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Møtereferat - Regionalt samarbeidsorgan for utdanning forskning og innovasjon 

Dato: 12.06.2020 
Tid: 11:00 – 15:00 
Sted: Skype 
 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Stig A. Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Leder 2020 
Siv Mørkved Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 
Gunnar Morken Direktør for forskning, innovasjon og utdanning St. Olavs hospital HF Fast medlem 
Torstein Hole Fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF Fast medlem 
Paul Georg Skogen Fagsjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 
Toril A. Nagelhus Hernes Prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 
Björn Gustafsson Dekan NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Marit Reitan Dekan NTNU, SU-fakultetet Fast medlem 
Magnus Steigedal Direktør NTNU Helse Fast medlem 
Toril Forbord Prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Torbjørn Svendsen Direktør NTNU Digital Fast medlem 
Heidi Viviann Haavardsen Dekan Høgskolene i Molde og Volda Fast medlem 
Snorre Ness Brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg Fast medlem 
Runa Heimstad Fagdirektør St. Olavs hospital HF Vara/Fast medl. 
Lisbeth Uhrenfeldt Prodekan forskning Nord Universitet Vara/Observatør 
Elin Høien Bergene FoU-sjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Observatør 
Ole Johan Borge Avdelingsdirektør Forskningsrådet Observatør  
Pål Richard Romundstad Prodekan forskning NTNU, MH-fakultetet Invitert 
Haakon Skogseth Fagsjef St. Olavs hospital HF Invitert 
Ruben Angell Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 
Torill Sjølie Røkke Rådgiver / Prosjektøkonom Sekretariatet for SO Invitert 
Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 
Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Referent 
 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Grethe Aasved Administrerende direktør St. Olavs hospital HF Fast medlem 
Trine Karlsen Dekan Nord universitet Observatør 
Ole Gunnar Kjøsnes Daglig leder KS Observatør 
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Sak 15/20 Åpning av møtet 
10:00-10:05 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge 
RHF (leder for Samarbeidsorganet i 2020):  

− presentasjon 
− godkjenning av referat fra møtet 7. februar 2020 
− godkjenning av innkalling til møte 12. juni 2020 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møtet 7. februar 2020 og innkalling til 
 møtet 12. juni 2020. 

Vedlegg: Innkalling til møte i Samarbeidsorganet 12. juni 2020.pdf 
 Møtereferat - Samarbeidsorganet - 07.02.2020 med vedlegg.pdf 

 

Sak 16/20 Samarbeidsorganets årsrapport 2019 
10:05-11:15 – Beslutningssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Rådgiver Trine Holter informerte kort 
om innholdet i årsrapporten for Samarbeidsorganet og underutvalgene for 2019. 

Det ble foreslått at informasjon om bevilgningen av Clinical Academic Group [CAG] burde vært fremhevet i 
årsrapporten for 2019. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner årsrapporten for 2019 som inkluderer endringen som 
 er foreslått. 

Vedlegg: Årsrapport for Samarbeidsorganet og underutvalgene for 2019.pdf 

 

Sak 17/20 Samarbeidsorganets økonomi 
11:15-11:20 – Orienteringssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/prosjektøkonom Torill S. Røkke 
orienterte om regnskap og budsjett. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: Sak 17-20 - Presentasjon av regnskap og budsjett.pdf 

 

Sak 18/20 Orientering om status for utredning av behov for etablering av 
helsedatafellesskap i Midt-Norge 

11:20-11:50 – Orienterings- og diskusjonssak: Haakon Skogseth, Fagsjef ved St. Olavs hospital, informerte om 
status på utredningen av behovet for helsedatafelleskap i Midt-Norge, herunder bakgrunnen for oppdraget, 
arbeidsform og prosess og informasjon om hvilke parter som deltar i arbeidet. Sluttrapport skal etter planen 
ut på høring innen 1. november 2020. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
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Vedlegg: Sak 18-20 - Presentasjon – Et helsedatasenter i Midt-Norge.pdf   
 Sak 18-20a - Notat - Orientering om status for utredning av behov for etablering av 
 helsedatafellesskap i Midt-Norge.pdf 
 Sak 18-20b - Oppfølging av oppdragsdokument 2020 - utdyping av oppdraget 
 Helseplattformen – datafellesskap.pdf 
  

Sak 19/20 Regional veileder for praksisstudier og mobilisering av studenter under 
koronapandemien 

