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Møtereferat - Regionalt samarbeidsorgan for utdanning forskning og innovasjon 

Dato: 3. november 2021 

Tid: 10:15 – 15:00 

Sted: 30M11 1930-bygget, Øya, Trondheim 

 

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 

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

Siv Mørkved assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Observatør 

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

Håkon Skogseth forskningssjef (deltok på Teams) St. Olavs hospital HF Fast medlem 

Dag Arne Lihaug Hoff forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF Varamedlem 

Svenn Morten Iversen fagsjef Helse Nord-Trøndelag HF Fast medlem 

Toril A. Nagelhus Hernes prorektor nyskaping NTNU Fast medlem 

Siri Forsmo dekan NTNU, MH-Fakultetet Fast medlem 

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

Marius Widerøe direktør NTNU Helse Fast medlem 

Snorre Ness brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg Fast medlem 

Elin Høien Bergene FoU-sjef (deltok fra lunsj) Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Observatør 

Ole Johan Borge avdelingsdirektør Forskningsrådet Observatør  

Erik Eide seniorrådgiver KS Observatør 

Dag Frode Nilsen prosjektleder Helsedatasenter Midt-Norge Vivento Invitert sak 46/21 

 

Torill Sjølie Røkke rådgiver Helse Midt-Norge RHF sekretariatet 

Trine Holter rådgiver Helse Midt-Norge RHF sekretariatet 

Mai Hege Stokke rådgiver Helse Midt-Norge RHF referent 

 

Forfall:  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Torstein Hole fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF Fast medlem 

Ingrid Schjølberg dekan NTNU, IE-fakultetet Fast medlem 

Randi Bergem dekan Høgskolene i Molde og Volda Fast medlem 

Gøril Ursin dekan Nord universitet Observatør 
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Sak 34/21 Åpning av møtet 

Beslutningssak: Anne Borg, rektor NTNU og leder for Samarbeidsorganet i 2021 åpnet møtet. 

 presentasjon av fremmøtte 

 godkjenning av referat fra møte 9. juni 2021 

 godkjenning av innkalling til møte 3. november 2021 

Det ble meldt én sak til eventuelt: Orientering om UHRs Forum for åpen forskning, ved Siv Mørkved,  

ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF. 

 

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

2021. 

 

Sak 35/21 Oppnevning av nye ledere for SO, SUU og SUFI for 2022 

Beslutningssak: Oppnevning av nye ledere SO, SUU og SUFI for 2022 v/ Anne Borg, rektor NTNU og leder for 

Samarbeidsorganet i 2021. Valg av nye ledere for underutvalgene har vært til behandling i utvalgene. 

 

Vedtak:  Samarbeidsorganet oppnevner Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF som 

leder for Samarbeidsorganet for 2022. 

Samarbeidsorganet oppnevner Heidi Haavardsen, dekan, Høgskolen i Molde som leder for 

Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) for 2022. 

Samarbeidsorganet oppnevner Torill A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping, NTNU, som leder for 

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon (SUFI) for 2022. 

  

Sak 36/21 Økonomi og budsjett for Samarbeidsorganet 2022 

Beslutningssak: Torill Sjølie Røkke, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterte om Samarbeidsorganets økonomi 

og forslag til budsjett for 2022.  

Vedtak:  Samarbeidsorganet vedtar budsjett for 2022.  

Vedlegg:  Notat – Orientering om Samarbeidsorganets økonomi og forslag til budsjett for 2022  

 

Sak 37/21 Oppfølging av sak 32/21 - Orientering om avvikling av toppfinansieringsordningen 

Orienteringssak: Björn Gustafsson, fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om Helse Midt-Norge RHFs 

beslutning om å legge ned toppfinansieringsordningen fra 2022. Beslutningen om å legge ned ordningen er 

begrunnet i at Helse Midt-Norge mener disse midlene kan benyttes bedre på annen måte, f.eks. gjennom økt 

ramme for den årlige utlysningen, og at ansvaret for toppfinansiering for stipender som ikke er fullfinansiert, 

bør dekkes av institusjonene selv som mottar disse tildelingene.  

