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Møtereferat - Regionalt samarbeidsorgan for utdanning forskning og innovasjon 

Dato: 05.11.2020 
Tid: 10:00 – 15:00 
Sted: Skype 
 

Faste- medlemmer og observatører 

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 
Tom Christian Martinsen Viseadministrerende direktør St. Olavs hospital HF Vara 
Gunnar Morken Direktør for forskning, innovasjon og utdanning St. Olavs hospital HF Fast medlem 
Torstein Hole Fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF Fast medlem 
Bodil Landstad Forskningssjef Helse Nord-Trøndelag HF Vara  
Toril A. Nagelhus Hernes Prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 
Pål Richard Romundstad Prodekan forskning NTNU, MH-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 
Snorre Ness Brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg Fast medlem 
Trine Karlsen Dekan Nord universitet Observatør 
Elin Høien Bergene FoU-sjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Observatør 
Line Miriann Grønning-Wang Seniorrådgiver Forskningsrådet Vara  
Fredrik Hjulstad Bækkerud Rådgiver NTNU, MH-fakultetet Invitert 
Laila Berg Koordinator NTNU Bioteknologi NTNU, MH-fakultetet Invitert 
Björn Gustafsson Professor NTNU, MH-fakultetet, IKOM 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 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 
Grethe Aasved Administrerende direktør St. Olavs hospital HF Fast medlem 
Paul Georg Skogen Fagsjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 
Marit Reitan Dekan NTNU, SU-fakultetet Fast medlem 
Anniken Kjør Haraldsen Direktør KS-Trøndelag KS Observatør 
Heidi Viviann Haavardsen Dekan Høgskolene i Molde og Volda Fast medlem 
Ole Johan Borge Avdelingsdirektør Forskningsrådet Observatør  
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Sak 32/20 Åpning av møtet 
10:00-10:05 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge 
RHF og leder for Samarbeidsorganet i 2020:  

− presentasjon  
− godkjenning av referat fra møtet 12. juni 2020 
− godkjenning av innkalling til møte 5.november 2020 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møtet 12.juni 2020 og innkalling til 
 møtet 5.november 2020. 

Vedlegg: Sak 32-20a - Møteinnkalling - Samarbeidsorganet - 2020-11-05.pdf 
 Sak 32-20b - Møtereferat - Samarbeidsorganet - 12.06.2020.pdf 
  

Sak 33/20 Endringer i medlemssammensetningen i Samarbeidsorganet og underutvalg fra 
2021 

10:05-10:15 – Orienteringssak: Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping ved NTNU informerte om 
endringer i medlemssammensetningen i Samarbeidsorganet fra og underutvalg fra NTNU med virkning fra 
2021. Endringer fra øvrige institusjoner og organisasjoner vedlegges referatet. 

Pål R. Romundstad, Prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU går inn i Arbeidsutvalget for 
Samarbeidsorganet for Björn Gustafsson, tidligere Dekan ved MH-fakultetet, NTNU. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: Sak 33-20 - Medlemsliste - Samarbeidsorganet med underutvalg fra 2021.pdf 

Sak 34/20 Oppnevning av ledere i SO og underutvalg for 2021 
10:15-10:20 – Beslutningssak: 

- Oppnevning av leder for Samarbeidsorganet for 2021 
- Oppnevning av leder for Samarbeidsutvalg for utdanning for 2021 
- Oppnevning av leder for Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon for 2021 
- Oppnevning av leder for Infrastrukturutvalget for 2021 

o Regionalt infrastrukturutvalg fatter vedtak om hvem som skal sitte som leder av utvalget i 
sitt møte den 7.desember 2020. 

Vedtak: 

- Anne Borg, Rektor ved NTNU oppnevnes som leder for Samarbeidsorganet for 2021 
- Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør ved Helse Midt-Norge RHF oppnevnes som leder for 

Samarbeidsutvalg for utdanning for 2021 
- Siv Mørkved, Assisterende fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF oppnevnes som leder for 

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon for 2021 
- Samarbeidsorganet støtter Regionalt infrastrukturutvalg sitt fremtidige vedtak om oppnevning av 

leder i deres møte den 7. desember 2020 
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Sak 35/20 Samarbeidsorganets økonomi. Informasjon om status og vedtak av ramme for 
tildeling av forskningsmidler- og budsjett for 2021. 