11:50-12:00 – Diskusjons- og beslutningssak: Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning vedtok i sitt møte 
07.05.20 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeidet et forslag til regional veileder for praksisstudier 
og mobilisering av studenter til arbeid under koronapandemien. Toril Forbord, Prodekan utdanning ved MH-
fakultetet, NTNU og leder for SUU, informerte først om oppdraget fra SUU før Ruben Angell, Rådgiver HMN 
RHF, la frem arbeidsgruppens arbeid. Målet med dette arbeidet er blant annet at felles retningslinjer, når det 
gjelder hvordan utdanningsinstitusjonene skal håndtere en eventuell endring i smittetrykk, skal føre til en 
mer smidig håndtering av situasjonen og samtidig en mer enhetlig håndtering på tvers av institusjonene. Det 
blir presisert at det er opp til institusjonene selv å distribuere- og gjøre veilederen kjent i egen organisasjon. 

Vedtak: 1 Samarbeidsorganet vedtar at regional veileder for praksisstudier og mobilisering av 
  studenter til arbeid under koronapandemien legges til grunn for håndteringen av 
  praksisstudier i Helse Midt-Norge så lenge pandemien varer 

  2 Samarbeidsorganet ber Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning avklar eventuelle 
  overordnede problemstillinger som oppstår rundt praksisstudier så lenge pandemien 
  varer 

Vedlegg: Sak 19-20a - Regional veileder for praksisstudier under koronapandemien.pdf 
 Sak 19-20b - HMN Veileder for praksisstudier ifm COVID-19 040620.pdf  

 

Sak 20/20 Status for årets utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet 
12:00-12:05 – Orienteringssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Rådgiver Trine Holter, informerte om 
søknadsstatus for årets utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet som har søknadsfrist 15. juni. 
Det ble informert om at det før årets utlysning ble gjennomført full gjennomgang og revidering av 
utlysningstekst og tilhørende relevante dokumenter for både Samarbeidsorganets- og FFUs utlysning. Som i 
fjor ble søknadsrunde for Samarbeidsorganets utlysning gjennomført samtidig med utlysningen for Felles 
Forskningsutvalg. Det ble avholdt 3 informasjonsmøter via Skype hvor Pål R. Romundstad, Prodekan 
forskning, MH-fakultetet NTNU, informerte om det faglige- og Sekretariatet v/Rådgiver Trine Holter 
informerte om det praktiske ved utlysningen. Videre ble det informert om at det i år har vært store 
utfordringer med å skaffe komitémedlemmer, noe som har resultert i at størrelsen på årets komitéer er 
redusert i forhold til i fjor. Man planlegger å gjennomføre årets komitémøter via Skype på grunn av Covid-19-
situasjonen. Møtene skal avholdes i siste halvdel av september. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
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Sak 21/20 Midler fra samarbeidsorganet til støtteverdige Covid-19-relaterte prosjekter 
som fikk avslag i Forskningsrådets ekstrautlysning  

12:05-12:15 – Diskusjons- og beslutningssak: I møte i SUFI 15. april 2020, ble det fattet et vedtak i sak 13/20 
hvor SUFI ber Samarbeidsorganet om å tildele inntil 3 millioner til søknader som er forankret i  
Midt-Norge og som tross god evaluering i forbindelse med Forskningsrådet sin ekstrautlysning av  
forskningsmidler på Covid-19 ikke fikk tildeling. AU fikk som mandat å gjøre en vurdering av den faglige 
kvaliteten og eventuelt gjøre tildeling(er). Björn Gustafsson, Dekan, MH-fakultetet NTNU, presenterte 
innstillingen fra Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet. 
 
Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar Arbeidsutvalgets sitt forslag til innstilling. 

Vedlegg: Sak 21-20 - Midler fra samarbeidsorganet til støtteverdige Covid-19-relaterte 
 prosjekter som fikk avslag i Forskningsrådets ekstrautlysning.pdf 

 

Sak 22/20 Retningslinjer for dobbeltsøknader i SO og FFU 
12:15-12:30 – Diskusjons- og beslutningssak: Det er behov for en avklaring av retningslinjer og rutiner rundt 
tildeling til personer som søker både SO- og FFU sine utlysninger med samme eller svært like prosjekt- og 
prosjektbeskrivelser. Arbeidsutvalget har utarbeidet et notat med forslag til rutiner- og retningslinjer for 
årets utlysning og for kommende utlysninger. Björn Gustafsson, Dekan, MH-fakultetet NTNU, la fram saken 
for Samarbeidsorganet.  

