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Referat - Regionalt samarbeidsorgan for utdanning forskning og innovasjon 

Dato: 4. februar 2022 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: Teams 

 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Stig A. Slørdahl  administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF leder i 2022  

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

Siv Mørkved assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF vara 

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

Håkon Skogseth forskningssjef St. Olavs hospital HF fast medlem 

Erik Solligård fagdirektør Helse Møre og Romsdal HF fast medlem 

Kjersti Grønning forskningssjef Helse Nord-Trøndelag HF vara 

Anne Borg rektor NTNU 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 

Ingrid Schjølberg dekan NTNU, IE-fakultetet fast medlem 

Randi Bergem dekan Høgskolene i Molde og Volda fast medlem 

Snorre Ness brukerutvalgsleder Regionalt brukerutvalg fast medlem 

Gøril Ursin dekan Nord universitet observatør 

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

Line M. Grønning Wang seniorrådgiver Forskningsrådet vara  

Erik Eide seniorrådgiver KS observatør 

Marit S. Bratlie innovasjonsrådgiver Helse Midt-Norge RHF invitert i sak 7 

Tobias Schmidt Slørdahl LIS-lege/forsker St. Olavs hospital HF  invitert i sak 8 

Ingvild Saltvedt overlege professor St. Olavs hospital HF invitert i sak 8 

Arild Skaug Hansen  spesialrådgiver NTNU, MH-Fakultetet invitert i sak 9    

Dag Arne Lihaug Hoff forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF invitert i sak 14 

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 
Björn Gustafsson fagdirektør Helse Midt-Norge RHF fast medlem 

Svenn Morten Iversen fagsjef Helse Nord-Trøndelag HF fast medlem 

Ole Johan Borge avdelingsdirektør Forskningsrådet observatør   
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Sak 1/22 Åpning av møtet 

Beslutningssak: Åpning av møtet v/Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF og leder for 

Samarbeidsorganet i 2022:  

 presentasjon av fremmøtte 

 godkjenning av referat fra møte 3. november 2021 

 godkjenning av innkalling til møte 4. februar 2022 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner referat fra møte 3. november 2021.  

Samarbeidsorganet godkjenner innkalling til møte 4. februar 2022. 

 

 Orientering om oppdragsdokumenter 

Orienteringssak: Orientering fra institusjonene om oppdragsbrevene fra de respektive departementene med 

vekt på relevante saker innen utdanning, forskning og innovasjon: 

- orientering om HODs oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF v/ Stig Slørdahl 

- orientering om KDs tildelingsbrev til NTNU v/ Anne Borg 

- orientering om KDs tildelingsbrev Nord universitet v/ Gøril Ursin 

- felles orientering om KDs tildelingsbrev til høgskolene i Molde og Volda v/ Randi Bergem 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar saken til orientering. 

Lenker:  HOD: Oppdragsdokument 2022 – Helse Midt-Norge RHF 

 KD: Tildelingsbrev til universiteter og høgskoler 2022 

  

Sak 3/22 Samarbeidsorganets økonomi 

Beslutningssak: Torill Sjølie Røkke, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, la fram årsregnskap for Samarbeidsorganet 

2021 og revidert budsjett for 2022. Da saksgrunnlag ikke var sendt ut på forhånd sendes dette som vedlegg til 

referatet. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet godkjenner regnskap for 2021 og revidert budsjett for 2022. 

 

Vedlegg:  Presentasjon – Samarbeidsorganet årsregnskap for 2021 og revidert budsjett for 2022.  

 

Sak 4/22 Avvikling av ordning for garanti om støtte til egenandel ved sentersøknader 

Beslutningssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, innledet saken der det foreslås å avvikle 

muligheten for å søke støtte til egenandel fra Samarbeidsorganet til større sentersøknader. 

Helse Midt-Norge begrunner beslutningen med at de regionale forskningsmidlene ikke bør benyttes til 

egeninnsats til større forskningssenter da dette er tildelinger går til St. Olavs hospital og NTNU. Helse Midt-

Norge ønsker derfor at helseforetakene benytter egne forskningsmidler til egenandel i disse sentrene. 

 

Det kom innsigelser fra NTNU som peker på at det er utfordrende for institusjonene å stille med tilstrekkelig 

egenandel i de store sentersøknadene. NTNU, ved prodekan forskning, framsatte et alternativt 

Sak  2/22

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2022-hmn-endelig-10jan.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2022/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2022/id2892154/
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vedtaksforslag om at ordningen videreføres der Samarbeidsorganet stiller med midler til ph.d.-

/postdoktorstillinger som egeninnsats ved større sentertildelinger. 

 

Det kom innspill om at ordningen bør videreføres for større sentersøknader med egenandelskrav på minst 

50%. Dette gjelder Forskningssenter for klinisk behandlings (FKB) og KG Jebsen-senter. Samtidig foreslås det 

at det kan stilles krav til at alle HFene i regionen skal inkluderes i senteret for at det kan innvilges støtte fra 

Samarbeidsorganet.  