Det kom innspill fra NTNU om at beslutningen vil kunne ha konsekvenser for hvor mange tildelinger de kan ta 

imot fra organisasjoner som gir stipender som ikke er fullfinansiert.  

 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar saken til etterretning. 
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Sak 38/21 Tildeling av forskningsmidler fra Samarbeidsorganets 2022 

Beslutningssak: Björn Gustafsson, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, informerte om innstillingen. Trine 

Holter, rådgiver/koordinator i sekretariatet for Samarbeidsorganet, informerte om utlysning, søknads- og 

vurderingsprosessen og la fram detaljert informasjon om årets søknader.  

Innstillingen har vært til behandling i Samarbeidsutvalget for forskning og innovasjon (SUFI) i møte 18. oktober 

(sak 41-21) hvor SUFI vedtok å stille seg bak innstillingen. 61 prosjekter innstilles for tildeling, med en 

kostnadsramme på i overkant av 58 mill. kroner for 2022. 

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

 

Sak 39/21 Tildeling av CAG 

Beslutningssak: Björn Gustafsson, fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF orienterte om søknads- og 

vurderingsprosessen, samt innstilling for tildeling av CAG fra Samarbeidsorganet for 2022.  

Nytt i år er krav om egeninnsats fra UH-institusjonen som er partner i CAG, tilsvarende en 3-årig phd-stilling. 

Det kom fire søknader, hvorav to av disse har søkt tidligere. Vurderingskomiteen har innstilt to CAG for 

tildeling:  

- ProstateCAG - Standardizing prostate cancer care, med overlege, førsteamanuensis Helena 

Bertilsson, St. Olavs hospital HF som leder og professor Tone Bathen, NTNU som nestleder. 

Sykehuset Levanger og Ålesund sjukehus er regionale samarbeidspartnere.  

- CAG for Rare Genetic Diseases, med overlege Rune Østern, St. Olavs hospital som leder og professor 

Barbara van Loon, NTNU som nestleder. Også her er det sykehusene i Ålesund og Levanger som er 

partnere. 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar tildeling av CAG i tråd med forslag til innstilling. 

 

Sak 40/21 Tildeling av øremerkede resultatbaserte forskningsmidler fra helseforetakene 

Beslutningssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, innledet saken. De øremerkede 

resultatbaserte midlene som kommer fra HOD til Helse Midt-Norge RHF går direkte til helseforetakene (basert 

på forskningsproduksjon siste tre år). Helseforetakene orienterte om bruken av de øremerkede resultatbaserte 

midlene for forskning:  

- St. Olavs hospital HF – la fram innstilling for tildeling av forskningsmidler utlyst av Felles 

forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU (FFU) 

- Helse Nord-Trøndelag HF la fram oversikt over bruken av midlene i 2021. 

- Helse Møre og Romsdal HF la fram oversikt over bruken av midlene i 2021. 

- Sykehusapotekene Midt-Norge HF hadde sendt inn oversikt over bruken av midlene i 2021 som ble 

vist i møtet. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet vedtar bruken av de øremerkede resultatbaserte midlene til forskning i henhold 

til helseforetakenes innstilling.  
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Sak 41/21 Orientering om status for utlysning av utdanningsmidlene fra Helse Midt-Norge RHF 

for 2022 

Orienteringssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF, orienterte om status for utlysning av 

utdanningsmidlene fra Helse Midt-Norge RHF for 2022. Det er Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) som har 

ansvar for oppfølgingen av utlysningen av utdanningsmidlene.  

Ubrukte midler fra forrige år er overført til årets utlysning, og inntil 10 mill. kroner er utlyst. Hvert prosjekt kan 

søke inntil 2 mill. kroner, fordelt over en periode på inntil 3 år. Det er foretatt justeringer i vurderingskriteriene i 

årets utlysning, som er godkjent av SUU. Søknadsfrist er 1. desember. Tildeling skal vedtas på Samarbeidsorganets 

møte i februar 2022. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.  

