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Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon (SUFI) 

Dato: 30.10.2020 

Tid: kl. 10-15  

Sted:  Teams 

 

Medlemar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatør: 

 

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 

Ute Gabriel, instituttleder IPS 

Stål Bjørkly, professor 

Britt Elin Strand, brukerrepresentant 

 

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 

NTNU, SU-fakultetet 

Høgskolen i Molde 

Regionalt brukerutvalg 

 

Lisbeth Uhrenfeldt, prodekan forskning 

Elin Høien Bergene, FoU-sjef 

 

 

 

 

 

 

Nord Universitet  

Sykehusapotekene Midt-Norge 

HF 

 

 
Sak 26/20 
Beslutningssak 
Kl. 10.00-10.05 
 
  

 
Godkjenning av innkalling og referat 
Opning av møtet ved leiar Toril A. Nagelshus Hernes, prorektor nyskaping. Godkjenning  
av møteinnkalling og referat frå førre møte 
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat blir godkjent 
 

 
Sak 27/20 
Orienteringssak 
Kl. 10.05-10.15 
 
 

 
Oppnemning av leiar og presentasjon av ny samansetting av Regionalt  
Samarbeidsorgan og underutval 2021 
 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til orientering.  
Sekretariatet vil følgje opp representasjon frå St.Olav, Helse Møre og Romsdal og  
NORD 
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Sak 28/20 
Orienteringssak 
Kl. 10.15-10.30 

 
Presentasjon av økonomi og budsjettforslag (presentasjon blir ettersendt) 
v/prosjektøkonom Torill Røkke 
 
 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til informasjon. 
 

 
Sak 29/20 
Beslutningssak 
Kl. 10.30-11.00 
 

 
Innstilling til tildeling SO-middel for 2021 (notat vedlagt)  
v/koordinator Trine Holter og seniorkonsulent Øystein Indergård, sekretariatet 
 

• ønske frå regionane om å få sjå dei skriftlege vurderingane av søknadane 
for å kunne finne kor forbetringspotensiale ligg 

• Elin Bergene og Berit K. Teige er inhabile og går ut av saken under behandling  
av tildeling 
 
 

Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon stiller seg bak  
Innstillinga. Denne blir sendt Samarbeidsorganet for endeleg vedtak.  
 

 
Sak 30/20 
Orienteringsssak 
Kl. 11.00-11.30 

 
Innstilling til tildeling av CAG 2021 (notat blir ettersendt)  
v/ass. fagdirektør HMN, Siv Mørkved 

 

• Søknadsprosessen ikkje transparent nok, vanskeleg å finne ut kva for miljø 
som er med  i søknadane og korleis deltakarane blir rekruttert 

• Ønske om å få jamnlege presentasjonar frå dei som har fått tildeling for å få  
Innblikk i resultat og framdrift  

• Forankring på høgare nivå, for eksempel forskingsdirektør, kan auke  
samarbeid mellom søkjarar 

 
 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar informasjonen og 
presentasjonen om søknadsprosessen rundt CAG til orientering 
 

 
Sak 31/20 
Orienteringssak 
Kl. 12.00-12.15 

 
Orientering om finansiering av forsking og innovasjon frå HMN RHF  
(presentasjon vedlagt) v/ass. fagdirektør Siv Mørkved, Helse Midt-Noreg  
 

• Ønske om å få bevilgning til å utvikle forskingsinfrastruktur der også 
distrikta får moglegheit til å bygge varig kompetans og ikkje berre resursar 
til anna enn å drifte enkeltprosjekt 

 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar informasjonen til orientering 
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Sak 32/20 
Orienteringssak  
Kl. 12.15-12.30 
 

Samling av finansiering av varig infrastruktur til klinisk forskning (notat vedlagt) 
v/ass. fagdirektør Siv Mørkved, Helse Midt-Noreg  
 
 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon støtter at tildeling til dei  
nemnte strukturelle tiltaka blir dekka direkte frå HMN RHF 

