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Møtetittel: Møte i Lokalt samarbeidsorgan for forsking, innovasjon og utdanning i Møre og Romsdal  
Møtenummer: 3/2021 
Møteleiar: Fagdirektør HMR, Torstein Hole 
Dato: 25.11.2021 
Tidspunkt: 15:00-16:00  
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 

Britt Rakvåg Roald HR-direktør, Helse Møre og Romsdal HF Medlem X 

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

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

Medlem X 

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

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

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

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

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  

Rigmor Alnes NTNU Gjest  X 

 
Saksnr.  Emne 
LSO 2021/15 
5 min 

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

Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.  

LSO 2021/16 
5 min 

Godkjenning av referat LSO-møte 10.06.2021 v. TH – Vedtak (Vedlegg 1)  

Vedtak:  
Referat godkjent uten merknader. 

LSO 2021/17 
10 min 

Tildeling av regionale forskningsmidler fra Samarbeidsorganet v. Dag A. L. Hoff – orientering 

Samarbeidsorganet har tildelt regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og 
helsefaglige prosjekter for oppstart i 2022. Tildelingen ble vedtatt på SO-møte 3. november 2021.  
 
DA viser oversikt antall SO-søknader og fordeling kategorier etc 2017 til 2021 – høyere antall søknader og 
også større ramme i 2021 enn noen gang før. Se vedlagt presentasjon. 
 
I SO-møtet, ingen diskusjon rundt hvem som skulle få tildeling, innstillingen ble vedtatt. Det er lite 
forskningspolitiske diskusjoner i SO nå. Det eneste som ble kommentert var at det var relativt få som fikk 
forskerstillinger, kun tre stk (disse gikk til St. Olavs). Dette er utfordrdende med tanke på stimulering av de 
som er ferdige med Ph.D. – og postdoktorstillinger.   
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Vedtak:  
LSO tar orienteringen til vitende 
 
LSO 2021/18 
10 min 

Utlysing fra SO: midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier for 2022  
v. Toril Forbord - orientering 

Samarbeidsorganet lyser ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i 
praksisstudier med oppstart i 2022. Søknadsfrist 1. desember 2021. – status i forkant av fristen. 
 
I år er det dobbelt beløp i potten (10 millioner) på grunn av lite søknader og tildeling i fjor grunnet 
pandemien. SO vedtar tildelingen 4. februar. Se vedlagt presentasjon. 
 
Det har foreløpig ikke kommet inn noen søknader, men de har fått en del henvendelser fra folk som 
planlegger å søke.  
 
Ser ut til å bli få søknader fra Møre og Romsdal, det jobbes med en fra NTNU og to fra HMR. 
Ved neste utlysning bør vi være mer frampå i forkant.  
 
Gurio: Enig, vi må være tidlig ute med å orientere. Vi har prøvd i år gjennom ulike kanaler, vi har også lyst ut 
Såkornmidler til frikjøp til skriving av søknader.  
 
Vedtak: 
LSO tar orienteringen til vitende 
 
LSO 2021/19 
10 min  

Alternative praksismodeller/praksisavvikling v. G. Berge, H. Haavardsen, R. Alnes 

Hvordan håndtere store praksiskull? Erfaringsdeling på tvers av fylket. 
 
Guro: Se vedlagt presentasjon. 
Må ha gode system/ dokumentasjon, og godt samarbeid 
 
Rigmor Alnes (NTNU) informerer. Ny rammeplan gir større fleksibilitet enn tidligere. Innføring av SVIP – har 
startet med det. Å ha nok tid for veileder til å være med på samarbeidsmøter med lærere kan være 
utfordrende å få tid til. Det er veldig viktig at det blir forankra i ledelsen og at det blir tilrettelagt for det.  
 
Heidi/HiM: Har hatt et veldig godt samarbeid med Guro (Berge). Har vært veldig tett på foretaket, vi trenger 
mer forutsigbarhet, og det får vi med et tett samarbeid.  
 
Vi har fått på plass samarbeidsråd for utdanning. 
 
Vi trenger et underutvalg i forbindelse med praksisstudier, og med å få alle på plass. Vi jobber med alternative 
modeller. Praksiskoordinatorstilling Molde sykehus, tester denne modelle nå, spent på hvordan det blir 
 
Mer samarbeid også med kommunen, vi jobber mye med kommuner i samarbeid med poliklinikker. Det 
krever en del, og nå er kommunene i beit med å få nok praksisplasser. Tett dialog er helt nødvendig. Nå er det 
mer formalisert enn før, og det er bra. Praksisfeltet har gjort en enorm jobb med å møte kravet med nok 
plasser. 
  
