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Møtereferat - Regionalt samarbeidsorgan for utdanning forskning og innovasjon 

Dato: 9.6.2021 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: Teams 

 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Borg Rektor NTNU Leder 2021 

Stig A. Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem  

Björn Gustafsson Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 

Trond Håvard Eidet HR-sjef Helse Midt-Norge RHF Varamedlem 

Siv Mørkved Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Observatør 

Tom Christian Martinsen Viseadministrerende direktør St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Håkon Skogseth Medisinskfaglig sjef St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Dag Arne Lihaug Hoff Forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF Vara 

Toril A. Nagelhus Hernes Prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 

Pål Richard Romundstad Prodekan forskning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 

Paul Georg Skogen Fagsjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 

Magnus Steigedal Direktør NTNU Helse Fast medlem 

Randi Bergem Dekan Høgskolene i Molde og Volda Fast medlem 

Tine Arntzen Hestbek Dekan NTNU, SU-fakultetet Vara 

Britt-Elin Strand Brukerutvalgsrepresentant Regionalt brukerutvalg Vara 

Gøril Ursin Dekan Nord universitet Observatør 

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

Line Grønning-Wang Seniorrådgiver Forskningsrådet Vara   

Per-Henning Valderhaug Rådgiver digitalisering Hemit Invitert 

Marit S. Bratlie Innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 

May Britt Kjelsaas Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 

Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 

Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Invitert 

Johanne M. Woll Rådgiver / Prosjektøkonom Sekretariatet for SO Referent 

 

 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Ingrid Schjølberg Dekan NTNU, IE-fakultetet Fast medlem 

Snorre Ness Brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg Fast medlem 

Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 

Ole Johan Borge Avdelingsdirektør Forskningsrådet Observatør  

Torstein Hole Fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF Fast medlem 

Erik Eide Seniorrådgiver KS Observatør 
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Sak 18/21 Åpning av møtet 

10:00-10:05 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/Anne Borg, Rektor NTNU og leder for Samarbeidsorganet i 

2021:  

− presentasjon av fremmøtte 

− godkjenning av referat fra møte 3. februar 2021 

− godkjenning av innkalling til møte 9. juni 2021 

 

Vedtak: Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møte 3. februar 2021 og innkalling til møte 9. juni 2021.  

Vedlegg: Sak 18-21a Møtereferat - Samarbeidsorganet – 3.2.2021 

 Sak 18-21b Medlemsliste for Samarbeidsorganet og underutvalg 

 

Sak 19/21 Møtedatoer for 2022 

10:05-10:05 – Beslutningssak: Samarbeidsorganet har møte tre ganger i året: februar, juni og november. 

Vedtak: Møtedatoer for 2022 settes til 3. februar, 9. juni, og 3. november. 

  

Sak 20/21 Årsrapport for Samarbeidsorganet og underutvalgene 2020 

10:05-10:15 – Beslutningssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/koordinator Trine Holter la frem 

årsrapporten for Samarbeidsorganet og underutvalgene for 2020. På grunn av sykdom, ble sakspapirene 

først sendt ut dagen før møtet. For at medlemmene skal få tid til å sette seg inn i innholdet i årsrapporten gis 

medlemmene anledning til å komme med innspill til Sekretariatet innen 16.juni. 

Vedtak:  Samarbeidsorganets medlemmer gis frist til onsdag 16.06 med å gi eventuelle innspill 

 til Årsrapporten 2020. AU gis fullmakt til å ferdigstille og vedta endelig versjon av 

 Årsrapporten. 

Vedlegg:  Sak 20-21 Utkast til årsrapport for Samarbeidsorganet og underutvalgene 2020 

 

Sak 21/21 Oppfølging av sak 16/21 – Revisjon av mandater for Samarbeidsorganet og 

underutvalgene 

10:15-10:30 – Beslutningssak: Det ble i sak 16-21 vedtatt at mandater for Samarbeidsorganet og 

underutvalgene skal legges fram for revisjon i dette møtet. SUFI og SUU har gjennomgått mandatene i møter 

i utvalgene. Det er tatt inn endringer i henhold til vedtak i SO sak 16/21 om vararepresentanter. AU SO har 

foreslått mindre justeringer som gjelder representasjon i mandatene for Samarbeidsorganet og AU SO. 

