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Referat 

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI)
Tid: torsdag 20.02.20 kl. 10:00-15:00 

Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal 

Saksliste 

Sak 1/20 
Vedtak 
10:00-10:05 

Opning av møtet og godkjenning av møteinnkalling og referat 
Opning av møtet v/leiar. Godkjenning av møteinnkalling og referat frå førre møte. 

Forslag til vedtak: 
Innkalling og referat blir godkjent. 

Sak 2/20 
Orientering 
10:05-10:15 

Orientering frå møte i Samarbeidsorganet 7. februar 
Orientering ved Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping, NTNU 

Vedtak: 
SUFI tar informasjonen til orientering 

Sak 3/20 
Orientering 
10:15-10:30 

Styringskrav og rammer 2020 til helseforetaka i Helse Midt-Noreg  
Orientering ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Noreg RHF 

• Utvalet ber om gjennomgang frå HMN om bruken av øyremerka middel på
St.Olav

Tilstade 

Forfall 

Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping (leiar) 

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør  

Anne Hildur Henriksen, klinikksjef  

Kari Risnes, avdelingssjef 

Berit K. Teige, forskningssjef 

Bodil Landstad, forskningssjef 

Pål R. Romundstad, prodekan forskning 

Magnus Steigedal, direktør 

Stål Bjørkly, professor 

Britt Elin Strand, brukerrepresentant 

Elin Høien Bergene, FoU-sjef 

Kristin Sve, økonomirådgiver 

Øystein indergård, seniorkonsulent 

Trine Holter, koordinator 

Lisbeth Uhrenfeldt, prodekan forskning 

Ute Gabriel, instituttleder IP 

NTNU 

Helse Midt-Noreg RHF  

St. Olavs hospital HF 

St. Olavs hospital HF 

Helse Møre og Romsdal HF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU Helse 

Høgskolen i Molde 

Regionalt brukarutval 

Sykehusapotekene Midt-Noreg HF 

NTNU, MH-fakultetet 

Sekretariatet, SO 

Sekretariatet, SO 

Nord Universitet  

NTNU, SU-fakultetet 
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• Behov for transparent bruk av forskingsmidla, sikre at dei går til rett formål og at
kompetanseheving ligg inne i aktiviteten

• Brukarrepresentant ber om å få ein betre gjennomgang av dei strategiske føringane i
oppdragsdokument og bruken av midla i forhold til den overordna planen

Vedtak: 
SUFI tar informasjonen til orientering. 

Sak 4/19 
Orientering 
10:30-10:40 

Orientering om status for arbeidsgrupper 
Kort orientering v/prodekan Pål Romundstad om status frå arbeidsgruppe mal for lokale 
samarbeidsavtaler  

• Det manglar rammeverk for å møte juridiske krav og det finst per i dag ikkje eit system
som kan ivareta og møte alle krav, både nasjonalt og internasjonalt, dette gjør at det ikkje
har vore mogleg å få på plass generelle avtalar

• Enkeltavtalar som databehandlaravtaler med St. Olav og HUNTCloud er på plass, det
blir jobba vidare med andre avtalar 

Vedtak: 
SUFI tar informasjonen til orientering 

Sak 5/19 
Orientering 
10:40-11:00 

Status økonomi i Samarbeidsorganet  
Orientering om budsjett for forskingsmiddel i Samarbeidsorganet v/ økonomirådgjevar 
Kristin Svee, MH-fakultetet, NTNU 

• Presentasjon av budsjett som inneheld strukturelle tiltak og forpliktelser framover

• Diskusjon rundt pott for toppfinansiering

• Utvalet ber om ein presentasjon av tildelingane frå FFU/SO som grunnlag for
prinsipiell diskusjon rundt dobbeltildelingar til dei sterkaste fagmiljøa

• Viktig å fortsette konkurranseutsettinga for å sikre høg kvalitet på prosjekta
samtidig med talentbygging for dei som vil lausrive seg frå dei streke, etablerte miljøa

Vedtak: 
SUFI tar informasjonen til orientering. 

Sak 6/19 
Orientering/ 
diskusjon  
11:00-11:45 

Utlysing av regionale forskingsmiddel 
Innleiing ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Noreg RHF og sekretariatet. 

