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Møtetittel: Møte i Lokalt samarbeidsorgan for forsking, innovasjon og utdanning i Møre og Romsdal  
Møtenummer: 2/2021 
Møteleiar: Fagdirektør HMR, Torstein Hole 
Dato: 10.06.2021 
Tidspunkt: 13:00-15:00  
Sted: Teams 
Sekretariat: Seksjon for forsking og innovasjon, HMR: Therese M. Istad/Tone S. Fuglset  
 
Til:  

Navn  Tittel Status Møtt 

Torstein Hole Fagdirektør, Helse Møre og Romsdal HF Leiar x 

Ketil Hjelset HR-direktør, Helse Møre og Romsdal HF Medlem - 

Dag Arne L. Hoff Forskingssjef, Helse Møre og Romsdal HF Medlem x 

Toril Forbord Prodekan for utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 
NTNU 

Medlem - 

Svanhild Schønberg Instituttleiar, Institutt for helsevitenskap Ålesund, NTNU Medlem x 

Randi Bergem Dekan, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda Medlem - 

Heidi Haavardsen Dekan, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde Medlem x 

Paula Næss Skår Leiar, Brukerutvalet Helse Møre og Romsdal HF  Medlem x 

Guro Berge Utdanningssjef, Helse Møre og Romsdal HF Medlem x 

Anna-Marie 
Hatlestad 

FoU-rådgjevar, Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal 
Fylkeskommune 

Observatør x 

Arthur Almestad Regionansvarleg Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd Observatør - 

Åse Elin Hole Rådmann, Stranda kommune, KS Observatør - 

 
Saksnr.  Emne 
LSO 2021/9 
5 min 

Godkjenning av innkalling og sakliste v. Torstein Hole (TH) - Vedtak  

 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.  
 
LSO 
2021/10 
5 min 

Godkjenning av referat LSO-møte 17.03.2021 v. TH – Vedtak (Vedlegg 1)  

 
Vedtak:  
Referat godkjent uten merknader. 
 
LSO 
2021/11 
20 min 

Regionale utdannings- og forskningsmidler fra Samarbeidsorganet  
- statusoppdatering 

Oppfølgning av 2020/22 og  2021/3. 
 
Guro Berge, HMR innleder med innspill frå det nyopprettede Utdanningsutvalget i HMR som hadde møte 
27.mai. 
 
I tillegg må vi sette ned ei arbeidsgruppe på minimum tre personer som kan se på søknader. Ikke ha ansvar 
for å utforme søknader, men sette saman miljøer  innenfor ulik tematikk som kan skrive søknader. Tema som 
simulering og praksismodeller. 
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Frå vedtak i saka 17.03.2021: LSO ser potensiale for utvikling av kvalitet på søknadar både fra UH og HMR, vi 
må fortsette diskusjonen om korleis ein konkret kan styrke søknadane inn mot neste utlysing. Ber AU sjå på 
om det er praktiske tiltak som kan settast i verk inn mot utlysing i 2021. AU må vurdere å be SO regionalt om å 
få anonyme vurderingar for å bruke dette i vidare arbeid.  
 
Guro snakker for utdanning. Saka var oppe i utdanningsutvalget, relevant utlysning er gjennom SUU, 
utlysningen er nok ikkje like kjent som SO. Midler som skal brukes til å heve kapasitet og kvalitet i 
praksisstudiene. Kommer dessverre ikkje inn så mange søknader.  
Det man gjør i SUU er at man skal ha et nytt møte i august, da offentligjøres satsningsområdene.  
Ble diskutert i utdanningsutvalget. Hvor godt kjenner folk til denne utlysningen? Er det noen som har sendt 
inn men som ikke har fått tilslag? Eventuelt hvordan forbedre? Vi må jobbe mer for å informere om 
utlysningene. Må gjøres mer kjent i organisasjonen, via intranett, informasjonsmøter, osv.  
 
Meldt inn ønske til SUU, at ved neste utlysning vil prosjektbeskrivelse/abstract være obligatorisk for søkerne, 
slik at det blir enklere for SUU å eventuelt justere rangeringer osv. 
 
Torstein: Intensjon om at midlene som ikke ble gitt i fjor, skal bli overført til i år. Derfor stor sum i år. Vi må 
klare å komme sammen om mange og gode søknader i år. Skal vi sette ned et utvalg som skal jobbe for å 
forbedre søknadene?  
 
 Svanhild: Dette henger egentlig sammen med neste sak.  
 
Vedtak:  
LSO tar med innspillene inn i neste sak, 2021/12 
 
 
LSO 
2021/12 
 

Tema: Kvalitet i praksis , SVIP-modellen (Styrket veiledning i praksis) 
 

Oppfølging av sak 2021/6 
 
Vedtak i saka 17.03: HiM, NTNU og HMR (v. Haavardsen, Alnes, Berge) vil i fellesskap vil se på dette, enten i 
arbeidsgrupper eller i en prosjektplan e.l. – det vil bli fulgt opp i et slikt trekantsamarbeid.  
 