Nord universitet fremmer et ønske om at SO vurderer omgjøring av observatørstatusen til fast plass i SO og 

SUFI. I SUU hvor de i dag har ett fast medlem, ønsker de å kunne stille med fast møtende vara i tillegg slik at 

begge deres fakulteter er representert. Leder i SO ber om at Nord Universitet sender inn en spesifikk 

henvendelse om dette, for diskusjon i neste SO-møte. 
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Det kommer innspill på at ordlyden på ett av punktene i SUU-mandatet, som nå er endret, avviker fra 

ordlyden i tilsvarende punkt i SUFI-mandatet. Leder i SO foreslår at ordlyden i tilsvarende punkt i SUFI-

mandatet endres slik at det blir likelydende med ordlyden i SUU-mandatet. 

 

 Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner de foreslåtte justeringene i mandatene for 

Samarbeidsorganet, AU SO, SUU og SUFI, inkludert innspillet om endring av ordlyd i 

mandatet for SUFI 

Vedlegg:  Sak 21-21a Utkast til revidert mandat for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og 

innovasjon (Samarbeidsorganet) 

Sak 21-21b Utkast til revidert mandat for Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO) 

Sak 21-21c Utkast til revidert mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

Sak 21-21d Utkast til revidert mandat for Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og 

innovasjon (SUFI) 

Sak 22/21 Samarbeidsorganets økonomi 

10:30-10:40 – Orienteringssak: Johanne M. Woll, rådgiver og prosjektøkonom ved Sekretariatet for 

Samarbeidsorganet, legger frem oppdatert prognose for Samarbeidsorganets økonomi for 2021 og 

framtidige forpliktelser. Konklusjonen er at økonomien i Samarbeidsorganet er god, og det er rom i 

budsjettet for å sette av midler til eventuelle nye satsninger i regionen. Det blir foreslått at SUFI ser på 

mulige tiltak for fremlegg i neste møte. 

 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg:  Sak 22-21 Presentasjon – Samarbeidsorganets økonomi 

 

Sak 23/21 Oppfølging av sak 10/21 – Orientering om prosess for ekstern revisjon av 

prosjekter  

10:40-10:45 – Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN RHF, orienterer om status for prosessen. 

Det legges frem presiseringer i forhold til grunnlaget revisjonen skal gjennomføres på, samt spesifikke 

kriterier for revisjonen. Det er tatt initiativ til anskaffelse av ekstern aktør til å gjennomføre revisjonen. 

Det er enighet om at det utarbeidede grunnlaget og kriterier for revisjonen er bra og at det er viktig for 

regionen at en slik revisjon blir gjennomført. Det kom følgende innspill til listen: 

- Ønske om å ha med brukermedvirkning som revisjonspunkt 

- Prosjektene som revideres bør gjenspeile bredden av forskningen som foregår i regionen og 

inkludere alle institusjoner som får tildelt midler fra SO 
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Vedtak: Sekretariatet i samråd med AU ferdigstiller beskrivelse av innhold i revisjonen, med de 

 innspill som har kommet på møtet. Helse Midt-Norge RHF gjennomfører anskaffelsen i 

 henhold til dette. 

 

Sak 24/21 Status for årets utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet 

10:45-11:00 – Orienteringssak: v/ Anne Borg, rektor NTNU og leder for Samarbeidsorganet 2021. 

- Sekretariatet for Samarbeidsorganet, ved seniorkonsulent Øystein Indergård, legger fram søkertall 

og statistikk for årets utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet.  

- Oppnevning av medlemmer til vurderingskomiteene for årets utlysning av forskningsmidler fra 

Samarbeidsorganet. 

Medlemmene uttrykker at det er interessant å se hvilke miljø som har økende- og avtakende søkertall. Det 

diskuteres så hvordan man kan øke synligheten for forskningsmidlene og motivere flere til å søke innen 

enkelte miljø:  

- Det er få utenfor NTNU som søker. Hvordan kan man reklamere til miljøene utenfor, som Nord og 

Volda? Nord Universitet prøver nå å jobbe mer strategisk mot forskere for å oppfordre til å søke 

midler i Helse Midt-Norge.  