«Arbeidslivsportalen» - det er et behov for likhet på tvers ifm dokumentasjon osv, ønsker at dette kan være et 
felles prosjekt som de jobber sammen om.  
 
Torstein: Samarbeidet mellom HMR og UH-sektoren går i riktig retning, det er positivt.  
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Vedtak: 
LSO tar orienteringen til vitende 

LSO 2021/20 
5 min  

Møteplan 2022  

Forslag møtedatoer LSO: 
  
16. Mars, kl. 12-14 
8. Juni, kl. 12-14  
23.November, kl. 12-14  
 
Forslag møtedatoer AU LSO:  
2. mars, kl 13-14 
19. mai, kl 13-14 
2. november, kl. 13-14 
 
Vedtak: 
LSO vedtar foreslåtte møtedatoer 
 
LSO 2021/21 
15 min  

Korte orienteringssaker  

 
1. Orientering frå møte regionalt SO v./Dag Arne L. Hoff  

Nye ledere: 
SO: Stig Slørdahl  
SUU: Heidi Haavardsen 
SUFI: Toril A. Nagelhus Hernes 
 
Budsjettet ble vedtatt, er innafor rammene og i balanse.  
 
Sak om toppfinansiering – av phd-stipend fra en ideell organisasjon som f.eks DAM-stiftelsen. NTNU har 
tildelt toppfinansiering til bl.a. overhead på dette, dette skal avvikles. Føres inn i forskningspotten i 
stedet, og ikke til toppfinansiering.  
 
CAG: Det var fire søkere, og to tildelinger:  
1) Helena Bertilsson og Tone Bathen, St.Olavs, ProstateCAG 
2) Rune Østern og Barbara van Loon, St. Olavs, Rare Genetic Diseases 
 
En av CAGene; Unican – fikk god score og oppfordring om å søke også neste år. De vil lyse ut CAG også 
neste år.  
 
Det er kommet inn en god del innovasjonssøknader, 6-8 stk.  
 

2. Orientering frå møte regionalt SUFI 03.09. v/Dag Arne L. Hoff 
SUFI skal ha et halvdagsseminar 17. januar, skal diskutere den regionale utviklingsplanen, TTO, og 
evaluering av strategi for for Helse Midt-Norge for forskning og utdanning for 2016-2020. Seminaret er 
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kun for SUFI (ikkje åpent).  
  

3. Orientering frå møte regionalt SUU v/Heidi Haavardsen/Toril Forbord 
Heidi H. ny leder frå 2022. 
NTNU LINK – spesiell pedagogisk modell; «spirallæring» - medisinutdanning Levanger 
Diskusjon rundt en utdanningskomponent hos CAGene. 
Helseplattformen – utdanningsdel i HP, det er uklart hva HP har å si for utdanning.  
Kapasitet og kompetanse på utdanning av jordmødre – også avhengig av gode praksisplasser her. Egen 
forskrift for utdanning av jordmødre, de må ha et visst antall fødsler for å bli godkjent, kan være vanskelig 
på små plasser pga antall fødsler. St. Olavs må ta inn flere jordmødre i praksisplasser.  
 

4. Masterkatalogen – v. Guro Berge 
Vi begynte å samle inn relevante masterprosjekt og har lagt dette ut på LSO sine nettsider. Vi skal prøve å 
oppdatere jevnlig, og UH må holde seg oppdatert på hva som står på denne lista.  
 

5. Orientering om endring i «vertskap» for LSO (ledelse og sekretariat) v. T. Hole  
I etableringen av LSO ble det vedtatt at vertskap skulle endres hvert andre år. UH ønsker derimot at HMR 
fortsetter som vertskap. HMR fortsetter som vertskap, og det vil bli Erik Solligård som vil lede møtet i 
februar.  
 

6. Eventuelle orienteringer frå medlemmer/observatører (meld inn i forkant av møte) 
Både Heidi og Randi deltatt i oppstart av stort NFR-prosjekt: vold i nære relasjoner 
Skal holde gruppen orientert om prosjektet fremover.  
 
Vedtak: 
LSO tar orienteringen til vitende 

Eventuelt:  
Torstein takker av som leder, overlater ansvaret nå til ny fagdirektør Erik Solligård. 
Takker for samarbeidet.  
 
 

 