Berge og Haavardsen utpeker medlemmer i arbeidgruppen og sender til NTNU v. Svanhild. Alnes får ansvar 
for å kalle inn til første møte og ta dette videre.  
 
Heidi: Kan melde inn Johanne Alteren. Heidi melder fra til Rigmor om det.  
Guro: Melder inn Karianne Angelshaug fra HMR. Jobber på medisinsk avdeling, og har studentansvar.  
 
Alnes får ansvar for å kalle inn til første møte og tar dette videre.  
 
Vedtak: 
LSO støtter at det settes sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. 
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LSO 
2021/14 
15 min  

Korte orienteringssaker  

 
1. Orientering om status for forskningssamarbeid ref. sak 2021/7: Forskningsgruppen fysiologi ved 

Høgskolen i Molde v. Heidi Haavardsen /Torstein Hole/Dag Arne L. Hoff 
-Dag Arne: Har kontaktet ortopedisk avd. Ålesund om dette, som er positive til eventuelt samarbeid.   
-Heidi: Vil si litt om status om samarbeid, dette er i gang og under planlegging.  Ortopeder i Kristiansund 
er med. 
-Torstein: Dette er et område som kan være et «prøveområde» for samarbeid mellom HMR og UH-
sektoren. Vi må få til et fellesmøte (fysisk) i løpet av seinhøsten 2021. Da kan de klinikerne som er 
interessert være med på møtet. 
-Paula: Brukerutvalget stiller også gjerne på et fellesmøte.  
 

2. Orientering frå møte regionalt SO v./Dag Arne L. Hoff  
Mange saker, mye av det samme som i SUFI 15.april. Økonomien i SO de kommende årene ser bra ut. Litt 
større handlingsrom i budsjettet kommende år, ca 65 mill, vurderer å bruke 50 mill på bestemte tiltak. 
Økonomien er bra.  
 
Status for årets utlysning, 227 søknader (229 i fjor), det var 13 søknader fra HMR. En fra NTNU Ålesund. 
Det var ikke så mange fra UH sektor, totalt sett. Mental helse var kommet opp på 2. plass i søknadsmasse, 
etter kreft.  
 
CAG-utlysning i slutten av april, etter det blir det en pause.  
 
Handlingsplan for kliniske studier, en del fokus rundt dette. Kan sees i sammenheng med at 
Riksrevisjonen kom med en rapport der de har studert kliniske behandlingsstudier i foretakene, og det er 
ikke bra nok. Her er det en jobb å gjøre for å tilfredsstille de overordna måla som de sier vi skal jobbe med 
i spesialisthelsetjenesten.  
 
Anna-Marie: hva er det som er utfordrende, hva er det riksrevisjonen har peka på som problemet, er det 
noe vi bør være obs på når vi får inn søknader til regionalt forskningsfond (RFF)?  
 
Dag Arne: Tilrettelegge for å kunne gjøre kliniske studier. Kamp om ressurser (personale). Verken styret 
eller medlemmer gjennom linja har prioritert å sette opp systemer for å drive med klinisk forskning. Sette 
av tid til det, areal, etc. Alt dette går på tilrettelegging. Vi gjør dette hele tida, for pasientforløp, og så må 
vi gjøre det samme for klinisk forskning i spesialisthelsetjenesten. Overordna system har ikke vært tydelig 
nok, f.eks. hvor ofte har forskning vært sak på styremøter? Veldig få. Er generelt veldig dårlig på de fleste 
sykehus. Når systemet ikke er der, er det også utfordrende å levere forskning av god kvalitet.  
 
Det Nasjonale publiseringsutvalget og revidert mandat og oppmelding av medlemmene. Det var en del av 
de faglige medlemmene i medisin som har nådd en høy alder, ønske om å få inn litt yngre folk også. En 
god læringsarena, og viktig at de som satt der var i aktivt arbeid.  
 
Noen som går ut av stillingene sine:  
Paul Skogen – fratrer som klinikksjef 
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Pål Romunstad slutter 
Bodil Landstad slutter  
 

3. Orientering frå møte regionalt SUFI 15.04. v/Dag Arne L. Hoff  
Se over.  
I tillegg til at de kom ut med en årsrapport for 2020 som var ganske kortfatta.  
 

4. Orientering frå møte regionalt SUU 06.05. v/Heidi Haavardsen/Toril Forbord 
Heidi: Fem timers tett møte, så nevner sakene som var på sakslista (referatet fra dette møtet vil bli sendt 
ut):  
 
Fagekspertutdanning. Hovedfokus var opplæring ifm HPF. Ca 18000 skal ha opplæring i helseplattformen. 
Dette er noe vi må begynne med også.  
 