10:20-10:45 – Orienterings-, diskusjons- og beslutningssak: Torill S. Røkke, Rådgiver og prosjektøkonom ved 
Sekretariatet for Samarbeidsorganet, informerte om økonomistatus og la frem forslag til budsjett og ramme 
for tildeling av forskningsmidlene og CAG for 2021. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet vedtar budsjett for 2021, under forutsetning av at bevilgning fra 
 Helse Midt-Norge opprettholdes på dagens nivå. Ramme for tildeling av 
 konkurranseutsatte forskningsmidler og CAG for 2021 settes til henholdsvis 34,3- og 
 6,6 millioner kroner, samlet 40,9 millioner kroner. 

Vedlegg: Sak 35-20b – Presentasjon - Økonomi og budsjettforslag 2021.pdf 

Sak 36/20 Tildeling av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2021 
10:45-11:20 – Orienterings-, diskusjons- og beslutningssak: Siv Mørkved, assisterende fagdirektør i Helse 
Midt-Norge RHF og medlem i Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet informerte om innstillingen. 
Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Øystein Indergård informerte om utlysnings-, søknads- og 
vurderingsprosessen og la frem detaljert informasjon om årets søknader. 

Innstillingen ble behandlet av Samarbeidsutvalget for forskning og innovasjon i Sak 29/20 i møte 30.10.20 
hvor SUFI vedtok å stille seg bak innstillingen. 

Inhabile møtedeltakere [Morken og Bergene] gikk ut av møtet under diskusjonen og da vedtaket ble fattet. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet vedtar tildeling av regionale forskningsmidler i tråd med foreslått 
 innstilling. 

Vedlegg: Sak 36-20a – Tildeling av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet for 2021.pdf 
 Sak 36-20b – Presentasjon - Informasjon om årets søknader.pdf 
 

Pause 
11:20-11:30 

 

Sak 37/20 Tildeling av Clinical Academic Groups [CAG] fra Helse Midt-Norge 2020 
11:30-12:00 – Orienterings-, diskusjons- og beslutningssak: Innledning ved Björn Gustavsson, CAG-ansvarlig 
og professor ved IKOM, MH-fakultetet, NTNU. Evalueringspanelet innstilte i år én søknad på førsteplass. 
Panelet ble enige om en rangering av de to nest beste søknadene, men fant det svært vanskelig å skille 
mellom de to. På grunn av dette ble det lagt opp til at Samarbeidsorganets medlemmer skulle diskutere 
rekkefølgen mellom de to nest beste søknadene på strategisk grunnlag. Konklusjonen var at 
Samarbeidsorganet var enige i komiteens anbefalte rangering og innstilte søknad nr. 8 og søknad nr. 2. 
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Det ble ellers diskutert hvorvidt man skulle lyse ut tilsvarende antall CAG’er også neste år. Man kom fram til 
at det var stemning for det, men at dette må sees i forhold til langtidsbudsjettet for Samarbeidsorganet. 
Dette blir tatt opp som sak på det kommende SO-møtet i februar 2021. 

På grunn av at Stig Slørdahl var inhabil pga. tilknytning til en av CAG-søkerne, tok Toril A. N. Hernes over som 
møteleder da vedtaket skulle fattes. Slørdahl gikk ut av møtet under behandlingen av saken. 

Forslag til vedtak: Samarbeidsorganet vedtar tildeling av følgende søknader i forbindelse med årets CAG-
 utlysning: Søknad nr. 8 og søknad nr. 2. 

Vedlegg: Sak 37-20a – Vedlegg – Oversikt søknader 2020 - 2019.pdf 

Lunsj 
12:00-12:30 

 

Sak 38/20 Tildeling av resultatbaserte øremerkede forskningsmidler i helseforetakene 
(kap. 732, post 78)  

12:30-12:50 – Orienterings- og beslutningssak: Innledning ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-
Norge RHF. HF-ene orienterte om bruken av resultatbaserte øremerkede midler til forskning (kap. 732, post 
78). 
 
