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Referat 

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) 

Tid: torsdag 21.10.2019 kl. 10:00-15:00 

Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal 

 

 

 

 

 Saksliste 

Sak 34/19 
Vedtak 
10:00-10:05 
 

 
 

 

Åpning av møtet og godkjenning av møteinnkalling og referat 
Åpning av møtet v/leder. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
 

Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes. 
 

 
 

Sak 35/19 
Vedtak 
10:05-10:10 

 

 
 

Ny leder for SUFI i 2020  
Det er besluttet at ledervervet i Samarbeidsorganet og underutvalgene skal rulleres årlig 
mellom Helse Midt-Norge og universitet. I 2020 vil det derfor være en representant fra UH-
siden som skal lede SUFI.  
 

 

 Medlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatører 

 

Forfall 

 

 

 

Inviterte 

 

 

 

Sekretariatet 

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (leder) 

Anne Hildur Henriksen, klinikksjef  

Kari Risnes, leder Klinforsk 

Berit K. Teige, forskningssjef 

Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping 

Hege Haugdal, forskningsrådgiver 

Pål R. Romundstad, prodekan forskning 

Magnus Steigedal, direktør 

Riina Kiik, instituttleder ISA (vara) 

Stål Bjørkly, professor 

 

Elin Høien Bergene, FoU-sjef  

 

Ute Gabriel, instituttleder 

Mona Sundnes, brukerrepresentant 

Bodil Landstad, forskningssjef 

 

Haakon Skogseth, fagsjef 

Kjell-Åge Thingstad, prosjektleder 

Rune Pedersen og Stein Olav Skrøvseth (på Skype) 

 

Mai Hege Stokke, rådgiver 

Kristin Svee, økonomirådgiver 

Trine Holter, koordinator 

Helse Midt-Norge RHF  

St. Olavs hospital HF 

St. Olavs hospital HF 

Helse Møre og Romsdal HF 

NTNU 

Helse Nord-Trøndelag HF 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU, SU-fakultetet 

Høgskolen i Molde 

 

Sykehusapotekene Midt-Norge HF 

 

SU-fakultetet 

Regionalt brukerutvalg  

Helse Nord-Trøndelag HF 

 

St. Olavs hospital HF 

Hemit 

Nasjonalt senter for e-helsetjenester 

 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU, MH-fakultetet 
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Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon innstiller prorektor innovasjon og nyskaping 
Torill Nagelhus Hernes som leder for 2020 
  
 

Sak 36/19 
Orientering 
10:10-10:45 

 
 
 
 

IKT-støtte til forskning - orientering om utviklingsplaner for tjenesten og videre samarbeid 
med forskningsmiljøene  
ved Kjell-Åge Thingstad, Hemit, Nasjonalt senter for e-helsetjenester (vedlegg)- 

• HEMIT eier løsningene og er tjenesteutviklere, disse leveres via avtaler med 
HFene/NTNU 

• Tett samarbeid med Helseplattformen som vil kunne bidra med uthenting av data 
og statistikker, problematisering av anonymisering og personvern 

• Problematisering av hensyn til anonymisering og personvern som kan gjøre 

overføring av data fra HP vanskelig å bruke 

• Det kan være aktuelt å bruke flere ulike løsninger (f.eks. WebCRF, HUNT Cloud), 

men det er viktig å samordne slik at alle institusjoner trekker i samme retning 

uavhengig av hvilke løsninger som blir brukt lokalt 

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 37/19 
Orientering 
10:45-11:00 

 
 
 
 

Status for innføring Helseplattformen (HP) ved St. Olav  
v/ Haakon Skogseth, fagsjef, St.Olav 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar informasjonen til orientering.  
 

Sak 38/19 
Orientering 
11.00-11:30 
 

Orientering om Klinisk forskningsenhet Midt-Norge KLINFORSK (CTU)  
v/ Kari Risnes (vedlegg) 

• KLINFORSK hovedsaklig finansiert av SO, 12 stillinger fra NTNU og 10 stillinger fra 
St.Olav fordelt på fem ulike faggrupper 

• Skal fungere både som kompetansesenter og tjenesteyter 

• GDPR og forskerstøtte er en stor utfordring på dette tidspunktet 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar informasjonen til orientering. 
 

