
 
Regionalt infrastrukturutvalg 

 

 

Møtereferat 

Regionalt infrastrukturutvalg (RI) 

Tid: Mandag 20.04.2020 kl 1030-12 

Sted: på Teams  

   

 

På teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall:  
 
 
 
Referent: 

Pål R. Romundstad, prodekan forskning  

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør 

Haakon Skogseth, fagsjef 

Dag Arne Lihaug Hoff, seksjonsoverlege 

Bodil Landstad, forskningssjef 

Fredrik Hjulstad Bækkerud, rådgiver 

Berit Kvalsvik Teige, FIUK-sjef 

 

Marianne Waldum Furunes, seniorrådgiver 

Jon Magnussen, prodekan utdanning 

Eilin Reinaas, brukerrepresentant 

 

Kristin Svee, prosjektøkonom  

NTNU, MH-fakultetet  

Helse Midt-Norge RHF  

St. Olavs Hospital HF 

Helse Møre og Romsdal HF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

NTNU, MH-fakultetet 

Helse Møre og Romsdal HF 

 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU, MH-fakultetet 

Regionalt brukerutvalg 

 

NTNU, MH-fakultetet  
 
 

 

Sak 07/20 
 

 
 

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

Vedlegg: referat fra møte 13.01.2020 
En sak ble meldt til eventuelt fra SUFI møte 
 
Vedtak: 
Innkalling og referat ble godkjent 
 

Sak 08/20 
 

 
 

Evaluering, prioritering og støtte til infrastruktur. 
 
Vedlegg: Resultat av innsendte rapporter sammenstilt av Fredrik Bækkerud 
 
Konklusjon og videre arbeid 
 
Forslag 1: 

- Fremtidens operasjonsrom (FOR) og HUNT videreføres som før for 3 nye år 
fra 2022. 

- Videreføre finansiering av tidligere AKF (NTNU) og satsning NORCRIN/ECRIN 
(St.Olavs hospital) som deler av Klinforsk, og forskningspost HMR og 
forskningsBRUA (planlagt forskningspost HNT?). Det foreslås at HMN 
vurderer om disse infrastrukturene bør tas ut av SO og finansieres direkte 
fra HMN.  

- Pål avklarer med Jon om kontakt med Berit for å vurdere behov for egen 
arbeidsgruppe for bedre samordning og kartlegging av 
simulatorvirksomheten i regionen 
 
 
 



 
Regionalt infrastrukturutvalg 

 

 

 
  

Forslag 2: 
 
Kjernefasilitetene  

- Rammene og kriteriene for tildeling videreføres for kjernefasilitetene, og 
tildeling gis for 3 år. Det skal være spesiell oppmerksomhet mot 
persontilpasset medisin. 
 

Foreslåtte kriterier for prioritering av støtte fra SO til kjernefasilitetene. Aktiviteten 
skal 

- være nyttig for forskning, innovasjon, utdanning og behandling for 
helseforetak i regionen 

- bidra til å dekke behov og styrke regionen som FIU-aktør 
- styrke regionale fortrinn 
- tilby avanserte tjenester til kliniske miljøer i regionen 
- muliggjør nye behov som innføring av persontilpasset behandling 
- bidra med viktig kompetanse til helseforskning i regionen 
 

 
Vedtak:  
Pål, Siv og Håkon utarbeider tekst til forslag som skal opp i SO møte 12 juni basert på 
avklaring i dagens møte. Medlemmene i RI får teksten for gjennomgang og 
godkjenning før SO møte.  
 

  

Sak 06/20 Eventuelt 
 
Sak fra SUFI møte:  
Regionalt infrastrukturutvalg diskuterer og kommer med forslag om eventuell ny 
utlysning av infrastrukturmidler. 
 
Vedtak: 
Avventer ny utlysning – foreslår at man sikrer utvikling av de miljø som fikk tildeling i 
forrige runde og som bistår forskere i dag (som for eksempel forskningsposter).  

 

 
 

Neste møte   
30.september 10-14 på Teams 
 

 

 

  
 

 
  
 