 

Sak 42/21 Orientering om status for utlysningen av HMNs innovasjonsmidler for 2022 

Orienteringssak: Siv Mørkved, orienterte om status for utlysningen av Helse Midt-Norges innovasjonsmidler 

for 2022. Det er sjette gangen Helse Midt-Norge gjennomfører utlysning av innovasjonsmidler. Det har vært 

utlyst midler innen søknadskategoriene produktinnovasjon og tjenesteinnovasjon, samt en egen utlysning for 

overføring av innovasjon mellom helseforetak (nytt i år). Søknadsportalen eSøknad er benyttet i utlysningen av 

innovasjonsmidlene for første gang i år. Søknadsfrist var 26. oktober. Det kom inn 68 søknader, og 66 sendes 

videre til vurdering. Tildeling vedtas av fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF i desember. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering.   

 

Sak 43/21 Samarbeidsorganets satsning på forsknings- og innovasjonsdrevet utvikling på 

utdanningsfeltet 

Diskusjonssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF, innledet på saken fra Samarbeidsutvalg 

for utdanning (SUU) der de ber om at Samarbeidsorganets tar en diskusjon om behovet for en satsning på 

forskings- og innovasjonsdrevet utvikling på utdanningsfeltet.  

Det er bred enighet om at det er behov for å løfte utdanningsområdet, og få bredere satsing på utdanningsfeltet 

innen både forskning og innovasjon. Vi har eksempler på fra tidligere at vi kan satse på enkeltområder for å heve 

disse. SUU mener at utdanning, innovasjon og forskning i større grad må sees i sammenheng slik at utdanningene 

kan nyttiggjøre seg innovative undervisningsformer og bli mer kunnskapsbasert. Samarbeidsutvalget foreslår derfor 

for Samarbeidsorganet at det må sees på hvordan vi kan best mulig kan innrette en satsning på forsking- og 

innovasjonsdrevet utvikling av utdanningsfeltet.  

Det kom mange innspill om at initiativet om å styrke både forskning og innovasjon innen utdanningsfeltet støttes, 

og medlemmene stilte seg positive til at det opprettes en arbeidsgruppe som ser på hvordan en satsning best kan 

innrettes. 

Vedtak: Samarbeidsorganet ønsker en satsning på forsking- og innovasjonsdrevet utvikling av utdanningsfeltet 

i Helse Midt-Norge. Samarbeidsorganet ber SUU lage et forslag til etablering av en arbeidsgruppe som 

foreslår innretning av en slik satsning.  
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Sak 44/21 Orientering fra underutvalgene  

Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør og leder for Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

(SUFI) og Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-Norge RHF og leder for Samarbeidsutvalg for 

utdanning (SUU) orienterte om arbeidet med evalueringer og plan for involvering av samarbeidspartnere/ 

relevante nettverk i arbeidet med Helse Midt-Norges utviklingsplan i 2022: 

 Pågående evaluering av HMNs strategier for forskning og for innovasjon  

 Arbeid med Regional utviklingsplan (inkludert om kapasitet og kompetanse i Regional utviklingsplan) 

 Planer for SUFIs seminar knyttet til Regional utviklingsplan 

Alle tre områdene – innovasjon, forskning og utdanning – skal omtales i Regional utviklingsplan. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar saken til orientering 

 

 

Sak 45/21 Innledende diskusjon om utlysning av forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 

2023  

Diskusjonssak: Torstein Baade Rø, prodekan forskning ved MH-fakultetet NTNU, og medlem av 

Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO), innledet diskusjonen om neste års utlysning av 

forskningsmidlene med en presentasjon om trender innen helseforskning. AU foreslår å justere 

vurderingskriteriene for forskningsmidlene, i tråd med endringer som er gjort i de andre helseregionene, og 

ber om at AU i samarbeid med sekretariatet får mandat fra SO til å jobbe fram et forslag for vedtak i 

februarmøtet. 

Björn Gustafsson, fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, innledet diskusjon om neste års utlysning av CAG. Det 

var enighet i SO at utlysning av CAG bør fortsette til neste år. 

