
REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR UTDANNING FORSKNING OG INNOVASJON  

1 

 

Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

Dato: 15.04.2021 

Tid: 11:00 – 15:00 

Sted: Teams 

 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 

Siv Mørkved assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Leder i 2021 

Toril A. Nagelhus Hernes prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 

Anne Hildur Henriksen klinikksjef St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Rune Wiseth klinikksjef St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Dag Arne Lihaug Hoff forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF Fast medlem 

Bodil Landstad forskningssjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 

Pål Richard 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 Høgskolene i Molde Fast medlem 

Britt Elin Strand brukerutvalgsmedlem Regionalt brukerutvalg Fast medlem 

Elin Høien Bergene FoU-sjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Observatør 

Kari Ingstad prodekan forskning Nord Universitet Observatør  

Inviterte  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Marit S. Bratlie innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 

 

Sekretariatet 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Johanne M. Woll rådgiver / Prosjektøkonom NTNU, MH-fakultetet sekretariat 

Trine Holter rådgiver NTNU, MH-fakultetet sekretariat 

Øystein Indergård seniorkonsulent NTNU, MH-fakultetet sekretariat 

Mai Hege Stokke rådgiver NTNU, MH-fakultetet sekretariat/referent 
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Sak 14/21 Åpning av møtet 

Beslutningssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN-RHF og leder i SUFI i 2021 åpnet møtet. 

− godkjenning av referat fra møtet 19. februar 2021 

− godkjenning av innkalling til møte 15. april 2021 

Vedtak:  SUFI godkjenner referat fra møte 19. februar 2021 og innkalling til møte 15. april 2021. 

  

Sak 15/21 Pilot Helse 

Orienteringssak: Marit S. Bratlie, innovasjonsrådgiver ved HMN-RHF, orienterte om Pilot Helse -  et konsept 

for sømløst virkemiddelsamarbeid i Norge med felles mål om en bærekraftig helse- og omsorgstjenestene og 

verdiskapning i norsk helsenæring. 

Dette er et virkemiddel fra NFR til helhetlig innovasjonsløp. Ca. 100 mill. kroner lyses ut til 4-5 prosjekter. 

Søknadsfrist er i desember. Frist for å søke forprosjekt er 5. mai. Det er mulig å søke hovedprosjekt i 

desember uten at man har søkt forprosjekt først. 

Vedtak:  SUFI tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg:  Sak 15-21 Presentasjon Pilot Helse.pdf 

 

Sak 16/21 Utlysning av regionale forskningsmidler for 2022 

Diskusjons- og beslutningssak: Innledning ved leder Siv Mørkved, ass. Fagdirektør HMN-RHF.  

Øystein Indergård v/ sekretariatet orienterte om endringer som er gjort i utlysningsteksten og tilhørende 

dokumenter. 

Det kom innspill om at det er uheldig at det vises til eldre strategidokumenter i utlysningsteksten. Dette 

beror på at HMN arbeider med nye utviklingsplaner, og at strategiene er forlenget å påvente av at nye 

utviklingsplaner kommer på plass. Det vil dermed bli mulighet for fornyelse av utlysningen for 2023.  

Det kom ett innspill til ordlyd i retningslinjer for forskerstipend: setningen om at forskerstipend er rettet mot 

«spesielt dyktige forskere» tas vekk. 

Vedtak:  SUFI gir AU mandat til å godkjenne utlysningstekst som sekretariatet har utarbeidet 

 basert på evt. innspill fra møtet 

  

Sak 17/21 Utlysning av CAG i 2021 for 2022 

Orienteringssak: Øystein Indergård v/ sekretariatet informerte om årets utlysning av CAG. Nytt i årets 

utlysning er krav om egeninnsats fra UH-institusjonene tilsvarende en treårig stipendiatstilling. Søknadsfrist 

er 3. september 2021. 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering 
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Lenke: https://helse-midt.no/samarbeidsorganet/clinical-academic-groups-cag 

