Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Møtereferat
Fredag 7. juni 2019 kl. 10:30-14:00 – 1930-bygget på Øya, Trondheim

Referent

Natalia Olsen

Sak 15/19

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

Beslutningssak

 presentasjon av fremmøtte;
 godkjenning av referat fra møte 13. februar 2019;
 godkjenning av innkalling til møte 7. juni 2019.
Vedtak:
Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møte 13. februar 2019 og innkalling til møte
7. juni 2019.
Sak 16/19
Beslutningssak

Årsrapport for 2018
Sekretariatet har utarbeidet en felles årsrapport som viser hvordan Samarbeidsorganet
og samarbeidsutvalgene har fulgt opp rammeavtalen og mandatene.
Vedtak:
Samarbeidsorganet godkjenner årsrapporten for 2018.

Sak 17/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Rapport fra arbeidsgruppe: Rekruttering av studenter til Helseplattformen
Professor Arild Faxvaag, MH-fakultetet, NTNU, presenterte resultatene fra
arbeidsgruppens utredning av forutsetninger for å rekruttere studenter fra relevante
miljøer (også teknologer) til oppgaver knyttet til bruk og utvikling av Helseplattformen.
Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet tar rapporten til orientering. Samarbeidsorganet ber
Arbeidsutvalget om å skaffe seg en oversikt over formelle strukturer og arbeidsgrupper
som jobber med innføring av Helseplattformen, og om at rapporten og foreslåtte tiltak
formidles videre til disse – med den hensikten at det skal legges til rette for utdanning,
forskning og innovasjon basert på Helseplattformen.

Sak 18/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Strategisk diskusjon rundt utdanning
HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Anne Katarina Cartfjord innledet diskusjon med
oppsummering av resultater fra tidligere utlysninger av utdanningsmidler og
Erfaringskonferanse 2019, samt orientering om status i RETHOS-prosjektet.
Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet anbefaler SUU å ihensynta utforming av utlysning av regionale
utdanningsmidler for å styrke kvalitet, relevans og ressursbruk i praksisstudier i 2020 til
prosjekter som kan se på praktisk implementering av retningslinjene fra RETHOSprosjektet i samarbeid mellom helseforetakene og utdanningsinstitusjonene.
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Sak 19/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Rapport fra arbeidsgruppe: Frikjøp av klinikere til utdannings- og forskningsoppgaver
Dekan for MH-fakultetet Björn Gustafsson, NTNU, innledet saken med orientering om
vilkår for klinisk forskning. Presentasjon følger vedlagt referatet.
Direktør for forskning, innovasjon og utdanning Gunnar Morken, St. Olavs hospital HF,
presenterte resultatene fra arbeidsgruppens utredning av tiltak for å tilrettelegge for at
flere klinikere deltar i forsknings- og utdanningsoppgaver. Presentasjon følger vedlagt
referatet.
Innspill i møte:
 Resultat i presentasjon viser en merkostnad på 3 867 500 kroner
(doktorgradsstipend) og 924 700 kroner (postdoktorstipend) per år. Disse
akkumuleres i prosjektenes levetid på tre år til henholdsvis 11 602 500 kroner og
2 774 100 kroner.
 Det er tatt utgangspunkt i at stillingsprosent i kombinerte stillinger utgjør 100 %.
Det ville vært nyttig at man i tillegg ser på konsekvenser av 120 stillingsprosent.
Vedtak:
Samarbeidsorganet tar rapporten til orientering. Samarbeidsorganet anerkjenner
utfordringene som rapporten avdekker og anbefaler at de foreslåtte tiltakene og
konsekvensene av disse utredes videre av institusjonene som er representert i
Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet ber om at resultat av videre utredning legges
frem i møtet høsten 2019.

Sak 20/19
Diskusjons- og
beslutningssak

Strategisk diskusjon rundt forskning
Økonomirådgiver Oxana Eide, sekretariatet, innledet diskusjon med presentasjon av
revidert budsjett, samt oversikt over og status for strukturelle tiltak med og uten
forpliktelser. Felles presentasjon for hele saken følger vedlagt referatet.
Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved orienterte videre om
status for arbeidet i, og vurderinger foretatt av, nylig opprettet Regionalt
infrastrukturutvalg.
Siv Mørkved fortsatte saken med introduksjon av Helseplattformen som eget strategisk
satsingsområde for forskning og innovasjon.
Vedtak:
 Samarbeidsorganet godkjenner revidert budsjett for 2019.
 Finansiering av kjernefasilitetene videreføres i 1 år med 8 millioner for 2020 i
påvente av evaluering og prioriteringsinnspill fra Regionalt infrastrukturutvalg.
 Strukturelle tiltak hvor finansieringen går ut i 2019 (HUNT, AKF/CTU og fagstillingene
HF-ene) videreføres i 1 år og følges opp av Arbeidsutvalget. AKF/CTU følges opp
særskilt.
 Søknader om videre langsiktig finansering av kjernefasilitetene og andre strukturelle
tiltak behandles av Samarbeidsorganet.
 Resterende ramme for tildeling av konkurranseutsatte forsknings- og
innovasjonsmidler for 2020 vedtas i møte høst 2019.
 Regionalt infrastrukturutvalg utvides med medlemmer som har kompetanse på
utdanningsinfrastruktur.
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 Samarbeidsorganet vedtar forskning tilknyttet Helseplattformen som et strategisk
satsningsområde i perioden 2020-2025. Det avsettes totalt 15 millioner kroner i
perioden på 5 år. Utlysning følger Samarbeidsorganets sine ordinære prosedyrer for
utlysning og ordinære kriterier for tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler.
Samarbeidsorganet ber SUFI om å følge dette opp.
Sak 21/19
Orienteringssak

Clinical Academic Groups (CAG) – status utlysning for 2020
Dekan for MH-fakultetet Björn Gustafsson, NTNU, orienterte om status for utlysning av
CAGs. Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet tar saken til etterretning.