Det kom innspill om at institusjonene bør samarbeide både på regionalt og nasjonalt nivå om å posisjonere 

seg sterkere mot EU, med fokus på nettverksbygging mot europeiske samarbeidspartnere. Det er mange 

gode initiativer i regionen som vi kan bygge på som kan bidra til at vi kan hevde oss i EU-sammenheng, men 

det krever en stor innsats allerede i planleggingsfasen dersom man skal kunne delta i store europeiske 

samarbeidsprosjekter. Potensielle søkere må få gode rammevilkår gjennom f.eks. frikjøp for å jobbe med 

søknader. Det kom forslag om at Samarbeidsorganet kan bidra med insentiver for å støtte potensielle søkere 

til EUs rammeprogram.  

Vedtak: 

- Samarbeidsorganet tar diskusjonen til etterretning i planleggingen av neste års utlysninger. 

-  Samarbeidsorganet ber AU og sekretariatet om å utarbeide et forslag til formulering av vurderingskriterier 

og bruken av disse til møtet i Samarbeidsorganet i februar 2022. 

- Samarbeidsorganet ber AU og sekretariatet om å se på hvordan vi kan innrette insentiver fra 

Samarbeidsorganet for bidra til at forskningsmiljøer i regionen kan posisjonere seg mot Horisont Europa. 
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Sak 46/21 Helsedatasenter Midt-Norge - konseptutredning 

Orienteringssak: Prosjektleder Dag Frode Nilsen, Vivento, orienterte om status for konseptutredning av regionalt 

Helsedatasenter i Midt-Norge. For å kunne imøtekomme behovet for et felles sted å lagre og arbeide med 

helsedata er det satt i gang en konseptutredning av et regionalt helsedatasenter i Midt-Norge. Målet med 

helsedatasenteret er å ivareta og styrke forskningsaktivitet og innovasjon i Helse Midt-Norge. Det er ønsket 

effektive tjenester og miljø for avanserte analyser på store datavolum. Tjenester skal videre kunne knyttes opp 

mot pasientbehandling på en sikker og effektiv måte. Helsedatasenteret skal være fremtidsrettet og tilrettelagt 

for utvikling av analyser/kunstig intelligens og presisjonsmedisin. 

Konseptutredningen gjennomføres med mandat fra Helse Midt-Norge RHF, Styringsgruppe for Digitalisering og 

Standardisering (SDS). Her deltar helseforetakene, Hemit, Helseplattformen AS og NTNU. Konseptarbeidet skal 

avklare mulige løsninger innenfor helsedataområdet, og her tar man for seg både teknologiske og organisatoriske 

løsninger i Midt-Norge. 

Det kom spørsmål om helsedatasenteret i Midt-Norge vil ha en kobling til den nasjonale Helseanalyseplattformen  

og Helsedataservice, og det ble presisert at det ikke vil være en konkurrent til den nasjonale Helseanalyseplattformen, 

men et supplement til denne, og det vil være mulig å benytte tjenestene i Helseanalyseplattformen via 

Helsedatasenteret i Midt-Norge. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar saken til orientering 

 

Sak 47/21 Revisjon av forskning i Helse Midt-Norge 

Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om at revisjon av forskning 

i Helse Midt-Norge er lagt til intern revisjon ved HMN RHF. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar saken til orientering 

 

Sak 48/21 Orienteringer fra institusjonene 

14:25-14.45 – Orienteringssak: Medlemmene orienterte om aktuelle saker fra sin institusjon. Det føres ikke 

referat fa informasjonsrunden. 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 49/21 Eventueltsak: Nasjonalt forum for åpen forskning  

Orienteringssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om at UHR har etablert et 

nasjonalt forum for åpen forskning, hvor alle viktige aktører deltar, blant annet Norges forskningsråd, Unit, 

relevante departementer, alle tre forskningssektorer og enkeltforskere, i tillegg til UHR. Mer informasjon om 

forumet finner du her.  Den 18. og 19. oktober avholdt forumet en konferanse om åpen forskning, hvor 

hovedtema var Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning bli den nye normalen? Lenke til 

konferansen er tilgjengelig her. 

 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

https://www.uhr.no/temasider/apen-forskning-2/nasjonalt-forum-for-apen-forskning/
https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/se-opptak-av-konferansen-om-apen-forskning.5866.aspx
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Avslutning av møtet 

Avslutning av møtet v/Anne Borg, rektor NTNU. 