Følgende vedtak i SO-sak 22/20: «Innstilling om tildeling fra Samarbeidsorganet skal i 2020 bli utformet før 
innstillingen fra FFU og lokale tildelinger blir gjort», og den fastsatte møteplanen for SO og underutvalgene i 
2020 gjorde at FFU ikke hadde mulighet til å ha klar sin innstilling til dagens SO-møte. Arbeidsutvalget for 
Samarbeidsorganet foreslo derfor at innstillingen fra FFU når det gjelder årets FFU-
forskningsmiddelutlysning ble sendt på E-postsirkulasjon som vedtakssak til SO-sine medlemmer så snart 
FFU har vedtatt innstillingen i sitt møte den 11. november. Det ble av SO vedtatt å sende FFU-innstillingen på 
e-postsirkulasjon. Innstillingen ble sendt ut til SO sine medlemmer den 12.11 med svarfrist 16.11 kl. 10:00. 
 
Vedtak: 
 

- Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Helse Nord-Trøndelag HF.  
- Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Felles forskningsutvalg, når gjelder årets FFU-

forskningsmiddelutlysning. Saken ble vedtatt av SO 16.11.20 etter at saken ble sendt på e-
postsirkulasjon som vedtakssak til SO-sine medlemmer siden FFU vedtok innstillingen i sitt møte 
først den 11. november. 

- Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Helse Møre og Romsdal HF.  
- Samarbeidsorganet vedtar tildeling iht. innstilling fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. 

 
Vedlegg: Sak 38-20a - SUFI-Sak 31-20 Forskning og innovasjon HMN.pdf 
 Sak 38-20b - Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2021-2023.pdf 
 Sak 38-20c - Rapportering av forskningsmidler HNT.pdf 
 Sak 38-20d - Sykehusapotekene - Bruk av midler øremerket forskning 2020.pdf 
 Sak 38-20e - Rapportering av forskningsmidler HMR.pdf 
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Sak 39/20 Orientering fra St. Olavs Hospital oppfølging av SO-sak 29/19 
12:50-13:20 – Orienteringssak: Gunnar Morken, Direktør for forskning, innovasjon og utdanning, St. Olavs hospital 
HF, informerte om hvordan St. Olav som universitetssykehus bruker overførte forskningsmidler. Dette er en 
oppfølging av Samarbeidsorganets anmodning fra SO-sak 29/19. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering 
 
Vedlegg: Sak 39-20 - Hvordan bruker St. Olav som universitetssykehus forskningsmidler.pdf 
 

Sak 40/20 Overføring av tilgjengelige midler til årets utlysning av midler for å styrke 
kvalitet og relevans i praksisstudier [utdanningsmidlene] 

13:20-13:30 – Beslutningssak: I forrige møte i Samarbeidsutvalg for utdanning [21.10.20] vedtok SUU å 
overføre gjenstående utdanningsmidler til årets utlysning av utdanningsmidlene. Toril Forbord, Konstituert 
Dekan ved MH-fakultetet, NTNU og Leder av Samarbeidsutvalget for utdanning la fram saken for SO. 

Vedtak: Samarbeidsorganet godkjenner at SUU overfører gjenstående midler til årets utlysning 
 av utdanningsmidlene 

Sak 41/20 Godkjenning av utlysningstekst til utdanningsmidlene 
13:30-13:40 – Orienterings- og beslutningssak: Toril Forbord, Konstituert Dekan ved MH-fakultetet, NTNU og 
Leder av Samarbeidsutvalget for utdanning la frem årets utlysningstekst til utdanningsmidlene 2021 til 
godkjenning i SO. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering og vedtar utlysningstekst for 
 utdanningsmidlene 2021. 

Vedlegg: Sak 41-20a - Utlysningstekst - utdanningsmidler 2021.pdf 
 Sak 41-20b – Skjema for lederforankring 2021-2024.pdf 

Sak 42/20 Samling av finansiering av varig infrastruktur til klinisk forskning 
13:40-13:55 – Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF orienterte om at HMN-
RHF fra årsskiftet vil direktefinansiere en rekke infrastrukturer som per i dag finansieres via 
Samarbeidsorganet og at Samarbeidsorganets årlige bevilgning fra HMN-RHF vil nedjusteres tilsvarende. 

