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Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon (SUFI) 
 

Dato: 19.02.2021 

Tid: 10:00 – 14:30   

Sted:  Skype 

 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 

Siv Mørkved assisterende fagdirektør (leder 2021) Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 

Toril A. Nagelhus Hernes prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 

Kari Risnes avdelingssjef St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Dag Arne Lihaug Hoff forskningssjef Helse Møre og Romsdal Fast medlem 

Bodil Landstad forskningssjef Helse Nord-Trøndelag Fast medlem 

Pål R. Romundstad prodekan forskning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 

Magnus Steigedal direktør NTNU Helse Fast medlem 

Trym Holter direktør NTNU, Norwegian Open AI Lab Fast medlem 

Stål Bjørkly professor Høgskolen i Molde Fast medlem 

Britt Elin Strand brukerutvalgsmedlem Regionalt brukerutvalg Fast medlem 

Kari Ingstad prodekan forskning Nord universitet Observatør 

Elin Bergene FoU-sjef Sykehusapotekene Midt-Norge HF Observatør 

Øystein Indergård seniorkonsulent NTNU, MH-fakultetet sekretariatet  

Johanne Woll prosjektøkonom NTNU, MH-fakultetet sekretariatet  

Mai Hege Stokke rådgiver NTNU, MH-fakultetet referent  

 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Hildur Henriksen klinikksjef St. Olavs hospital HF Fast medlem 

 

 

  
Sak 01/21 
Beslutningssak 
 
  

Åpning av møtet  
Åpning av møtet ved leder Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF.  

- Godkjenning av referat fra møte 30. oktober 2020 
- Godkjenning av innkalling til møte 19. februar 2021 

 
Saker til eventuelt: 
Sak 13/21 Handlingsplan for kliniske studier v/ Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF. 
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat godkjennes. 
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Sak 02/21 
Orienteringssak 
 
 

Orientering om strategi for forsking og innovasjon – HMN-RHF 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om prosessen rundt strategi for 
forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge. Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020  
videreføres inntil det tas en beslutning om ny strategi skal utarbeides. Det er enda ikke konkludert 
med at det skal utvikles en ny strategi, eller om forskning og innovasjon innlemmes som deler i 
Regional utviklingsplan. 
 
Vedtak: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til orientering 
 

  
Sak 03/21 
Orienteringssak 
 
 

Orientering fra møte i Samarbeidsorganet 3. februar 2021 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om sakene som var oppe i 
Samarbeidsorganets møte 3. februar. 
 
Vedtak:  
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til orientering 
 

  
Sak 04/21 
Orienteringssak 
 

Styringskrav og -rammer for helseforetakene i Helse Midt-Norge for 2021/UH orienterer om  
tildelingsbrevene 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om oppdragene som er gitt fra 
HOD til Helse Midt-Norge for 2021.  
Representantene fra UH-siden orienterte om tildelingsbrevene fra KD: 

- Toril Nagelhus Hernes, NTNU 
- Kari Ingstad, Nord universitet 
- Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Volda 

 
Vedtak:  
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til orientering 
 
Lenker: 
Oppdragsdokument 2021 Helse Midt-Norge RHF 
Tildelingsbrev NTNU 
Tildelingsbrev Nord universitet 
Tildelingsbrev Høgskolen i Molde 
Tildelingsbrev Høgskulen i Volda 

  
 

Sak 05/21 
Orienteringssak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status økonomi for Samarbeidsorganet 
Johanne Woll, prosjektøkonom i sekretariatet, informerte om Samarbeidsorganets økonomi - 
regnskap for 2020 og budsjett for inneværende år. Enkelte strukturelle tiltak som har vært 
finansiert gjennom Samarbeidsorganet vil fra 2021 motta sin bevilgning direkte fra Helse Midt-
Norge RHF. Samarbeidsorganets totale budsjett justeres deretter. For 2021 er tildelingen fra HMN 
RHF til Samarbeidsorganet på 217,5 millioner kroner. 
 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, la fram oversikt over Helse Midt-Norge RHFs 
totale budsjett for forskning og innovasjon. Det ble orientert om at Helse Midt-Norge i framtida vil 
innføre krav til rapportering for hvordan FOU forskningsmidlene som deles ut til helseforetakene 
benyttes. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2021-hmn.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/72751a723c654b029d7c04f67e171275/tildelingsbrev-2021-for-norges-teknisk-naturvitenskapelige-universitet-ntnu-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/72751a723c654b029d7c04f67e171275/tildelingsbrev-2021-for-nord-universitet-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/72751a723c654b029d7c04f67e171275/tildelingsbrev-2021-for-hogskolen-i-molde-vitenskapelig-hogskole-i-logistikk-.pdf
https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/tildelingsbrev-2021-hogskulen-volda.pdf
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Vedtak: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til orientering 
 

   
Sak 06/21 
Diskusjons- og 
beslutningssak 

Toppfinansiering – kostnadsrammer, søknadsvilkår og søknadsfrist 
Pål Romundstad, prodekan forsking ved MH-fakultetet, NTNU, la fram notat om forslag til 
endringer knyttet til toppfinansieringsordningen fra Samarbeidsorganet. Dette er en 
finansieringsordning for personer som mottar stipender (ph.d., postdoktor, forsker) fra ideelle 
organisasjoner der stilling ikke er fullfinansiert.  
 