Vedtak: 1 Innstilling om tildeling fra Samarbeidsorganet skal i 2020 bli utformet før  
  innstillingen fra FFU og lokale tildelinger blir gjort 
  
 2 Arbeidsutvalget skal utarbeide nye retningslinjer for bruk fra 2021. Formålet med disse 
  skal være å unngå dobbelfinansiering av tilsvarende aktivitet 

Vedlegg: Sak 22-20 - Arbeidsutvalgets notat ang. retningslinjer for dobbeltsøknader.pdf  

 

Lunsj 
12:30-13:00 

 

Sak 23/20 Konkretisering av sanksjoner for manglende- adressering av helseforetak og 
fremdrifts- og sluttrapportering 

13:00-13:25 – Diskusjons- og beslutningssak: Det er et behov for følge opp med handling, manglende- 
adressering av helseforetak i publikasjoner og fremdrifts- og sluttrapportering fra de som mottar 
forskningsmidler fra Helse Midt-Norge. Det må konkretiseres hvilke sanksjoner ulike typer brudd på 
retningslinjene skal føre til. Siv Mørkved, assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF la frem 
Arbeidsutvalgets forslag til sanksjonsretningslinjer. 

I diskusjonen kommer det fram at det ønskes en tydeligere konkretisering av hva inndragning av midler og 
stopp i finansiering vil bety, og for hvem. Det er viktig at det kommer fram at det er institusjonene som har 
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ansvaret at HMN inndrar midler fra det gjeldende institutt og ikke direkte fra stipendmottaker. Det 
kommenteres også at vi fra nå må jobbe med å implementere det ovennevnte og gjøre det kjent i miljøene. 

Vedtak: Samarbeidsorganet godkjenner og vedtar retningslinjene som arbeidsutvalget 
utarbeidet, med de endringer som kom fram i møtet. 

Vedlegg: Sak 23-20 – Notat – Konkretisering av sanksjoner for manglende- adressering av 
 helseforetak og fremdrifts- og sluttrapportering.pdf 

 

Sak 24/20 Orientering fra Regionalt infrastrukturutvalg 
13:25-13:50 – Orienterings- og diskusjonssak: Pål Romundstad, prodekan forskning MH-fakultetet, NTNU, og 
leder for Regionalt infrastrukturutvalg [RIU], la frem utvalgets arbeid med å utarbeide råd til 
Samarbeidsorganet om prioriteringer av midler vedrørende fremtidig støtte av regional infrastruktur for 
forsking, innovasjon og utdanning innenfor helsesektoren i regionen. 

Det kom innspill fra flere om å inkludere infrastruktur om utdanning i arbeidet- og i sluttdokumentet fra RIU. 
I tillegg kom det innspill om at man burde gjøre noe for å sørge for at infrastrukturen benyttes også utenfor 
Øya/St.Olavs i Trondheim og finne måter å kommunisere at infrastrukturen er tilgjengelig for hele HMN. Det 
foreslås at RIU utarbeider forslag om hvordan dette kan gjøres i praksis. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering og ber samtidig Regionalt 
 infrastrukturutvalg om å ta til seg innspillene som kom i møtet og at saken legges frem 
 som sak til vedtak til neste møte i Samarbeidsorganet. 

Vedlegg: Sak 24-20a - Notat - sammendrag av rapporter for 2019 fra KF ved MH.pdf 
 Sak 24-20b - Foreslåtte kriterier for støtte fra SO til KF ved NTNU.pdf 

 

Sak 25/20 Tydeliggjøring av kriterier-, prosess- og rammer for bevilgning av 
tilleggsfinansiering fra Samarbeidsorganet 

13:50-14:05 – Diskusjons- og beslutningssak: Det er et behov for å tydeliggjøre prosess og kriterier for 
søknad, behandling og tildeling av tilleggsfinansiering i tilknytning til større eksternfinansierte tildelinger som 
SFF, samt spørsmålet om disse midlene skal inn i budsjettet og hvorvidt det skal være en fast eller fleksibel 
ramme. Pål Romundstad, prodekan forskning MH-fakultetet, NTNU, la frem et forslag utarbeidet i samarbeid 
med Arbeidsutvalget. 