SUFI vedtok i sak 32/20 i møte 30.10.20 å støtte at tildeling til de strukturelle tiltakene direkte fra HMN RHF 
som beskrevet i vedlagte notat. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Pause 
13:55-14:05 
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Sak 43/20 Retningslinjer for fremtidig støtte av regional infrastruktur – oppfølging av SO-
sak 24/20 

14:05-14:20 – Orienterings og beslutningssak: Pål R. Romundstad, Prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU 
og leder av Regionalt infrastrukturutvalg [RIU] la frem forslag til retningslinjer for framtidig støtte av regional 
infrastruktur. Målet er å øke den økonomiske forutsigbarheten for viktige kjernefasiliteter. 

SUFI vedtok i møte 30.10.20 i sak 33/20 å tilrå de tiltak som er beskrevet i vedlagte notat og ber om at saken 
blir tatt opp til behandling i Samarbeidsorganet. 

I notatet fra RIU til sak 43/20 er det foreslått at Samarbeidsorganet tildeler midler for treårsperioden 2022-
2024 og at det i 2023 skal opp til vurdering hvorvidt støtte skal videreføres for nye 3 år. Samarbeidsorganet 
mener at den allerede vedtatte videreføringen av midler til kjernefasilitetene det gjelder for 2021, bør inngå 
i 3-års-perioden. Tildeling nå gjelder derfor for en treårig periode fra 2021-2023 med evaluering i 2022 for 
eventuell videreføring av støtte. 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar å tildele midler til kjernefasilitetene, som tidligere ble 
 bevilget midler for 2021, med unntak av infrastrukturene som fra årsskiftet skal 
 finansieres direkte fra HMN sitt budsjett [jfr. sak 42/20], for perioden 2021-2023. I 
 2022 skal det evalueres hvorvidt de kjernefasilitetene dette gjelder skal få videreført 
 støtte. 

Sak 44/20 Støtte til egeninnsats av større søknader – oppfølging av SO-sak 25/20 
14:20-14:35 - Beslutningssak: Pål R. Romundstad, Prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU og leder av 
Regionalt infrastrukturutvalg [RIU] la frem forslag om søknadsprosess, vilkår for tildeling og økonomiske 
rammer når det gjelder støtte fra Samarbeidsorganet til egeninnsats av større søknader. 

SUFI vedtok i møte 30.10.20 i sak 34/20 å tilrå de tiltak som er beskrevet i vedlagte notat og ber om at saken 
blir tatt opp til behandling i Samarbeidsorganet. 

Etter diskusjon i Samarbeidsorganet ble det bestemt at man maksimalt kan få innvilget denne type støtte for 
5 år om gangen og at en eventuell forlengelse må opp til evaluering i Samarbeidsorganet. 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar de økonomiske rammene og retningslinjer for 
 søknadsprosess og tildeling jfr. SUFIs vedtak i SUFI-sak 34/20, med følgende endring: 
 Støtte innvilges maksimalt for en periode på 5 år av gangen. Eventuell forlengelse av 
 støtte må evalueres- og vedtas av Samarbeidsorganet. Arbeidsutvalget for 
 Samarbeidsorganet kan delegeres beslutningsmyndighet dersom det tidsmessig ikke 
 er mulig for Samarbeidsorganet å behandle søknadene. 

Sak 45/20 Innstilling av Jorunn Sandvik til det Nasjonale Publiseringsutvalget [NPU] 
14:35-14:40 - Beslutningssak: Pål R. Romundstad, Prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU informerte om 
endring i representasjon i NPU. Det foreslås at Jorunn Sandvik går inn i NPU. 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar innstillingen i tråd med Prodekan forskning sin innstilling og 
 HMR sin anbefaling. 
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Sak 46/20 Vedtatt sanksjon på grunn av manglende adressering av helseforetak 
14:40-14:45 - Orienteringssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Koordinator Trine Holter informerte 
om at én person nylig er ilagt en karantene på 3 år fra å søke forskningsprosjekter finansiert av HMN-RHF på 
grunn av brudd på vilkårene for adressering av helseforetak. 

Det kommenteres at det er bra at dette sanksjoneres og at man i større grad må følge opp dette fremover. 

Forslag til vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Sak 47/20 Orientering fra UH- og HF-ene i regionen 
14:45-15:00 - Orienteringssak: Statusoppdatering fra universitetene, høyskolene og helseforetakene i 
regionen. 

Forslag til vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 48/20 Eventuelt 
15:00-: Ingen eventuelle saker 

 

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