- Ved NTNU er det få utenfor HM fakultetet som søker. Her må alle jobbe for å oppfordre nye 

fagområder som vi har behov for, som teknologi, til å søke. Feiloppfatning at bare helsefagene kan få 

tildeling. 

- Antallet innovasjonssøknader har gått noe ned. Det vil være interessant å se i forhold til andre 

satsninger på innovasjon. HMN har en egen utlysning på 16 mill hvert år til innovasjon. Det hadde 

vært nyttig med en samlet oversikt. 

 

Vedtak:             Samarbeidsorganet tar informasjonen om status for utlysningen til orientering. 

 Samarbeidsorganet oppnevner medlemmer til vurderingskomiteene i henhold til 

 vedlagte oversikt.  

  

Vedlegg: Sak 24-21 Oppnevning av medlemmer til vurderingskomiteer 2021 

  

Sak 25/21 Status for årets utlysning av Clinical Academic Groups (CAG) 

11:00-11:10– Orienteringssak: Björn Gustafsson, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, presenterer status for 

årets utlysning av CAG. Dette er tredje utlysning av CAG. I år har de tydeliggjort at det kreves en egeninnsats 

fra UH med en 3-årig ph.d. I år er det videre mulig å utvide postdoc-stillingen fra 2 til 3 år. Etter årets 

utlysning er det behov for å se på reduksjon eller opphold i utlysninger av nye CAG`s, da det er kommet 

tilbakemeldinger fra klinikkene i regionen om for lite ressurser til å støtte alle. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.  

Vedlegg:  Sak 25-21 Presentasjon – Status utlysning CAG for 2022 
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Sak 26/21 Orientering om Helsedatasenter 

11:10-11:20 – Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN RHF, orienterer om status for arbeidet 

med helsedatasenter og tidslinjen fremover. Her presenteres styringsgruppen og arbeidsgruppen med 

representanter fra HF, HMN og NTNU.  

Samarbeidsorganet er enig om viktigheten av dette arbeidet både for forskning, kvalitetssikring og ikke minst 

pasientsikkerheten. Her er det viktig at pasientorganisasjoner er involvert hele veien. Muligheten for 

samarbeid ses som viktig. HMN RHF har gjennomført samtaler med e-helsedirektoratet, involverte i 

helseanalyseplattformen og helsedataservice. Flere aktører kan involveres etter at konseptutredningen er 

gjennomført. SO vil følge opp saken. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.  

Vedlegg:   Sak 26-21 Mandat konseptutredning Helsedatasenter 

  

Sak 27/21 Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra 

spesialisthelsetjenesten 2020 

11:20-11:40 – Orienteringssak: v/ May Britt Kjelsaas, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF. På oppdrag av 

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider de fire regionale helseforetakene hvert år en rapport om 

forskning og innovasjon i helseforetakene. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» 

presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.  

 

Lenke:   Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020 

 Forskningsrapporten 2020: Nyhetssak HMN RHF nettsider 

  

Lunsj 

11:40-12:15 

 

Sak 28/21 «Innovasjonshub innen digital hjemmeoppfølging» 

12:15-12:45 – Orienteringssak: Per-Henning Valderhaug, rådgiver digitalisering Hemit, og Marit Bratlie, 

innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterer om en innovativ og annerledes samarbeidsmodell 

(innovasjonshub) som kan nyttiggjøre seg den pågående tjeneste- og teknologiutviklingen i regionen – og 

bruke det som en katalysator for det utadvendte sykehus i regionen. Prosjektet var et av 

innovasjonsprosjektene som fikk tildelt innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge i 2020. 

Fordeler og ulemper ved digitale konsultasjoner blir diskutert. Det er kostnadsbesparende og tidsbesparende 

for behandlere, og mange pasienter er positive til å gjennomføre konsultasjon i hjemmet. Dessverre faller 

Sak 34-21a

https://helse-midt.no/Documents/2021/Nasjonal%20rapport%20forsking%20og%20innovasjon%202020%20trykkeklar.pdf


REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR UTDANNING FORSKNING OG INNOVASJON 

6 

 

noen utenfor grunnet den tekniske barrieren, spesielt innen psykisk helsevern og blant eldre. 

Brukermedvirkning bør komme inn sterkere. En del etterlyser også bedre tekniske løsninger. Det trengs mer 

forskning for å kunne selektere på hvilke tjenester som er best egnet for digitale løsninger.  