 

Vedtak: Ordningen med at Samarbeidsorganet gir garanti for støtte til egenandel for sentersøknader 

avvikles i sin nåværende form fra og med 2022. SO ber arbeidsutvalget se på en ordning der 

det kan være mulig å beholde en løsning med egenandel for sentersøknader med kliniske 

problemstillinger og som ivaretar et samarbeid med alle HFene i regionen. 

 

Sak 5/22 Revisjon av retningslinjer for endringer av tildelte midler/stipend fra 

Samarbeidsorganet 

Beslutningssak: AU SO og sekretariatet la fram forslag til reviderte retningslinjer for endringer i tildelte 

midler fra Helse Midt-Norge/Samarbeidsorganet. Revideringen bidrar til å presisere og tydeliggjøre innholdet 

i retningslinjene. 

Vedtak: Samarbeidsorganet gir tilslutning til de foreslåtte endringene i retningslinjer for endring av 

SO-finansierte prosjekt, med de kommentarer som kom i møtet. De reviderte retningslinjene 

blir gjort gjeldende straks de blir gjort offentlig på Samarbeidsorganet sine nettsider. 

 

Sak 6/22 Tildeling av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2022 

Beslutningssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-Norge RHF la fram innstilling for tildeling av 

utdanningsmidler til styrking av kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier vedtatt i SUU den 21. januar 

2022. Kun to søknader innstilles for tildeling, og SUU ber derfor om å lyse ut gjenværende midler på nytt i 

løpet av våren 2022. 

Samarbeidsorganet ønsker at det legges til rette for at søkere til utdanningsmidlene får tilbud om støtte til 

søknadsskriving, og at deler av utdanningsmidlene kan benyttes til dekning av kostnader knyttet til å 

etablere et tilbud om kurs i søknadsskriving.   

Vedtak:  

- Samarbeidsorganet vedtar tildeling av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF i tråd 

med forslag til innstilling fra Samarbeidsutvalg for utdanning. To søknader tildeles midler. 

- Samarbeidsorganet godkjenner at resterende midler kan lyses ut på nytt, og ber SUU 

organisere utlysning med ny frist i løpet av våren 2022. 
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Sak 7/22 Orientering om tildeling av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF 

Orienteringssak: Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver ved Helse Midt-Norge RHF, orienterte om tildeling av Helse 

Midt-Norges innovasjonsmidler for 2022. 30 innovasjonsprosjekter fikk tildelt midler for totalt 18,65 mill. kroner. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar saken til orientering. 

Vedlegg:  Presentasjon – Helse Midt-Norge innovasjonsmidler 2021  

 

Sak 8/22 Markering for CAG som hadde oppstart i 2021 

Orienteringssak: Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF innledet til markering for CAG 

som hadde oppstart i 2021. Utdeling av diplom og blomster til CAGene ved Stig Slørdahl og Anne Borg. 

Presentasjoner fra CAGene: 

- The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer’s Disease ved Ingvild Saltvedt 

- Multiple Myeloma in Central Norway ved Tobias Slørdahl 

Vedtak: Samarbeidsorganet tar presentasjonene til orientering og gratulerer de nye CAGene med 

tildelingen. 

Vedlegg:  Presentasjon - The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer’s Disease  

 Presentasjon - Multiple Myeloma in Central Norway 

  

Sak 9/22 Strategiske føringer for utlysning av CAG for 2023  

Diskusjons- og beslutningssak: Arild Skaug Hansen, spesialrådgiver MH-fakultetet, NTNU, innledet saken.  

- Det forslås å videreføre utlysning av inntil to CAG i 2022 uten endringer i innhold i utlysningen eller 

vurderingskriterier/-prosess. 

- Det vil bli arrangert en informasjonsrunde om utlysningen i forbindelse med publisering av årets 

utlysning. 

Vedtak:  

- Samarbeidsorganet vedtar utlysning av inntil to nye CAG i 2022, med oppstart fra 2023. 

- CAG-utlysningen videreføres som i fjor. 

- Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig gis fullmakt til å gjennomføre utlysning, evaluering og innstilling i 

tråd med foregående år og innenfor de rammer som Samarbeidsorganet har gitt. 

 

Sak 10/22 Strategiske føringer for utlysning regionale forskningsmidler for 2023  

Diskusjons- og beslutningssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF, innledet saken. 

Sekretariatet la frem evaluering fra fjorårets utlysning, forslag til nye vurderingskriterier, og presenterte 

spørsmål til diskusjon.  

Det foreslås ingen store endringer i årets utlysing. Det oppfattes at Samarbeidsorganets definerte 

satsingsområder er i henhold til årets Oppdragsdokument fra HOD, og det foreslås derfor at disse 
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videreføres uendret fra i fjor. Det er ønskelig at det presiseres i utlysningsteksten at psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være et prioritert område for Helse Midt-Norge. 