Det foreslås å innføre to søknadsfrister per år, samt sette en maksgrense for antall 
toppfinansieringsstipender som tildeles per år fra Samarbeidsorganet. AU SO vil foreta prioritering 
av søknader dersom vi mottar flere søknader om toppfinansiering enn det er tilgjengelige midler til.  
 
Vedtak:  
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon stiller seg bak forslagene i notatet. AU SO 
utarbeider endelige retningslinjer som legges fram for vedtak i SO i juni. 
 

  
Sak 07/21 
Diskusjons- og 
beslutningssak 
 

Oppdatering av mandat for SUFI 
Øystein Indergård, seniorkonsulent i sekretariatet, orienterte om at Samarbeidsorganet vedtok i 
møtet 3. februar at mandatene for Samarbeidsorganet og underutvalgene skal evalueres og legges 
frem til revisjon i Samarbeidsorganets møte 9. juni.  
 
I diskusjonen kom det fram at medlemmene er fornøyd med mandatet slik det er i dag, men det 
stilles spørsmål til om SUFI har jobbet godt nok i henhold til mandatet. Spesielt gjelder dette 
punktene som omhandler at SUFI skal bidra i strategiske prosesser innen forskning og innovasjon 
og gi innspill til høringer, strategier og andre styrende dokumenter på nasjonalt og regionalt nivå. 
Det stilles spørsmål til om utvalget har saksbehandlingskompetanse og kapasitet til å kunne bidra i 
strategiske prosesser slik mandatet skisserer. 
 
Det foreslås at saker av strategisk art settes oftere på saklista, og at det settes av mer tid til 
saksforberedelse, slik at SUFI kan gi innspill til hvordan vi ønsker å påvirke retning i strategiske 
prosesser. 
 
Vedtak: 

• Samarbeidsorgan for forsking og innovasjon ønsker ikke å gjøre endringer i mandatet.  

• På bakgrunn av diskusjonen rundt spørsmålet om SUFI bidrar tilstrekkelig i strategiske 
prosesser ble det bestemt at man ønsker å se på hvordan man i større grad skal jobbe for å 
oppfylle dette punktet i mandatet. 

  
Lenker til mandater:  

- Mandat for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 

(Samarbeidsorganet) 

- Mandat for Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO) 

- Mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

- Mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) 

 

  

https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat%20for%20AU%20Samarbeidsorganet.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Samarbeidsutvalg%20for%20utdanning.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Mandat_Regionalt%20samarbeidsutvalg%20for%20forskning%20og%20innovasjon.pdf
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Sak 08/21 
Diskusjons- og 
beslutningssak 

 
Utlysing av regionale forskingsmidler fra Samarbeidsorganet 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF og Øystein Indergård, seniorkonsulent  
i sekretariatet la fram saken. 
Øystein Indergård presenterte statistikk fra tidligere utlysninger og informasjon om prosess for 
årets utlysning.  
 
Punkter til diskusjon: 

- Midler øremerket forskning på Helseplattformen ble ikke benyttet forrige utlysning. Det ble 
bedt om innspill på innretning og synliggjøring av disse midlene i årets utlysning. 

- Det ble bedt om innspill på søknadskategorier og fordeling mellom disse. 
- Vurderingskomiteer: det ble bedt om innspill på forslag om at alle medlemmene i 

vurderingskomiteen skal vurdere alle søknadene i komiteen. 
 

Angående satsingen på Helseplattformen ble det foreslått at det spesifiseres i utlysningsteksten at 
Helse Midt-Norge har øremerket midler til forskning på Helseplattformen. Det bør åpnes opp for å 
støtte forskning utover selve innføringen av Helseplattformen, som inkluderer områder som blir 
muliggjort via Helseplattformen, f.eks. forskning på maskinlæring, stordata, og andre 
mulighetsrom.  
 
Det kom innspill om at det er behov for å se på størrelsen og omfang av prosjektmidlene som lyses 
ut fra Samarbeidsorganet. Helseforetakene ytret ønske om insentiver for å gjennomføre større 
kliniske studier i regionen, da det er vanskelig å få nok midler til å dekke denne typen studier 
innenfor de de økonomiske rammene for søknadskategoriene som lyses ut via Samarbeidsorganet i 
dag. Helseforetakene ytret ønske om at en større del av potten går til prosjektmidler enn det som 
er gjort ved tidligere tildelinger fra Samarbeidsorganet.   
 
Utvalget støttet forslaget om at alle komitemedlemmer skal skåre alle søknadene i komitéen på 
alle vurderingskriterier.  Alle komitemedlemmene får betalt 1 time per søknad1. De 
komitemedlemmene som skal skrive den faglige tilbakemeldingen for søknaden, får i tillegg betalt 
15 min. for å skrive tilbakemelding. Endringen vil føre til noe økte kostnader, men utvalget mener 
det vil være riktig å prioritere dette for å bedre kvaliteten i vurderingsprosessen. 
 
