erfaring med store helsedata. Regionens helsedata vokser nå i et tempo
som stiller nye krav til effektiv utnyttelse. Det er gjort flere utredninger i 2018 som ser på
mulighetene for å hente synergi og strategisk verdi fra et strukturert midtnorsk samarbeid
rundt kunnskapsuttak fra store helsedata, både til forskning, tjenesteforbedring og
næringsvirksomhet.
Holmen inviterte til innspill og diskusjon rundt prosjektide, verdivurdering, evt. eier- og
samarbeidsstruktur, finansieringsmodell og mulige veier videre.
- Hvordan bør vi gå fram for å etablere regionalt samarbeid?
- Hvilken samarbeidsstruktur er eventuelt best egnet?
- Hvordan sikre forutsigbar finansiering?
Det vil være nyttig med dialog mellom helseforetakene i regionene og RHF og universitetet
om et regionalt samarbeid rundt datahåndtering.
Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering.
Vedlegg:

Presentasjon Felles midtnorsk samarbeid rundt store helsedata
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Samarbeidsorganets økonomi
Økonomirådgiver Oxana Eide, MH-fakultetet, NTNU, orienterte om Samarbeidsorganets
budsjett for forskningsmidler.
Det er budsjettert med prisstigning 2,5% i langtidsbudsjettet, men dette er høyst usikkert.
Sannsynligvis ingen økning i forskningsbudsjett fra HMN framover.
Det gjennomføres en internkontroll for å avdekke evt. ubrukte midler fra avsluttede
prosjekter. Det vil bli gjennomført revidering av budsjettet tre ganger i året, så neste
oppdatering kommer i junimøtet i SO.

Orientering
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Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering.
Vedlegg:

Presentasjon Samarbeidsorganets økonomi
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1. Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2020
Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF innledet saken.

Vedtak

SUFI diskuterte forslaget til årlig utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge
for 2020, på bakgrunn av føringer gitt fra Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet har
besluttet å justere på satsingsområdene for årets utlysning, og vedtok å redusere antall
punkter fra 8 til 4-6 punkter. Translasjonsforskning ble foreslått fjernet som eget punkt i
Samarbeidsorganets møte.
Innspill til forslaget til satsingsområder:
Flere av medlemmene i SUFI var kritiske til foreslått endring i satsingsområdene, og uttrykte
bekymring for at translasjonsforskning var fjernet fra punktlista. Samtidig var flere kritiske til
at punktet om registerforskning var lagt som et underpunkt til forskning på kvalitet og
pasientsikkerhet. Det kom innspill om at endringene i satsingsområdene som
Samarbeidsorganet vedtok 13. februar mangler en god begrunnelse for å gjøre endringer i
satsingsområdene.
Siv Mørkved la vekt på at Helse Midt-Norge ønsker å rette oppmerksomheten mot
Helseplattformen i årets utlysning ved å legge dette til i satsingsområdene, da
Helseplattformen vil være et viktig område for Helse Midt-Norge framover.
Brukermedvirkning i søknads- og vurderingsprosessen var ført opp som eget diskusjonspunkt i
saklista, og brukerutvalget hadde til møtet sendt inn sine innspill til hvordan medvirkning fra
brukerutvalget kunne ivaretas i årets utlysning. Grunnet tidspress i møtet ble det ikke tid til å
diskutere dette. Innspillet fra brukerutvalget vedlegges referatet.
2. Utlysning av kliniske akademiske grupper (KAG-er)
Siv Mørkved presenterte forslag til utlysning av kliniske akademiske grupper (KAG) for 2020.
Samarbeidsorganet har vedtatt sette av 6,5 millioner for utlysning av inntil 2 KAG-er for
oppstart i 2020. En KAG kan få tildelt en basisfinansiering på 1 mill. per år + 2 stillinger
ph.d./postdoktor i tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år etter evaluering.
• KAG skal ta utgangspunkt i en klinisk problemstilling.
• KAG skal bidra til ytterligere styrking av samarbeidet mellom helseforetaket og
universitetet.
KAG skal bidra til å bygge sterke og robuste forskningsmiljø i regionen.
• KAG er ikke et forskningsprosjekt.
• KAG skal ha sterk lederforankring.
• Status som KAG skal gi administrative fordeler, «gullkort». Det er foreløpig ikke
avklart hvordan man skal løse dette.
I Samarbeidsorganets møte ble det spesifisert at KAG-er er et etterlengtet tiltak i regionen
under forutsetning av at alle relevante miljøer i regionens helseforetak innlemmes i
partnerskap.
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Vedtak:
- SUFI vedtar å oversende til AU SO følgende forslag til endring i ordlyd for satsingsområder:
Translasjonsforskning bør inngå som et underpunkt til Klinisk relevant forskning (f.eks.
pasientnær forskning, og forskning som knytter basalfag til en klinisk horisont).
Registerforskning bør stå som eget punkt.
- SUFI ber arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet og sekretariatet om å utarbeide endelig
utlysningstekst og tilleggsdokumentasjon for den årlige utlysningen av regionale
forskningsmidler på bakgrunn av de innspill som kom i møtet.
- Endelig utlysing av regionale forskningsmidler legges fram for vedtak på neste møte 24. april.
- SUFI støtter forutsetningen om involveringen av alle relevante miljøer i regionens
helseforetak i KAG-ene.
Vedlegg:

a. Presentasjon Utlysing av regionale forskningsmidler for 2020
b. Presentasjon Utlysning av KAG 2019
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Tildeling av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge
Orientering ved innovasjonsrådgiver Marit Bratlie, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om
utlysning og tildeling av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge i 2018.

Orientering

Tredje runde med utlysning av innovasjonsmidler fra HMN ble gjennomført i 2018. Det har
vært en økning i antall søknader. Helse Midt-Norge har til nå tildelt innovasjonsmidler til 47
unike prosjekter, totalt 42 millioner kroner.
-

Nytt krav i utlysningen var at prosjekter som involverer utvikling av IKT skal involvere
Hemit. Hemit vurderte grad av gjennomførbarhet og tidsbruk.
Helse Midt-Norge ønsker at innovasjonsrådgiverne skal være involvert i søknadene,
og det blir et krav i neste runde at prosjektet har konsultert innovasjonsrådgiver.

Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering.
Vedlegg:

Presentasjon HMN Innovasjonsmidler
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Regional forskningskonferanse 2019
Siv Mørkved orienterte kort pga. forfall fra Berit Teige, forskningssjef Helse Møre og Romsdal
HF. Helse Møre og Romsdal er vertskap for Helse Midt-Norges regionale forskningskonferanse
2.-3. oktober 2019. Sted: Thon Hotel Kristiansund. Tema for konferansen er Kunnskap gir god
helse.

Orientering/
diskusjon

Lenke:

Regional forskningskonferanse 2019
Vedtak:
SUFI tar informasjonen til orientering og oppfordrer mottakere av forskningsmidler om å delta
på konferansen.
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Orientering

Orienteringer fra institusjonene
Medlemmene orienterte om relevante saker fra egen organisasjon. Det skrives ikke referat fra
orienteringsrunden.
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