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Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

Dato: 03.09.2021 

Tid: 9.00-12.30 

Sted: Teams 

 

Faste- medlemmer og observatører 

Navn Stilling Institusjon Kategori 

Siv Mørkved Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Leder 2021 

Toril A. Nagelhus Hernes Prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 

Anne Hildur Henriksen Klinikksjef St. Olavs hospital HF Fast medlem 

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

Kjersti Grønning Forskningssjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 

Torstein Baade Rø Prodekan forskning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 

Trym Holter Direktør NTNU, AI-lab Fast medlem 

Stål Bjørkly Professor Høgskolene i Molde Fast medlem 

Britt Elin Strand Brukerutvalgsmedlem Regionalt brukerutvalg Fast medlem 

Kari Ingstad Prodekan forskning Nord Universitet Observatør  

 

Inviterte  

Navn Stilling Institusjon Kategori 

Pål Richard Romundstad Professor NTNU, ISM Invitert 

Trine Holter Koordinator Sekretariatet for SO Referent 

Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Invitert 

 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon  

Rune Wiseth Klinikksjef St. Olavs hospital HF  

Marielle Christiansen  Instituttleiar IØT NTNU, ØK.fakultetet  

Elin Høien Bergene FoU-sjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF   
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Sak 24/21 Åpning av møtet 

09:00-09:05 Beslutningssak: leiar Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN-RHF, opnar møtet  

 godkjenning av referat fra møtet 15. april 2021 

 godkjenning av innkalling til møte 3. september 2021 

 

Vedtak:  SUFI godkjenner referat fra møte 15. april og innkalling til møte 3. september 2021. 

Vedlegg: Godkjent referat frå møte i SUFI 15. april 2021 

 

Sak 25/21 Møteplan for SUFI 2022 

09:05-09:10 Møtedatoar for SUFI 2022  

 Onsdag 23. februar 2022 

 Torsdag 7. april 2022 

 Torsdag 8. september 2022  

 Fredag 14. oktober 2022 

 

Vedtak:  SUFI vedtar de foreslåtte datoane. Sekretariatet vil snarleg sende ut møteinnkalling etter vedtak 

er gjort 

 

 

Sak 26/21 Informasjon om vedtak frå møtet i Samarbeidsorganet 9. juni 

09:10-09:25 Orienteringssak: leiar Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN-RHF, gir ein gjennomgang av saker og 

vedtak frå møte i Samarbeidsorganet 9. juni 2021 

Vedtak:  SUFI tar informasjonen til orientering 

Vedlegg: Godkjent referat frå møte i SO 9. juni 2021 

 

 

Sak 27/21 Evaluering av forskingsstrategi HMN 

09.25 -09.35 Orienteringssak: leiar Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN-RHF gir ei orientering om status for 

evalueringa. Det kom innspel som er aktuelle å sjå på vidare:  

 Framstilling korrigert i forhold til tal på aktive forskarar på dei ulike institusjonane 

 Produksjon basert på BOA 

 Tydlegggjøring av tal på delte stillingar (klinikk og UH) 
 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering 
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Sak 28/21 Regional utviklingsplan HMN 

09.35 – 09.45 Orienteringssak: leiar Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN-RHF, gir ei orientering om status for 

arbeidet med regional utviklingsplan for HMN 

 Foretaka er i gang med forarbeid til utforming av lokal utviklingsplan 

 Mål om å kome fram til forslag dei mest sentrale områda innafor både forsking og innovasjon 

innafor HF i vår region 

 Det skal bli utarbeida handlingsplan som følgje av regional utviklingsplan for forsking og innovasjon 

 Brukarrepresentant ber om at SUFI i større gard blir inkludert, ikkje berre informert i diskusjonar av 

denne typen 

 Viktig at det blir lagt opp til prosess med god involvering når arbeidet med sjølve den regionale 

utviklingsplanen og kommande handlingsplan kjem i gang 

 

Vedtak: SUFI ber om å få saken tilbake for å bidra inn i diskusjonen når arbeidet med  

 skriving av regionale utviklingsplan kjem i gang 

 

Sak 29/21 Konseptutredning regionalt Helsedatasenter 

09.45-09.50 Orienteringssak: leiar Siv Mørkved, ass. fagdirektør HMN-RHF, gir ei orientering om status for 

arbeidet med konseptutredning av regionalt hesedatasenter 

 Fokus på krav til datasikkerheit 

Vedtak:  SUFI tar informasjonen til orientering, men ber om å få ytterlegare informasjon og  

  statusoppdatering 

 

Pause 09.50 – 10.00 

 

Sak 30/21 Status for tildeling av søkbare forskingsmiddel Samarbeidsorganet 

10.00 – 10.15  Orienteringssak: Trine Holter, koordinator for Sekretariatet for Samarbeidsorganet gir 

informasjon om status for søknadsrunden og prosessen vidare. 

 Oppfordring om at sekretariatet får i oppgåve å etterspørje manglande vedlegg som ikkje ligg ved 

søknaden 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 31/21 Forslag til ramme for tildeling av søkbare forskingsmiddel frå Samarbeidsorganet 

10.15 – 10.25 Diskusjonssak: Øystein Indergård, seniorkonsulent, Sekretariatet for Samarbeidsorganet, gir 

ein oppdatert gjennomgang av den økonomiske situasjonen i Samarbeidsorganet og forslag til ramme for 

tildeling av søkbare forskingsmiddel for 2022.  

