Regionalt infrastrukturutvalg

Møtereferat
Regionalt infrastrukturutvalg
Tid: Torsdag 17.10 .2019 kl. 11:15 – 14:00
Sted: HMN, RHF’s lokaler Stjørdal
Til stede

På Skype

Forfall

Referent

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør
Haakon Skogseth, fagsjef
Pål R. Romundstad, prodekan forskning
Marianne W.Furunes, konstituert
seksjonsleder
Dag Arne Lihaug Hoff, seksjonsoverlege
Bodil Landstad, forskningssjef
Berit Kvalsvik Teige, FIUK-sjef

Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
NTNU, MH-fakultetet
NTNU, MH-fakultetet

Eilin Reinaas, brukerrepresentant
Jon Magnussen, prodekan utdanning

Regionalt brukerutvalg
NTNU, MH-fakultetet

Kristin Svee, prosjektøkonom

NTNU, MH-fakultetet

Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF

Åpning av møtet
Leder for Regionalt infrastrukturutvalg 2019 Pål R. Romundstad, prodekan forskning,
NTNU MH-fakultetet, åpnet møte:
• Presentasjon av fremmøtte
• Presentasjon av to nye medlemmer av gruppa. På møte i samarbeidsutvalget juni
ble det enighet om å utvide gruppa med medlemmer som har kompetanse på
utdanningsinfrastruktur. Berit Kvalsvik og Jon Magnussen er valgt inn som nye
medlemmer.

Sak 05/19
Diskusjon –
og Videre
arbeid

Diskusjon og videre arbeid knyttet til sak 20/19 i Samarbeidsutvalget 07.06.19
Innledning ved Pål Romundstad
Diskusjonen i gruppa gikk rundt flere punkter:
• Størrelsen på mandatet
• Hvordan jobber man framover
• Hvilken type infrastruktur bør man ha i regionen.
Konklusjon og videre arbeid;
• Kartlegge infrastruktur relatert til medisin og helsefag som ligger i regionen.
Forutsetningen for kartleggingen er at infrastrukturen har en viss størrelse og at
den har betydning for regionen i dag eller har potensiale til å bli en infrastruktur av
regional betydning.
• Sekretariatet sammenstiller en oversikt over infrastruktur i regionen etter innspill
fra hvert enkelt medlem. Denne oversikten er et levende og dynamisk dokument
som kan endres ved behov. Oversikten vil sammen med rapportering fra de ulike
infrastrukturene danne et grunnlag for diskusjon om hvilke infrastrukturer man
skal fokusere på og prioritere fremover.

Regionalt infrastrukturutvalg
•

Sak 06/19
Diskusjon

Jon Magnussen og Berit Kvalsvik Teige lager en liste over utdanningsinfrastruktur
som har regional betydning og infrastruktur som har potensiale for regionen (som
for eksempel simuleringsfasilitetene i regionen).

Årlig rapportering fra kjernefasiliteter
Kjernefasilitetene ønsker en fast mal for rapportering som sikrer at Samarbeidsorganet
HMN ved regionalt infrastrukturutvalg får nødvendig informasjon for å vurdere og
prioritere søknader om videre finansiering fra kjernefasilitetene og annen regional
infrastruktur. Et utkast til årlig rapportering lå ved innkallingen, og var utgangspunkt for
diskusjonen
Marianne W. Furnes presenterte forslag til rapport og ønsket innspill på hva som bør med
utover det som ble foreslått
• Veien framover
• Rapporten får navnet – «årlig rapportering til regionalt infrastrukturutvalg innen
medisin og helse
• Siv mener rapporteringen bør sees i sammenheng med hvordan man rapporterer i
E-rapport.
Videre arbeid;
• Pål Romundstad og Marianne W. Furnes følger opp dokumentet videre og foreslår
ytterligere innhold. Dette presenteres som eget punkt på neste møte.
• Marianne W Furnes konferer med Mai Hege Stokke i sekretariatet om
sammenheng med E-rapport.
• Denne årlige rapporteringen forsøkes tilpasses slik at all infrastruktur som mottar
støtte fra HMN kan bruke denne rapporten i en årlig rapportering, også de som
ikke er definerte som kjernefasiliteter.

Avslutning av møtet
Pål R. Romundstad, prodekan forskning NTNU, MH-fakultet, oppsummerte og avsluttet
møtet.
•
•
•
•

Mandat for gruppa ble i møte sendt til nye medlemmer.
Sekretariatet sender ut tidligere referat til nye medlemmer.
Referat legges tilgjengelig på samarbeidsorganet sine sider: https://helsemidt.no/samarbeidsorganet#referater
Sekretariatet finner ny møtedato i desember alternativt januar.

