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Referat 

Tid: Onsdag 6. november kl. 10:00-15:00 

Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal 

 

  
Sak 24/19 
Beslutningssak 

Åpning av møtet 
Åpning av møtet v/ Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping NTNU og leder for 
Samarbeidsorganet i 2019. 
  

• Presentasjon av fremmøtte;  

• godkjenning av referat fra møte 7. juni 2019; 

• godkjenning av innkalling til møte 6. november 2019. 
 
Kommentar til referat fra møte 7. juni:  
Ang sak 19/19 «Rapport fra arbeidsgruppe: Frikjøp av klinikere til utdannings- og 
forskningsoppgaver». SO ber om at resultat av videre utredning legges frem i møtet 
våren 2020. SO ber om at ulike modeller for å ivareta prinsippet om likelønn for alle i 
rekrutteringsstillinger versus lønn som virkemiddel for å rekruttere leger inn i 
akademiske stillinger utredes spesielt. 
 
Vedtak: 
SO godkjenner referat fra møtet 7. juni med de innspill som fremkom i møtet  
SO godkjenner innkalling til møtet 6. november 2019. 

  
  
Sak 25/19 
Beslutningssak 

Oppnevning av ledere i Samarbeidsorganet og underutvalg for 2020 
 

• Oppnevning av leder for Samarbeidsorganet for 2020. 

• Oppnevning av leder for Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) for 2020. 

• Oppnevning av leder for Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) 
for 2020. 

 
Kommentarer til saken: 

• Det er i brev fra NTNU meldt at prorektor utdanning går ut Samarbeidsutvalg 
for utdanning (SUU) og ikke vil bli erstattet. Det er ønskelig at SO og 
underutvalg alle skal være strategiske organ, og derfor også bør inkludere 
ledere på overordnede nivå. Alle representanter i SO tar med tilbake til sine 
respektive organisasjoner at dette behovet bør være et vektlagt prinsipp ved 
utnevning av medlemmer. 
 

 
Vedtak: 

• Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF, oppnevnes som 
leder for Samarbeidsorganet i 2020. 

• Toril Forbord, prodekan utdanning MH-fakultetet, NTNU, oppnevnes som leder 
for Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) for 2020. 

• Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping, NTNU, oppnevnes som leder for 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) for 2020. 
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Sak 26/19 
Orienterings- og 
beslutningssak 

 

Samarbeidsorganets økonomi 
Økonomirådgiver Kristin Svee legger fram forslag til budsjett og ramme for tildeling av 
forskningsmidler for 2020.  

 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet vedtar budsjett for 2020, under forutsetning av at bevilgning fra 
Helse Midt-Norge opprettholdes på dagens nivå. Ramme for tildeling av 
konkurranseutsatte forskningsmidler for 2020 settes til 38,5 millioner kroner. 
 

  
Sak 27/19 
Beslutningssak 

 

Tildeling av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2020 
Innledning ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF. 
Forslag til innstilling for tildeling av forskningsmidler for 2020 og beskrivelse av 
prosessen frem mot tildeling er vedlagt innkallingen. Innstillingen er behandlet av 
Samarbeidsutvalget for forskning og innovasjon (SUFI) i møte 24.10.19.  
 
Kommentarer til saken: 

• Det er i år innstilt to forskerstillinger fra SO. Det vises til brev fra 
Forskerforbundet vedr tilsetting av midlertidige, ikke faste, forskere. En 
begrensning av tildeling av midler til forskerstillinger fra SO, vil på sikt føre til at 
færre kan kvalifisere seg til faste stillinger evt. at flere blir tilsatt i faste stillinger 
og sagt opp når stillingene ikke kan finansieres av eksterne midler. SO henstiller 
til alle søkerorganisasjonene om å sørge for en god strategisk og lederforankret 
prosess i forkant av innsendelse av søknader om forskerstillinger fra SO, slik at 
man før en evt tildeling av midler er i stand til å ansette forskere i fast stilling 
ved den respektive organisasjon. 