Vedtak:  

- Strategiske føringer for utlysning av regionale forskningsmidler for 2023 forblir uendret fra fjoråret. 

- Samarbeidsorganet vedtar nye vurderingskriterier som skal gjelde fra årets utlysning. 

- Samarbeidsorganet ber AU SO og SUFI om å utarbeide endelig utlysning, med de innspill som kom i 

møtet. 

 

 Regional utviklingsplan i Helse Midt-Norge  

Diskusjonssak: Siv Mørkved, ass. fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, og Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør 

Helse Midt-Norge RHF, innledet saken. 

 

Helse Midt-Norge RHF vil i løpet av 2022 utarbeide ny regional utviklingsplan for 2023-2026. Utviklingsplanen 

skal sendes på høring til høsten, men Helse Midt-Norge ønsker å involvere Samarbeidsorganet og 

underutvalgenes på et tidligere stadium, slik at medlemmene kan få mulighet til å komme med innspill til 

innholdet i utviklingsplanen. Det har vært gjennomført et seminar i SUFI, med tema regional utviklingsplan og 

handlingsplaner for forskning og innovasjon. Sak om regional utviklingsplan har også vært oppe til diskusjon i 

SUU der medlemmene ga innspill til utkast til framtidsnotat om utdanning og kompetanse. 

 

Samarbeidsorganet ønsker at det arrangeres et seminar om utdanning i regi av Samarbeidsorganet, og ber om 

at SUU tar oppdraget med å planlegge et seminar i løpet av våren 2022. 

 

Vedtak: Samarbeidsorganet ber om at innspill fra diskusjonen tas med i det videre arbeidet med 

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge. 

 

Sak 12/22 Veikart for regional infrastruktur for forskning og utdanning i Midt-Norge 

Orienterings- og diskusjonssak: Torstein Baade Rø, prodekan forskning MH-fakultetet og leder for Regionalt 

infrastrukturutvalg (RIU), presenterte utkast til veikart for regional infrastruktur. RIU tar sikte på å ferdigstille 

Veikart for forsknings- og undervisningsinfrastruktur i Midt-Norge i første halvdel av 2022. Det oppfordres til at 

Samarbeidsorganets medlemmer gir innspill på innhold og videre prosess.   

Vedtak: Samarbeidsorganet tar utkast til Veikart for forsknings- og undervisningsinfrastruktur i Midt 

Norge til orientering, og ber RIU ferdigstille veikartet med de innspill som kom frem i møtet. 

Veikartet legges frem for endelig godkjenning i juni 2022. 

Sak 13/22 Justering av mandat for Regionalt infrastrukturutvalg 

Beslutningssak: Torstein Baade Rø, prodekan forskning MH-fakultetet og leder for Regionalt infrastrukturutvalg 

(RIU) la fram forslag til justert mandat der møtefrekvens foreslås endret til minimum to møter i året for utvalget. 

 

Vedtak: Samarbeidsorganet vedtar justert mandat i henhold til vedlagt forslag. 

Sak  11/22
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Sak 14/22 Tilgang til litteratur i HF for utdanning, kompetanse forskning i Midt-Norge 

Diskusjonssak: Dag Arne Lihaug Hoff, forskningssjef, Helse Møre og Romsdal HF, innledet saken. De mindre 

helseforetakene opplever det som utfordrende å få tilgang til litteratur og tidsskrifter – dette hindrer tilgang 

til kunnskap og muligheten til å holde seg oppdatert på fagområdet for ansatte i HF. Dette er et stort 

problem for de mindre HFene, og det går ut over forskningen i helseforetakene. 

 

St. Olavs hospital har en avtale med Universitetsbiblioteket ved NTNU (UB), men denne omfatter ikke Helse 

Møre og Romsdal eller Helse Nord-Trøndelag. Helseforetakene ønsker en avtale med UB som gir ansatte 

tilgang til litteratur og tidsskrifter og ber om at Helse Midt-Norge RHF undersøker om det er mulig å inngå en 

sentral avtale som kan omfatte alle helseforetakene i regionen.  

 

Vedtak: Samarbeidsorganet oppfordrer til at HMN RHF tar initiativ til å inngå avtale med UB på vegne 

av helseforetakene i regionen, slik at felles tilgang til litteratur sikres for alle HF i regionen. 

 

 Orienteringer fra institusjonene 

Orienteringssak: Medlemmene orienterte om aktuelle saker fra sin institusjon. Det føres ikke referat fra 

orienteringsrunden.  

Vedtak: Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering. 

 

Avslutning av møtet 

14:55-15:00 Avslutning av møtet v/ Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF.  

Det er ønskelig at neste møte den 9. juni 2022 planlegges som fysisk møte. 

Sak  15/22