Vedtak:  SUFI foreslår at det blir tildelt inntil 60 mill. frå i SO i som gir moglegheit til å finansiere 

 fleire av dei omsøkte prosjekta  
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Sak 32/21 Status for framdrift i arbeidet med brukarmedverknad i helseforsking og innovasjon 

10.25-10.35 Orienteringssak: Britt Elin Strand, representant for brukarutval, gir informasjon om framdrift i 

arbeid med brukarmedverknad i helseforsking og innovasjon. 

 Arbeid med infofilm om brukarmedverknad som skal bli presentert på brukarkonferanse 9.-10. 

november 

Forslag til vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering og ber om å få opp dette som sak i eit seinare 

 møte 

 

Sak 33/21 Orienteringssakar  

10.35 – 10.55 Orienteringssaker: Toril A. N. Hernes, prorektor nyskaping, NTNU 

 orientering om arbeidet med langtidsplan for forsking og høgare utdanning  

 opning av Trondheim Tech Port, fusjons innovasjon og Tecnoport 

 informasjon om NTNU TTO 

Forslag til vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering 

Vedlegg: presentasjonar 

 

Sak 34/21 Orientering frå institusjonane 

10.55 – 11.20 Orienteringssak: aktuelle saker frå dei enkelte institusjonane 

Siv Mørkved/Helse Midt-Norge RHF  

 Oppstart av arbeid med regional utviklingsplan og konseptutredning på Helsedatasenter 

 Arbeid med konseptutredning IKT persontilpassa medisin 

 Ny utlysing av innovasjonsmiddel frå HMN RHF, søknadsfrist 26. oktober 

Toril A. Nagelhus Hernes/Prorektor nyskaping, NTNU 

 Arbeid med Horizon Europe 

 Opning av Gruva, tverrfakultær studentinnovasjonshub 

Anne Hildur Henriksen/klinikksjef St. Olavs hospital HF  

 Forskingsdirektør enno ikkje tilsatt, Tom Christian Martinsen konstituert inntil vidare 

 god forskingsaktivitet, fokus på Klinforsk 

Dag Arne Lihaug Hoff/forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF 

 HMR HF er inne i fleire CAG- og NFR-søknadar 

 Satsing med forskarstillingar for å bidra til fasilitering slik at forsking også kan skje i klinikk 
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Kjersti Grønning/forskningssjef Helse Nord-Trøndelag HF 

 Utskifting av tilsett i forskingsavdeling, fleire utlysningar 

 Utlysinga av såkornmiddel, viktig å få inkludert både Levanger og Namsos 

Torstein Baade Rø/prodekan forsking MH-fakultetet, NTNU 

 Arbeid med SFF for langsiktig klinisk forsking 

 Arbeid med status på strategiarbeidet, i gang med å lage plan på infrastruktur i samarbeid med St. 

Olavs hospital 

Trym Holter/direktør AI-lab, NTNU 

 Arbeid med søknadar til European Digital Hub, sannsynlegvis to søknadar der helse er eit av områda 

Stål Bjørkly/professor, Høgskolene i Molde  

 NFR-prosjekt, fem stipendiatar  

Britt Elin Strand/representant Regionalt brukerutvalg 

 Arbeid med brukarkonferanse 9.-10. november 

 Innbyggarundersøking i heile regionen i forhold til oppstart Helseplattformarbeidet 

 Arbeid med samtykkehandtering i Helseplattformen 

 Val av nye representantar til regionalt brukarutval frå 2022 

Kari Ingstad/prodekan forsking Nord Universitet 

 Utnemnt nytt styre, primært representantar frå Bodø 

 Arbeid med å etablere forskingsmiljø, ønske om å få auka grad av aktivitet til Trøndelag 

 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering 

 

Lunsj 11.20 – 11.50  

 

Sak 35/21 Saker til møte i SUFI 18. oktober 

11.50 – 11.55 Tentative saker 

 Forslag til innstilling til tildeling av søkbare forskingsmiddel Samarbeidsorganet 

 Informasjon om innstilling til CAG 

 Presentasjon av økonomi og budsjettforslag 

 Helsedatasenter 

 Tema for SUFI-seminar i 2022 
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o Sjå på arbeidet med Nasjonal handlingsplan for kliniske studiar 

o Sjå på arbeidet med Regional utviklingsplan for forsking og innovasjon  

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

 SUFI 

 

Sak 36/21 Saker til møte i SO 3. november 

11.55 – 12.00 Tentative saker 

 Forslag til innstilling til tildeling av søkbare forskingsmiddel Samarbeidsorganet 

 Informasjon om innstilling til CAG 

 Presentasjon av plan for gjennomføring av ekstern revisjon av prosjekt finansiert frå HMN 

 Presentasjon av økonomi og budsjettforslag 

 Orientering om endeleg vedtak om toppfinansiering 

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

 

Sak 37/21 Status for arbeidet med Helseanalyseplattformen og Helsedataservice 

12.00-12.25 Orienteringssak: professor Pål Romundstad, Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie, NTNU  

 Helsedataservice skal tilby infrastruktur med mål om å gjøre tilgjengeleg/effektivisere/dele data 

 Potensielt problematisk at utlevering av data frå Helsedataservic evt. kan «ta» HUNT-data frå dei 

som bruker dei per i dag 

 Utfordringar i forhold til at kostnaden kan bli for stor til at forskarar kan ta den i bruk 

 Samtykke frå brukarar potensielt problematisk i forhold til Helseplattformen 

 Fokus på datasikkerheit/personvern/juridiske/etiske spørsmål sett opp mot moglegheit til bruk 

 

Vedtak: SUFI tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 37/21 Eventuelt  

12.25 – 12.30 

 

Neste møte i SUFI er 18. oktober 2021 klokka 9-15 