• Gi føringar for dei vitskaplege vurderingskomiteane for prioriteringsarbeid, viktig at
kvalitet og nytteverdivurdering ligg til grunn

• Spørsmål frå HMR om utlysinga skal gi føringar for regional rekruttering og i
forhold til nyetablering av utdanning, j.fr. styrevedtak

• Alle klinikksjefar og instituttleiarar skal bli invitert til å foreslå medlemmar til dei
vitskaplege vurderingskomiteane

• Få innspel frå HR i forhold til utlysingsteksten på definisjonen av søknadskategoriane
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Forslag til vedtak: 
SUFI støtter forslag til endring i utlysninga for 2021 og vedtar å oversende følgende 
forslag til AU SO: 

• 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
15. april.

Sak 7/19 
Orientering/ 
diskusjon  
11:45-12:00 

Utlysning av forskningsmidler kliniske akademiske grupper (CAG) fra Helse Midt-Norge 
for 2020 
Innledning ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Noreg RHF og sekretariatet.  

Forslag til vedtak: 
SUFI støtter forslag til utlysning av CAG md tildeling for 2021 og vedtar å oversende følgende 
forslag til AU SO: 

• SUFI ber arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet og sekretariatet om å utarbeide
endelig utlysningstekst og tilleggsdokumentasjon for utlysning av CAGs på bakgrunn
av de innspill som kom i møtet.

• Endelig utlysing av CAG legges fram for vedtak på møtet 15. april.

LUNSJ 
12:00-12:45 

Sak 8/19 
Orientering/ 
diskusjons 
12:45-13:05 

Orientering frå Regionalt infrastrukturutval 

Orientering v/Pål Romundstad, prodekan forskning MH-fakultetet, NTNU og leiar for Regionalt 
infrastrukturutval om status for infrastrukturutvalet sitt arbeid med kartlegging av infrastruktur 
for forsking, innovasjon og utdanning innan helsesektoren i regionen med tanke på framtidig  
planlegging og prioritering av ressursar til regional infrastruktur. 

• Det finst ikkje noko totaloversikt over ressursane

• Fare for parallelle prosjekt ved at fleire miljø har same aktivitet, treng eit overordna mål for
kartleggingsarbeidet og paraplyprosjekt for å få full spinoffeffekt

• Mandatet for stort for infrastrukturutvalet per i dag, treng ei anna organisering for å
kunne drive eit større strategisk arbeid

• Spørsmål om SUU bør inn i abrbeidet, f.eks. i forhold til simuleringstrening som del av
utdanningsløp

• Innstilling vil bli gitt til SO, innom AU for innspel undervegs

Vedtak: 
SUFI tar saken til orientering, men ber om å få forslaget som sirkuleringssak og moglegheit til å 
gi råd om disponering respons i forkant av møtet i Samarbeidsorganet 
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Sak 9/20 
13:05-13:35 

Orienteringar frå institusjonane 
Medlemma orienterer om aktuelle sakar frå sin organisasjon 

HMR 

• Omorganisering, nye klinikksjefar og endring i organisasjonsstruktur

• Arbeid for å få oversikt over heile prosjektporteføljen

• Oppretting nytt innovasjons- og forskingsutval

• Omorganisering gir bekymring for ivaretaking av forskingssida på grunn av manglande
forskingskompetanse i støttefunksjonane for forskingssjefen

St.Olav 

• Meir fokus på teneste enn på forsking

• Helseplattformen stort fokus, problematisk med datainnhenting

• Press på pasientforsking og regelverk i forhold til pasientdata

• Stor aktivitet i forhold til innovasjonsprosjekt, etterspør nytteverdi

• riksrevisjonen

HiM 

• Jobbe med forskingssurvey

• Tilsyn av NOKUT

HNT 

• Innovasjon - såkornmiddel redusert frå 2 mill til 600 000;

HMN 

• Stort fokus på arbeidet med Helseplattformen

• INNOmed lagt ut på anbod, Brattli vil bli invitert for å gi utvalet ein gjennomgang av
innovasjonsarbeidet

Sak 10/20 
13:35-14:00 

Sakar til neste møte og oppsummering av dagen 

Forslag til vedtak: 
Sekretariatet følger opp sakar medlemma i utvalet melder inn mot neste møte i SUFI 15. april 2020 

Eventuelt 

• Ingen
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