I diskusjonen kommer det fram at det er ønskelig at det settes en øvre ramme for hvor mye hvert 
enkeltprosjekt tildeles og en øvre totalramme for hvert budsjettår når det gjelder denne typen bevilgninger. 
Det kommenteres at man burde vurdere dette i lys av tidligere søknader og erfaringstall og at det er ønskelig 
at SUFI får ansvaret for å komme med et forslag til økonomiske rammer i denne saken. 

Vedtak: På bakgrunn av diskusjonen gir Samarbeidsorganet SUFI ansvar for å komme med et 
 forslag til enkeltsøknads- og årlig totalramme for denne typen bevilgninger fra 



REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR UTDANNING FORSKNING OG INNOVASJON  

6 
 

 Samarbeidsorganet og at saken legges fram til vedtak til det kommende møtet i 
 Samarbeidsorganet 

Vedlegg: Sak 25-20 - Tydeliggjøring av kriterier- prosess og rammer for bevilgning av 
 tilleggsfinansiering fra Samarbeidsorganet.pdf 

 

Sak 26/20 Tildeling av midler til NSG forskningsnettverk 2020 
14:05-14:15 – Beslutningssak: Siv Mørkved, assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, presenterte 
innstilling av tildeling av utlyste midler fra Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten [NSG]. 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar tildeling i tråd med komiteens anbefalinger. 

Vedlegg: Sak 26-20a - Notat - NSG - utlysning og prosess.pdf 
 Sak 26-20b - Fullstendig utlysningstekst NSG nettverk aug 2019.pdf 
 Sak 26-20c - NSG veiledning til medlemmer i vurderingskomiteen.pdf 
 Sak 26-20d - NSG retningslinjer forskningsnettverk.pdf 
 Sak 26-20e - Søkerliste utlysning nasjonale forskningsnettverk NSG.pdf 
 Sak 26-20f - Evaluatorer NSG nettverk 2020.pdf 
 Sak 26-20g - Innstilling fra evalueringskomité.pdf 
 

Sak 27/20 Endring i Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin sitt mandat for oppnevning av 
fagråd 

14:15-14:20 - Orienteringssak: Siv Mørkved, assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, informerte om 
endringer i nasjonalt publiseringsutvalg i medisin sitt mandat når det gjelder utnevning av representanter i 
fagråd. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: Sak 27-20 - Notat - Endring i mandat - Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin.pdf 

 

Sak 28/20 Ekstra studieplasser fra høsten 2020 
14:20-14:30 - Orienteringssak: Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet NTNU, informerte om 
hvilke helsefaglige studier som mottar ekstra studieplasser ved utdanningsinstitusjonene i regionen fra 
høsten av.  

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 29/20 Covid-19-situasjonen – Følger for forskning, utdanning og innovasjon 
14:30-14:40 - Orienteringssak: Informasjon fra spesialisthelsetjenesten v/ Stig Slørdahl, administrerende 
direktør Helse Midt-Norge RHF, Siv Mørkved, assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF og Anne 
Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF. Informasjon fra UHR v/ Toril A. Nagelhus Hernes, 
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Prorektor nyskaping NTNU, Björn Gustafsson, Dekan, MH-fakultetet NTNU og Toril Forbord, prodekan 
utdanning, MH-fakultetet NTNU. 

Det informeres om at situasjonens følger for forskning blant annet er at arbeidet har blitt kraftig påvirket 
fordi laboratorier ble stengt samt av at inklusjonen av pasienter i studier har gått ned. Det jobbes samtidig 
med å samordne forskningen i helseforetakene, blant annet for å unngå mange dobbeltinitiativ når det 
gjelder forskning og søknader. Utdanningsinstitusjonene informerer om en krevende undervisningssituasjon, 
men uttrykker at etter å ha tatt noen grep, særlig i tilknytning til praksisfagene, har klart å utdanne 
kandidater i tråd med planen. I helseforetakene har man måttet vri virksomheten over på beredskap, noe 
som har ført til større grad av fristbrudd. Man har til gjengjeld jobbet godt for å gjennomføre 
pasientkonsultasjoner ved bruk av digitale verktøy. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: Sak 29-20 - Notat - Orienteringssak Covid 19 - Mørkved.pdf 
 

Sak 30/20 Orientering fra UH- og HF-ene i regionen 
14:40-15:00 - Orienteringssak: Statusoppdatering fra universitetene, høyskolene og helseforetakene i 
regionen. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 31/20 Eventuelt 
15:00-: Eventuelt eventuelle saker 

 

Avslutning av møtet 
15:00: Avslutning av møtet v/Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF 
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