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

  

 

Sak 29/21 Handlingsplan for kliniske studier og NorTrials 

12:45-13:05 – Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN RHF, orienterer om handlingsplan for 

kliniske studier og status for etablering av NorTrials.  

Forslag til vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg: Sak 20-21a - Notat til møte i RHFenes strategigruppe for forskning - kliniske studier og 

 helseforetakenes ansvar.pdf 

 Sak 20-21b - HOD - RHFenes oppdrag i nasjonal handlingsplan for kliniske studier.pdf  

 

Sak 30/21 Rapport fra Riksrevisjonen om kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 

13:05-13:20 – Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN RHF, orienterer om Riksrevisjonens 

rapport.  

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.   

Lenke:  Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 

 

Pause 

13:20-13:30 

Sak 31/21 Revidert mandat og oppnevning av medlemmer til Nasjonalt publiseringsutvalg 

(NPU-MED)  

13:30-13:40 – Beslutningssak: v/ Pål Richard Romundstad, prodekan forskning ved MH-fakultetet, NTNU. 

Nasjonalt publiseringsutvalg (NPU-MED) har revidert sitt mandat. Mandatet skal godkjennes av 

Samarbeidsorganene. Det skal også oppnevnes medlemmer til faggruppene for fire nye år, for perioden 

2021-2024. I henhold til mandatet skal medlemmer i faggruppene oppnevnes av Samarbeidsorganet. Det er 

ønskelig å få inn representanter fra alle fagområder. Kandidatene skal forankres fra klinisk side. 

I diskusjon påpekes det at vedlagte liste over kandidater inneholder flere eldre kandidater og noen som er 

blitt pensjonister. Det fremmes ønske om å få flere yngre inn i publiseringsutvalget, slik at informasjonen fra 

utvalget i større grad kan tas med tilbake inn i fagmiljøene. Det vil også være viktig å få inn medlemmer som 

gjør at man representerer en større bredde av regionen. 

Vedtak: Samarbeidsorganet godkjenner revidert mandat for Nasjonalt publiseringsutvalg 

 (NPU-MED). Medlemmer til faggruppene oppnevnes i henhold til vedlagte liste fra 
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 prodekan forskning. Prodekan forskning ved MH-fakultetet, i samråd med HF, gis 

 fullmakt til å justere listen etter innspill på møtet.  

 

Vedlegg: Sak 31-21a Saksnotat fra Nasjonalt publiseringsutvalg (NPU-MED) 

 Sak 31-21b Revidert mandat for Nasjonalt publiseringsutvalg (NPU-MED)  

 Sak 31-21c Oppnevning av medlemmer til faggrupper i NPU MED 

  

  

Sak 32/21 Oppfølging av sak 8-21 Reviderte retningslinjer for toppfinansiering 

13:40-13:50 – Beslutningssak: v/ Pål Richard Romundstad, prodekan forskning ved MH-fakultetet, NTNU. 

Arbeidsutvalget og sekretariatet for Samarbeidsorganet har i henhold til vedtak i sak 8-21 utarbeidet 

reviderte retningslinjer for toppfinansiering som legges fram for vedtak. 

Medlemmene i utvalget og HMN-RHF er enig i at det er viktig å sette budsjettrammer på ordningen. Det 

kommenteres at det er viktig å få ut informasjonen om de nye rammene til instituttene, da endringene som 

er foreslått vil medføre en større økonomisk forpliktelse ved instituttene enn tidligere dersom man får 

gjennomslag for søknader til stiftelsene.  

HMN-RHF vil også ta en diskusjon om selve ordningen, for å avgjøre om toppfinansieringsordningen er beste 

bruk av forskningsmidlene. 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar de reviderte retningslinjene for toppfinansiering. Arbeidsutvalget 

  følger opp saken videre. 

Vedlegg: Sak 32-21 - Notat - Reviderte retningslinjer for toppfinansiering - oppfølging sak 8-21 

 

Sak 33/21 Orienteringer fra institusjonene 

14:00-14:20 – Orienteringssak: Statusoppdateringer fra medlemsinstitusjonene. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

 

 

Avslutning av møtet 

14:20:   Avslutning av møtet v/Anne Borg, rektor NTNU. 
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