Sak 22/19
Orienteringssak

Nasjonal infrastruktur for «en vei inn» for kliniske studier
Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved orienterte om
utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale
helseforetakene. De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge
RHF, og 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. Presentasjon følger vedlagt
referatet.
Forslag til vedtak:
Samarbeidsorganet tar saken til informasjon.

Sak 23/19

Eventuelt

Orienteringssak

Henvendelse fra Forskerforbundet til Helse Midt-Norge RHF
HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Anne Katarina Cartfjord orienterte om brev fra
Forskerforbundet av 28.05.2019 angående midlertidige forskerstillinger med
anmodning om å stoppe utlysningen. Brevet viser til avtalen mellom Forskerforbundet,
Tekna og Spekter som sikrer helseforetakenes mulighet til å ansette
doktorgradsstipendiater og postdoktorer på lik linje med statlige institusjoner som
universiteter. Forskerforbundet er spesielt kritisk til Samarbeidsorganets utlysning av
stipender til midlertidige forskerstillinger, og påpeker i tillegg noen feil i beskrivelsen av
doktorgrads- og postdoktorstillinger.
Samarbeidsorganets utlysning har frist 13. juni 2019. Denne vil ikke bli stanset, og det
er derfor viktig med avbøtende tiltak for å sikre korrekt håndtering av midlertidige
forskerstillinger som følger av utlysningen. Slike avbøtende tiltak kan være:
 Oppdatert informasjon på nettsidene (med dato) med henvisning til gjeldende
forskrifter og avtaler for ansettelse i stillinger.
 Utsendelse av informasjon til alle som forankrer søknadene for å synliggjøre
institusjonenes ansvar.
Vedtak:
Samarbeidsorganet støtter tiltakene skissert av Helse Midt-Norge RHF.
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Samarbeid om forskningsbasert kunnskapsutvikling: Seksuelle overgrep mot barn på
internett (SOBI)
Dekan for MH-fakultetet Björn Gustafsson, NTNU, orienterte kort om SOBI-samarbeid.
Presentasjon følger vedlagt referatet.
Vedtak:
Samarbeidsorganet tar saken til informasjon.
Helseforskningsportal
Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved orienterte om
Helseforskningsportal som gir forskere ved Helse Midt-Norge og NTNU oversikt over
hvilke løsninger som er godkjent til innsamling, lagring og deling, og analysering av
forskningsdata.
Vedtak:
Samarbeidsorganet tar saken til informasjon.
Avslutning

Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskapning, NTNU, oppsummerte og avsluttet
møtet.

Referatsaker

 Oppdaterte mandater, jf. vedtak i møte i Samarbeidsorganet 13.02.2019 (lenke til AU
SO og SUU sine mandater).
 Oppdatert årshjul, jf. vedtak i møte i Samarbeidsorganet 13.02.2019 (lenke).
 Sluttrapport februar 2019 til HelseOmsorg21-rådet, fra Kommunenes strategiske
forskningsorgan (KSF) med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og
utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene (lenke). Nettsidene til
KSF: her.
 Årlig rapport fra de regionale helseforetakene «Forskning og innovasjon til
pasientens beste | Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2018» (lenke).
Nettsiden til RHF-enes strategigruppe for forskning: her.
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Til stede

Forfall

Anne Katarina Cartfjord
Siv Mørkved
Torstein Hole – Skype
Paul Georg Skogen – Skype
Gunnar Morken
Grethe Aasved
Toril A. Nagelhus Hernes (leder i 2019)
Anne Borg
Marit Reitan
Björn Gustafsson
Magnus Steigedal
Snorre Ness

HR-direktør
Ass. fagdirektør
Fagdirektør
Fagsjef
Direktør for FIU
Adm. direktør
Prorektor nyskaping
Prorektor utdanning
Dekan
Dekan
Direktør
Brukerutvalgsleder

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
NTNU
NTNU, SU-fakultetet
NTNU, MH-fakultetet
NTNU Helse
Regionalt brukerutvalg i HMN RHF

Elin Høien Bergene (observatør)
Berit Nygaard (vara observatør) – Skype
Runar Asp (vara observatør)

FoU-sjef
Spesialrådgiver
Rådgiver

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Norges forskningsråd
Trondheim kommune (for KS)

Natalia Olsen
Oxana Eide
Mai Hege Stokke

Seniorkonsulent
Økonomirådgiver
Rådgiver

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Stig A. Slørdahl
Heidi Viviann Haavardsen
Torbjørn Svendsen
Trine Karlsen (observatør)

Adm. direktør
Dekan
Direktør
Dekan

Helse Midt-Norge RHF
Høgskolene i Molde og Volda
NTNU Digital
Nord universitet, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap
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