Sak 18/21 Oppfølging av SUFI-sak 35/20 – Brukernes stemme i forskningen 

Orienteringssak: Øystein Indergård v/ sekretariatet informerte om status for arbeidet med å svare på SUFI’s 

bestilling i sak 35/20 brukernes stemme i forskningen, samt status for planlagt seminar om 

brukermedvirkning. I denne runden vil informasjon om kravet om brukermedvirkning i helseforskning 

inkluderes i informasjonsmøtene, med lenker til relevante ressurser. Informasjonen om brukermedvirkning i 

forskning legges også på nettsidene knyttet til utlysningen. Videre plan er å planlegge seminar/webinar om 

brukermedvirkning til høsten. 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering 

 

Sak 19/21 Årsrapport 2020 - SUFI 

Diskusjons- og beslutningssak: Johanne M. Woll, rådgiver i sekretariatet la fram utkast til årsrapport for SUFI, 

som vil inngå som del av årsrapport for Samarbeidsorganet og underutvalgene for 2020.  

Det kom innspill om at det bør komme fram at SUFI godkjenner innstilling for tildeling av forskningsmidler 

fra Samarbeidsorganet.  

Vedtak:  SUFI godkjenner utkastet til årsrapport med de innspill til endringer som kom fram i møtet. 

Sekretariatet sluttfører SUFI-del i årsrapporten og inkluderer den i årsrapporten for SO som 

legges fram for SO i møte 9. juni 2021. 

 

Sak 20/21 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 

Diskusjonssak: Siv Mørkved, ass. Fagdirektør HMN-RHF, innledet saken. HF- og UH-ene presenterte sine 

planer for oppfølging av relevante punkter i handlingsplanen. Utvalget diskuterte hvordan man skal følge 

opp og nå målene i planen, med konkrete forslag til hvordan man kan samarbeide for å virkeliggjøre 

målsetningene i handlingsplanen 

- HFene arbeider målrettet med tiltak som kan bidra til å oppfylle målene i handlingsplanen. Det er 

mange ulike satsinger som alle har som mål å øke kvaliteten på klinisk forskning, men det er 

ressursmessig utfordrende for klinikkene å skulle satse på økt klinisk forskning.   

- UH-institusjonen ga innspill om at de bidrar til å oppfylle handlingsplanen gjennom blant annet å 

stille forskningsinfrastruktur til rådighet, noe som er viktig for å kunne drive god klinisk forskning. 

MH-fakultetet har i sin strategi at de skal samarbeide tett med universitetssykehuset og andre HF 

om klinisk forskning. Det er en forutsetning for å få gode kliniske studier at UH-sektoren bidrar med 

forskningskompetanse. 

- Etableringen av KLINFORSK er et viktig bidrag til å heve kvaliteten innen klinisk forskning i hele 

regionen. Det er hensiktsmessig at vi har én adresse hvor man kan henvende seg for å få hjelp til 

kliniske studier. 

- Nasjonalt er det økt fokus på forskernettverk. KLINBEFORSK er et nasjonalt virkemiddel for å fremme 

multi-senterstudier som inkluderer alle fire helseregionene.  

https://helse-midt.no/samarbeidsorganet/clinical-academic-groups-cag
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Vedtak: SUFI tar diskusjonen til etterretning 

Lenker:  - Kliniske studier skal bli en integrert del av all pasientbehandling - regjeringen.no  

 - Nasjonal handlingsplan for kliniske studier  

 

Sak 21/21 eRapport – Års- og sluttrapportering for 2020 

Orienteringssak: Mai Hege Stokke, rådgiver i Sekretariatet for Samarbeidsorganet presenterte tall og figurer 

fra årets faglige rapportering på forskningsmidler finansiert av Samarbeidsorganet. Det kom ingen innspill til 

presentasjonen. 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 22/21 Orienteringer fra institusjonene 

Orienteringssak: Institusjonene orienterte om aktuelle saker fra sin organisasjon. 

Bodil Landstad slutter som forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag HF den 15. august 2021. Hun takkes for god 

innsats over mange år som forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag HF og som medlem av SUFI.  

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering. 

 

  

Sak 23/21 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

Diskusjonssak: Det kom ingen forslag til saker i møtet. Innspill til saker sendes til sekretariatet. 

Vedtak: Sekretariatet følger opp saker medlemmene i utvalget melder inn mot neste møte i SUFI. 

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