Utlysningsteksten skal godkjennes av HR ved Helse Midt-Norge RHF før den ferdigstilles. 
 
Vedtak: 

• AU SO skal sammen med sekretariatet utarbeide utlysningstekst i tråd med innspill fra 
møtet. Utkast til utlysningstekst sendes på sirkulasjon til medlemmene for innspill, før 
endelig versjon vedtas på neste møte 15. april.  

• Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon anbefaler at det tilføres midler 
knyttet til søknadsvurderingen, slik at de foreslåtte endringene knyttet til søknadsvurdering 
og honorering som er skissert i notatet kan iverksettes for årets utlysning.  
 

 
 
 
 

 
1 Timesats som benyttes er i henhold til Statens personalhåndboks satser for utvalgsgodtgjøring, kr. 486,- per time 
(Statens personalhåndbok 2021, 10.14.2). 
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Sak 09/21 
Beslutningssak 
 

Forankring av forkastingsgrunner for søknader om søkbare regionale forskingsmidler fra 
Samarbeidsorganet 
Øystein Indergård, seniorkonsulent sekretariatet, presenterte liste over forkastingsgrunner. 
Oversikten har vært oppe i Samarbeidsorganet, som bad SUFI om å justere og tydeliggjøre forslaget 
om forkastning, og utarbeide endelige forkastningsgrunner for søknader om regionale 
forskningsmidler fra Samarbeidsorganet. Det kom ingen innspill på oversikten. 
 
Vedtak: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon godkjenner oversikten over 
forkastningsgrunner slik den foreligger. Det oppfordres til at oversikten blir publisert sammen med 
årets utlysning, slik at søkere enkelt kan gjøre seg kjent med formalkravene knyttet til utlysningen.  
 

  
Sak 10/21 
Orienteringssak 
 

Konkretisering av sanksjoner for brudd på avtalevilkår i forbindelse med tildeling av  
forskningsmidler fra Samarbeidsorganet 
Øystein Indergård, seniorkonsulent sekretariatet, la fram saken. Samarbeidsorganet har bestemt at 
det skal sanksjoneres for brudd på avtalevilkår i forbindelse med tildeling av forskningsmidler fra 
Samarbeidsorganet. AU får i mandat å håndtere disse sakene. Det er også besluttet at det skal 
gjennomføres internrevisjon på 10-20 utvalgte prosjekter. Eksterne aktører skal leies inn til å 
gjennomføre dette revisjonsarbeidet. 
 
Vedtak: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon tar saken til orientering 
 

  
Sak 11/21 
Orienteringssak 
 

Årshjul  
Øystein Indergård, seniorkonsulent sekretariatet, presenterte årshjul for Samarbeidsorganet og 
underutvalgene. Årshjulet lister opp saker som skal behandles i de ulike utvalgene på gitt tidspunkt 
gjennom året (f.eks. økonomi, prosess knyttet til utlysninger og tildeling av midler, rapportering, 
o.a.). Det ble kommentert at strategiske saker (innspill til høringer, o.l), og andre typer saker, også 
bør inkluderes i oversikten. Hvilke typer saker som skal opp i utvalgene til gitt tid må diskuteres i 
utvalgene, og alternativt inkluderes i årshjulet. 
 
Vedtak: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar saken til orientering 
 
 

Sak 12/21 
Orienteringssak 
 

Informasjon fra institusjonene 
Statusoppdateringer fra universitetene, høyskolene og helseforetakene i regionen. 
 
Vedtak: 
Regionalt samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 13/21 
 

Eventuelt 1 – Handlingsplan for kliniske studier 
Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, la fram saken. 
Den første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier er vedtatt. Regjeringens visjon er at klinisk 
forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling, og målet er å doble antall kliniske 
studier innen 2025.  
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Ni innsatsområder er beskrevet i handlingsplanen. Det er satt opp virkemidler og lagt ansvar til 
ulike deler av helsetjenesten. Helse Midt-Norge RHF vil framheve handlingsplanen som et viktig 
dokument for å heve kvaliteten i helsetjenesten gjennom økt fokus på kliniske studier, og vil i den 
sammenheng utfordre institusjonene som er representert i SUFI til å sette handlingsplanen på 
agendaen i sine organisasjoner. 
 
Vedtak: 

• Sak om oppfølging av handlingsplanen for kliniske studier settes på saklista for neste møte i 
SUFI. I forkant av neste møte bes derfor medlemmene om å diskutere innad i sine 
organisasjoner hvordan de mener handlingsplanen skal følges opp. Organisasjonenes 
forslag til tiltak skal legges fram på møtet, og utvalget diskuterer seg fram til felles 
tiltakspunkter det bør jobbes videre med i vår region. 
 

Lenker: 

• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kliniske-studier-skal-bli-en-integrert-del-av-all-
pasientbehandling/id2827894/ 

• Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kliniske-studier-skal-bli-en-integrert-del-av-all-pasientbehandling/id2827894/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kliniske-studier-skal-bli-en-integrert-del-av-all-pasientbehandling/id2827894/
https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf

