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Referat  

Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon (SUFI)
Tid: onsdag 15.04.2020 kl. 09:30-14:30 

Sted: på Skype  

Medlemmer Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping (leder) 

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 (fram til sak 15/20) 

NTNU 

Helse Midt-Norge 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 brukerutvalg 

Observatører Lisbeth Uhrenfeldt, prodekan forskning 

Elin Høien Bergene, FoU-sjef 

Nord Universitet  

Sykehusapotekene Midt-Norge HF 

Inviterte Kristin Svee, økonomirådgiver NTNU, MH-fakultetet 

SU-fak. 

Forfall Ute Gabriel 

Saksliste 

Sak 10/20 
Vedtak 
09:30-09:35 

Opning av møtet og godkjenning av møteinnkalling og referat 
Åpning av møtet v/leder. Godkjenning av møteinnkalling.  

Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjent. Referat frå SUFI-møte i februar blir ettersendt 

Sak 11/20 
O-sak 
09.35-09.45 

Statusrapport frå Regionalt infrastrukturutvalg 
Orientering ved Pål R. Romundstad, prodekan forskning 

Vedtak: 
SUFI tar informasjonen til orientering  og ber om at infrastrukturutvalget gir underlag og 
forslag til kriterier for utlysning og tildeling (jfr sak 12/20). 
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Sak 12/20 
Diskusjonssak 
09:35-09:45 

Sak 13/20 
Diskusjonssak  
09:45-10:15 

Disponering av midler fra Samarbeidsorganet. 
Innleiing ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF og sekretariatet.  
Orientering ved Pål R. Romundstad, prodekan forskning om infrastruktur, FF og senter 
Orientering om økonomi ved Kristin Svee, prosjektøkonom 

Vedtak: 
SUFI gir AU i mandat å revidere prinsipp for tildeling av støtte fra SO til senter og strukturelle  
tiltak som mottar midler på ekstern konkurransearena (SFI/SFFetc ). Regionalt infrastrukturutval 
utarbeider innspel på kriteria for utlysing og tildeling for infrastruktur og utstyr 

Ekstra bevilgning i forbindelse med Covid 19 
Presentasjon ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF. 

Vedtak: 
Sufi foreslår at Samarbeidsorganet bevilger inntil 3 millioner av tilgjengelige midler som kan  
tildeles prosjekt fra Midt Norge som er søkt Forskningsrådet i forbindelse med ekstra utlysning 
CV19, under forutsetning av at prosjektene er gitt god evaluering fra forskningsrådet, 
men som ikke fikk tildeling. 

Sak 14/20 
Diskusjossak 
10.20-11.10 

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2020 
Revidert utlysningstekst og tilhørende dokumenter er sendt utvalget i forkant av møte. 
Utlysningstekst legges ut 20. april. Søknadsfrist er 15. juni.  

• Det vart kommentert om problematisk grensegang mellom forskar- og midlertidige
stillingar, utlysingsteksten må presisere at det er den institusjon som tilsett søkjar som
har ansvaret for den juridiske sida ved arbeidsforholdet.

• Psykisk helse og rus er satsingsområde

• Leiarforankring i HF og UH skal gi ein garanti for samarbeid mellom institusjonane, plan
for samarbeid må vere tydeleg i prosjektbeskrivinga.

• Hovudrettleiar må ha min. 20 prosent stilling ved doktorgradsgivande institusjon og
rettleiar(ane) må ha doktorgrad

Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon gir AU mandat til å godkjenne utlysingstekst som 
sekretariatet har utarbeida basert på innspel frå møtet 

Sak 15/20 
Orientering 
11.10-11.15 

Utlysning av CAG for 2021 
Presentasjon ved koordinator for sekretariat Samarbeidsorganet Trine Holter om utlysingstekst og 
tidsplan for utlysning av CAG for 2021.  
Vedtak: 
SUFI tar informasjonen til orientering 

Sak 16/20 
Orientering 
11:15-11.45 

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

Helse Nord-Trøndelag 

• Fokus på forsking på covid19, seks pågåande prosjektLeiarforankring
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Helse Møre og Romsdal 

• Dac-gruppe under etablering

• Arbeid med revidering av forskingsretninglinjer

Eventuelt 

• Diskusjon i forhold til konsekvensar for stipendiatar i forhold til covid-19, det er
opna for utsetting av prosjekt og det vil vere fortløpande diskusjon om strategi vidare

• Oversikt frå HMN over studier som er aktuell i forhold til som har med covid19 å gjøre

• Webinar med Røttingen og andre om studier på covid19

Sak 17/20 
Orienteringssak  
11.45-12.00 

Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

Forslag til vedtak: 
Sekretariatet følger opp saker medlemmer i utvalget melder inn mot neste 
møte i SUFI 27. august 2020 
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