11:30-12:15 LUNSJ 
 

Sak 39/19 
Orientering 
12:15-13.00 

 

Forskningsprosjektet på Helseplattformen  
Rune Pedersen og Stein Olav Skrøvseth, Norsk senter for e-helseforskning, UiT/UNN 
orienterte SUFI om forskningsprosjektet på Helseplattformen  

• NSE har totalt 60 årsverk, halvparten er basisfinansiert, resten eksternfinansiert 

• Nasjonalt samarbeid der UH-sektoren er en viktig part 

• Poengtert i diskusjonen at effektforskning må stå sentralt i forskning på HP, viktig å 
fokusere på ressursbruk i forhold til økonomi og personell både i forhold til hvordan 
teknologi kan være kostnadsbesparende for helsetjenesta og hvordan ressursbruken 
kan påvirke teknologien 
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Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar informasjonen til orientering 
 

Sak 40/19 
Orientering 
13.00-13.10 

 

Økonomi SO – budsjett/ramme for forskningstildelingen for 2020  
Orientering ved sekretariatets økonom Kristin Svee (vedlegg) 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar informasjonen til orientering 
 

Sak 41/19 
Orientering 
13:10-13.20 

 
 
 

Orientering om Forskerforbundets brev til Helse Midt-Norge om midlertidige stillinger v/ 
Siv Mørkved  

• Diskusjon rundt at enkelte personer kun har midlertidig finansiering og ikke noen 
fast stilling å gå tilbake til 

• Strategisk problematisk at den enkelte søker ikke har dialog med institusjonen i 
forkant, opp til enkeltfakultet og institutt må gjøre strategiske vurderinger i forhold 
til ressursbruk og tilsettinger 

• Konsekvens av å ikke tildele midlertidig forskerstillinger kan bli fast tilsetting og 
oppsigelse når finansieringsperioden er over, konseksvensen vil bli færre 
forskerstillinger og økt bruk av ekstern finansiering 

• Innspill fra HMR at dette er en problematisk situasjon som krever regional diskusjon 
og felles strategi 
 

Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon ber om at dette blir tatt opp som egen sak i 
møte i Samarbeidsorganet 
 

Sak 42/19 
Orientering 
13.20-13.35 

 

Orientering om innstilling CAG v/ Siv Mørkved 

• Presentasjon av tidsplan, opplegg og innstilling 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar til innstilling til orientering, men ber om at 
SO gjør ei vurdering av SUFI sin rolle i forhold til CAG 
 
 

Sak 43/19  
13:35-14.30 

Behandling av forslag til innstilling for tildeling av forskingsmidler  
Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN, presenterer forslag til innstilling fra AU SO  

• Diskusjon rundt tildelinger og regionene, sentralisering av fagkompetansen tapper 
de lokale fagmiljøene samtidig som desentralisering vil kunne bremse utvikling av 
store og robuste fagmiljø 

• Utvalget ber om at det ved neste utvalgsmøte blir presentert ei oversikt over 
tildeling per institusjon og på region 

• Viktig å oppfordre søkerene til å skaffe alternativ finansiering/strategiske middel for 
å finansiere/delfinansiere prosjekt om det ikke blir gitt støtte fra SO 

• Representanten fra HMR fikk ikke gjennomslag for å prioritere postdoktorsøknad fra 
regionen 

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon gir tilslutning til innstillinga fra AU 
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Sak 44/19  
14:30-14:45 

Sakar til møte i Samarbeidsorganet 6. november 

• Ressurser til videreføring av funksjon som personvernrådgiver, opp som sak i første 
SO-møte i 2020 

• O-sak om innovasjonsarbeidet 

• Orientering om TTO 

• Discovery 
 
Vedtak: 
Sekretariatet og leder av Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon følgjer opp sakene 
fram mot møte i Samarbeidsorganet 
 

Sak 45/19  
14:45-15:00 

Orienteringer fra institusjonene 
Medlemmene orienterer om aktuelle saker fra sin organisasjon. 
 
HMR 

• medarbeidarsamtaler med alle ph.d- og post.doc i regionen 

• Regional samarbeidsorgan skal ha oppstart i november 2019 
 

NTNU 

• arbeid med tilsetting av ny rektor 

• innspill gitt til OECD i forhold til innovasjon i offentlig sektor 
 

MH 

• budsjettarbeid, vanskelig økonomisk situasjon 

• det blir arbeida med utviklingsplan av infrastruktur, primært kjernefasiliteter 

• det blir arbeida med å få på plass en databehandleravtale iCloud med St.Olav 

• besøk av Folkehelseinstituttet 
 

St.Olav 

• nytt budsjett med lite fokus på forsking generelt, stort fokus på Helseplattformen 
uten at det blir tilført nye middel 
 

KLINFORSK 

• jobbe strategisk med innhenting av forskingsdata, trenger sannsynligvis andre 
verktøy 
 

SU 

• arbeid med budsjett, fokus på ABE-kutt 
 

Helse Nord-Trøndelag 

• tildeling av interne forskingsmiddel, 3 mill. til tildeling 
 

Helse Midt-Norge 

• fokus på Helseplattform, har et eierskap uten å ha noen rolle inn i arbeidet 
 
 

Sak 46/19 
Referatsaker 
 

• Helse Møre og Romsdal vil sende søknad til SO om finansiering for å få inn 
sekretærstilling i KLINFORSK 

• Ny forskningsstrategi er under utarbeidelse 
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Sak 47/19 
Eventuelt 
 

 

 

 