• Det kan se ut som det er behov for mer kunnskap om brukermedvirkning. Det 
vil i samband med neste års utlysning bli arrangert seminar om 
brukerperspektiv og -medvirkning 

• SO ønsker å få en bedre oversikt over kjønnsbalanse mht tildeling av midler, 
samt oversikt over kjønnsfordeling relatert til prosjektledelse av tildelte og 
pågående prosjekter finansiert av SO. Det blir bedt om at det på neste møte blir 
lagt fram en faktaanalyse som belyser forhold til kjønn, fagområder, 
søknadskategori, satsningsområder osv. både i søknadsmassen og i tildelingene 
siste 5 år for å se om det er behov for å legge til spesifikke føringer for å rette 
opp skjevheter.  

 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet vedtar tildeling av regionale forskningsmidler for 2020 i tråd med 
foreslått innstilling. 
 
 

Sak 28/19 
Beslutningssak 

 

Tildeling av Clinical Academic Groups (CAG) fra Helse Midt-Norge 2019 
Innledning ved Björn Gustafsson, dekan MH-fakultetet, NTNU.  
Forslag til innstilling for tildeling av CAG 2019 er vedlagt innkallingen. Innstillingen er 
behandlet av Samarbeidsutvalget for forskning og innovasjon (SUFI) i møte 24.10.19.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet vedtar tildeling av CAG for 2020 i tråd med foreslått innstilling. 
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Sak 29/19 
Beslutningssak 
 

Tildeling av resultatbaserte øremerkede forskningsmidler i helseforetakene (kap. 732, 
post 78)  
Innledning ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF. 
HF-ene orienterer om bruken av resultatbaserte øremerkede midler til forskning (kap. 
732, post 78). Det er besluttet i styret i Helse Midt-Norge sak (76/17) at 
Samarbeidsorganet formelt skal vedta HF-enes innstilling for bruk av disse midlene. 
 
Kommentarer til saken: 

• Det ble stilt spørsmål om hvordan overføring av forskningsmidlene blir brukt av 
St.Olav som universitetssykehus. Samarbeidsorganet ber om at dette blir lagt 
fram som sak av Gunnar Morken og Runa Heimstad på SO-møtet høst 2020 

 
Vedtak:  
a. Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Helse Nord-Trøndelag HF.  
b. Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Felles Forskningsutvalg.  
c. Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Helse Møre og Romsdal HF.  
d. Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Sykehusapotekene i Midt-Norge 
HF.  

 
 

Sak 31/19 
Orienterings- og 
drøftingssak 

 

Utdanning som tverrgående funksjon i Helseplattformen 
Innledning ved Knut Jørgen Rotabakk, leder implementeringsprosjektet 
Helseplattformen ved St. Olav hospital og Ivar Myrstad, arkitekt/applikasjonsanalytiker, 
Helseplattformen (deltar på Skype) 
 
Kommentarer til saken: 

• Det er bekymring i forhold til progresjon i prosjektet forhold til tidspunkt for 

implementering 

• Det er viktig å etablere en felles strategi og brukergrensesnitt som gjør det 

mulig å benytte Helseplattformen til både utdanning, forskning og innovasjon. 

• Det vil være viktig å ha adskilte konsensusgruppe for forskning/innovasjon og 

utdanning i det videre arbeidet slik at utdanning blir ivaretatt spesielt 

• Både St.Olav hospital og Sintef bør gi innspill til prosessen videre i arbeidet med 

Helseplattformen 

 
Vedtak: 
Samarbeidsorganet ber SUU sette av deler av de regionale midlene for å styrke kvalitet 

og relevans i praksisstudier til frikjøp av fagekspert utdanning som kan ivareta 

utdanning som tverrgående funksjon i Helseplattformen.  