  

 
Sak 33/20 
Beslutningssak 
Kl. 12.30-12.45 

 
Retningslinjer for fremtidig støtte av regional infrastruktur (notat vedlagt)  
v/ Pål Romundstad, prodekan forsking MH-fak. og leiar for Regionalt infrastrukturutval 
 
 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tilrår tiltaka som er nemnt i  
saksframlegg og ber om at saken blir tatt opp til behandling i Samarbeidsorganet 
 

 
Sak 34/20 
Beslutningssak 
Kl. 12.45-13.00 

 
Støtte til eigenfinansiering til større søknadar (notat vedlagt) 
v/ Pål Romundstad, prodekan forsking MH-fak. og leiar for Regionalt infrastrukturutval 
 
 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tilrår at tiltaka som er beskrevet i  
saksframlegg og ber om at saken blir tatt opp til behandling i Samarbeidsorganet 
 

 
Sak 35/20 
Informasjonssak 
Kl. 13.00-13.25 

 
«Brukernes stemme i forskningen»  
(https://www.michaeljournal.no/i/1000/24?xp=michael-1000-24.xml  
May Britt Kjelsaas, rådgjevar, Helse Midt-Noreg 
 

• Sekretariatet og HMN skal planleggje og organisere seminar i samband med  
neste utlysing av midla frå SO 

 
Vedtak 
Regionalt samarbeidsutval for forsking og innovasjon tar saken til orientering og ber  
om å få sak tilbake om korleis best pratice kan bli sikra. SUFI ber også om å få ei  
lett tilgjengeleg oversikt over brukarorganisasjonar, tiltak, støttetenester og kursing.  
 

 
Sak 36/20 
Orienteringssak 
Kl. 13.25-13.40 

 
Informasjon frå institusjonane: 
 

• Britt Elin Strand, brukarrepresentant – planlagt brukarkonferanse  
utsatt pga pandemi, det blir jobba med nytt tidspunkt og sekretariatet vil  
bidra inn i dette arbeidet 

• Stål Bjørkly,  HiM - fortsett som medlem i SUFI kommande to år 

• Magnus Steigedal, NTNU Helse– rapport om deling av data  
skal bli gitt ut 1. des., mange aktørar med i prosessen 

• Pål Romundstad, MH-fak.– Björn Gustavsson inn som ny fagdirektør, Torill 
Forbord konstituert fram til ny dekan blir tilsatt, ny EU-rådgjevar tilsatt ved  
forskingsseksjonen ved MH 

https://www.michaeljournal.no/i/1000/24?xp=michael-1000-24.xml
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• Toril Hernes, NTNU – inn i nytt samarbeid om digital informasjonshub, arbeid 
med digital eksamen viktig i perioden, ny avtale er inngått med TTO 

• Bodil  Landstad, HNT– arbeid med regional forskingskonferanse  
Oktober 2021, prosjektleiar for klinisk forskingspost under tilsetting 

• Berit Teige, HMR – fleire disputasat basert på prosjekt finansiert frå SO, ny  
forskingssjef på plass 

• Siv Mørkved, HMN – arbeid med helseforetaka, NTNU og Trondheim 
Kommune om felles helsedata, utredning av HOD-finansiert Nordtrials  
Industri, RHF med på å fremje samarbeid klinisk forsking, Pilot Helse er eit  
samarbeid for å få helseinnovasjon inn på statsbudsjett 

 

 
Sak 37/20 
Kl. 13.40-13.50 
 

 
Årshjul (notat blir ettersendt) 
 

 
Sak 38/20 
Kl. 13.50-13.55 
 

 
Eventuelt 
 

 
Sak 39/20 
Kl. 13.55-14.00 
 

 
Saker til neste møte  
 

• Økonomisk oversikt over tildeling 2017-2021 
 
Forslag til vedtak: 
Sekretariatet følger opp innmeldte sakar til møtet i SUFI 19. februar 2021  
 

 