Forholdet ml UH og helsetjenesten og utdanning. Hva ligger i lover og forskriftene, hvilke utfordringer står 
vi ovenfor? Utdanning er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten. Helse Midt har jobbet lenge 
for å øke fokus på utdanning, og det virker som det har mer fokus nå enn før. Samarbeidet mellom UH og 
HF er godt, god dialog. UH og HF har felles forpliktelse til å drive praksisstudier etc. Skape en kultur for å 
forstå viktigheten av utdanning i foretakene. UH og HF har felles forpliktelse til å drive praksisopplæring.  
 
Årlig rapportering av utdanningsmidler: 11 prosjekter har levert rapporter, 3 av disse var sluttrapporter.  

 
Deling av informasjon om digital veiledning, Helse Midt Norge. Teams, yammer og nytt intranett. 
 
Økonomistatus på utdannigngsmidler  
 
Utlysning av midler 2021: Skal settes ned ei arbeidsgruppe der, oppdatert vurderingskriterier og krav og 
vilkår for å søke. 
 
Årshjul ifm samarbeid og dimensjonering.  
 
Orientering om intensivkapasitet og utdanning av intensivsykepleierer. HOD har krav om å øke antallet.  
 
RETHOSarbeidet, status. Torill hadde en orientering rundt det. Fase 1 og 2 skal evalueres. I løpet av mai 
skal utdanninger som har gjort 1 og 2 levere en selvevaluering (i regi av NOKUT).  
 
Gjennomgang av mandatet til SUU, ber AU og sekretariatet om å oppdatere i hht innspill.  
 
Årsrapport for samarbeidsrapport for 2020. 
 
Saker til neste møte: Utlysning av utdanningsmidler. 
 

5. Orientering frå Seksjon for utdanning og kompetanse, HMR v. Guro Berge 
Utdanningsutvalget hadde sitt første møte 27. mai. Skal være en arena for samhandling mellom stab og 
klinikk, i foretaket. Diskusjon om praksisplasskoordinering, og hvordan fordele plassene mellom 
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seksjonene. Øremerkede midler til utdanning, hvordan vi skal jobbe sammen med UH. Innom SVIP. 
Regionale utlysning av utdanningsmidler. Et eget simuleringsutvalg.  
 
Masterkatalogen: Fem forslag fra helseinnovasjonssenteret, ett fra muritunet, et fra pensjonistutvalget. 
og et fra COVID studien. Kan legges ut på nettsiden eller sendes ut sammen med referatet.  
 
Simuleringsutvalget består av medlemmer fra foretaket, som utdanningsutvalget.  
 

6. Eventuelle orienteringer frå medlemmer/observatører (meld inn i forkant av møte) 
 
Vedtak: 
LSO tar orienteringen til vitende 

Eventuelt:  
Eventuelt 1:  
Svanhild: Hvordan kan vi dele informasjon på tvers i våre respektive organisasjoner? 
 
Vi burde ha en kommunikasjonsplattform. Hvordan skal vi kunne dele informasjon som er relevant for alle 
insitusjonene, slik at det kommer ut til fagmiljøene?  
 
Torstein: Godt spørsmål. Vi burde sette ned en liten gruppe, med en frå kommunikasjonsavdelinga i HMR? 
Kan vi ta opp det i neste AU? Hvordan vi skal gjøre det?  
 
Dag Arne: Lurer på omfanget, og hvilken type informasjon er det? Hva skal en dele med hverandre?  
 
Svanhild: Det kan vi diskutere i AU-hvilke rammer vi skal ha.  
 
Dag Arne: Ser viktigheten av det.  
 
Heidi: Hadde møte med HMR i går, kommunikasjonen med foretaket er nå enklere enn tidligere, men ser 
behovet for gode rammer for informasjonsdeling.  
  
Vil også informere om:  
Disputas nå på mandag ved HiM.  
Vi har fått akreditert master fra NOKUT i klinisk sykepleie. 
 
Vedtak: En felles kommunikasjonsplattfrom diskuteres i AU, og tar vi med inn noen fra kommunikasjon HMR 
som kan bistå.  
 
Eventuelt 2:  
Heidi: vi har en samarbeidsavtale om utdanning, men ikke om forskning. Det burde vært i det overordna 
samarbeidsorganet.  
 
Torstein: Ikke kjennskap til hvorfor det er slik, dette må vi etterlyse.  
 
Eventuelt 3:  
Neste møte i AU: 27.10.  
Neste møte i LSO: 24.11.  
I neste møte i november må vi legge årsplanen for 2022. Og så må UH-sektor forberede seg på å ta over 
vertskapet (ledelse/sekretariat).  

 