 

  
  
Sak 32/19 
Orienterings- og 
drøftingssak 

 

Strategisk diskusjonssak om innovasjon 
Innledninger Toril Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping, NTNU, Marit Bratlie, 
innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF og Eivind Andersen, Head of Projects, NTNU 
TTO. 
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Vedtak: 
Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. Samarbeidsorganet registrerer at 
det har vært en stor utvikling i innovasjonsaktiviteten i regionen. 

  
Vedlegg:  Presentasjoner  

 
 

Sak 33/19 
Orienteringssak 

Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe for håndtering av helseforskningsdata  
Innledning ved Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved St. 
Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap.  
 
Kommentar til saken: 
Samarbeidsorganet anser dette som et viktig arbeid for å få til en nasjonal 
harmonisering av datahåndtering. Det at en i dag ikke har en slik nasjonal 
harmonisering oppleves som en hemsko i prosjekter der flere helseforetak og/eller 
universitet er involvert 
 
Vedtak: 
SO er kjent med at Helse Sør Øst arbeider med spørsmålet og ber om at SO blir holdt 
orientert om den videre behandlingen av rapporten.  Samarbeidsorganet ber om at det 
blir sendt innspill til sekretariatet i NSG for å få opp dette som sak på NSG sitt møte 21. 
november 
 

  
 

Sak 30/19 
Orienteringssak 

 

 
 

Orientering om utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier  
i Helse Midt-Norge i 2020 
Orientering om årets utlysning v/Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-
Norge RHF og leder for Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU).  
 
Forslag til vedtak: 
Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
 

Lenke: Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier 2020 
 

  
Sak 34/19 
 

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

Sak 35/19 
 

Eventuelt 

• Ingen saker 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Utlysning%20av%20midler%20for%20%C3%A5%20styrke%20kvalitet%20og%20relevans%20i%20praksisstudier%20HMN%202020_vedlagt%20forankringsskjema.pdf
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Tilstede: 

Toril A. Nagelhus Hernes   prorektor nyskapning NTNU 

Stig Slørdahl     adm. direktør  Helse Midt-Norge RHF 

Anne Katarina Cartfjord    HR-direktør  Helse Midt-Norge RHF 

Siv Mørkved     ass. fagdirektør  Helse Midt-Norge RHF 

Runa Heimstad (vara)    fagdirektør  Helse Midt-Norge RHF  

Gunnar Morken    direktør for FIU  St.Olav Hospital 

Torstein Hole (fram til 14)   fagdirektør  Helse Møre og Romsdal HF 

Paul Georg Skogen     fagsjef   Helse Nord-Trøndelag HF 

Björn Gustafsson    dekan    MH-fakultetet, NTNU 

Marit Reitan (fram til 14:15)   dekan    SU-fakultetet, NTNU 

Magnus Steigedal    direktør  NTNU Helse 

Torbjørn Svendsen    direktør  NTNU Digital 

Heidi Vivian Haavardsen (på Skype)  dekan                   Helse Møre og Romsdal  HF 

Snorre Ness     brukarutvalgsleder Regionalt brukerutval HMN RHF 

Elin Høien Bergene (observatør)  FoU-sjef  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF  

Berit Nygaard (vara observatør)   spesialrådgiver  Norges forskningsråd 

 

Mai Hege Stokke    rådgiver   sekretariatet 

Kristin Svee     prosjektøkonom sekretariatet 

Trine Holter     koordinator  sekretariatet   

              

Inviterte:  

Knut Jørgen Rotabakk, leder implementeringsprosjektet Helseplattformen, St. Olav hospital HF  

Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver, Helse Midt-Norge RHF  

Eivind Andersen, Head of Projects, TTO 

 

Forfall: 

Runar Asp      Leder   Sør-Trøndelag KS 

Trine Kalsen (observatør)   Dekan   Nord Universitet, Fakultet for  

sykepleie og helsevitenskap 

 


