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Møtetittel: Møte i Lokalt samarbeidsorgan for forsking, innovasjon og utdanning i Møre og Romsdal  
Møtenummer: 2/2020 
Møteleiar: Fagdirektør HMR, Torstein Hole 
Dato: 24.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 12:00 (avsluttet 11:30) 
Sted: Skype 
Sekretariat: Fagavdelinga v/FIUK-seksjonen Therese M. Istad/Tone S. Fuglset  
 
Til:  

Navn  Tittel Status Møtt 

Torstein Hole Fagdirektør, Helse Møre og Romsdal HF Leder X 

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

Berit K. Teige Forskningssjef, Helse Møre og Romsdal HF Medlem  

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

Medlem X 

Svanhild 
Schønberg 

Instituttleder, 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 Leder, Brukerutvalget Helse Møre og Romsdal HF  Medlem X 

Guro Berge Utdanningssjef, Helse Møre og Romsdal HF Medlem X 

Anna-Marie 
Hatlestad 

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

Observatør X 

Arthur Almestad Regionansvarlig Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd Observatør X 

Åse Elin Hole Rådmann, Stranda kommune, KS Observatør X 

Marit Kjersem  Helsefagleg rådgjevar, Helse Møre og Romsdal HF Vara X 

Anne Sofie 
Furberg 

Professor, Avd. for Helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde Vara, gjest 
på sak 

X 

Øyvind Tveten Rådgjevar, Regional og næringsavd, Møre og Romsdal 
Fylkeskommune 

Gjest på 
sak 

X 

 

Saksnr.  Emne 

SO 2020/12 Godkjenning av innkalling og sakliste v. Torstein Hole (TH) - Vedtak 

Anne-Marie informerer om at kollega Øyvind Tveten vil bidra i sak 2020/17 – Fagskuleutdanningane. 
 
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjend utan øvrige merknadar  

SO 2020/13 Godkjenning av referat LSO-møte 22.04.2020 v. TH – Vedtak (Vedlegg 1) 

Merknad frå Paula, leder i brukerutvalget, på sak 2020/11, punkt 5: Brukerutvalget er omtalt som observatør, 
dette endres til «medlem».   
 
Vedtak:  
Referat godkjend med merknad frå Brukerutvalget. 

SO 2020/14 Covid19 og utdanning v. HMR, NTNU, HiM, HVO - orientering 

  
Håndtering av corona-situasjonen, smitteverntiltak, innvirkning på gjennomføring av praksis m.m. Orientering 
fra de ulike institusjonene. 
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HMR v. Torstein og Guro:  
Torstein (se også presentasjon): Status HMR. Diverse tiltak i HMR/HMN, som adgangskontroll, besøks-
restriksjoner, avgrensninger mtp kurs og møter, hurtigtesting. Fortsatt en del uavklarte spørsmål, disse er 
sendt til FHI. 
Guro (se også presentasjon): Smitteverntiltak i forbindelse med utdanning/praksis. Studenter følger 
smitteverntiltak. Konsekvenser av økt opptak fra 2020 (det er bevilget mer midler for å øke opptaket) 
Studieprogramråd viktig arena for samarbeid.  
 
NTNU v. Svanhild 
-Gått veldig bra med bachelorstudentene i vår, NTNU har lagt til rette for «alternative arbeidspakker» for å 
opptjene studiepoeng, har fungert veldig bra og ønsker å fortsette med dette.  
-2.semester sykepleie, mest rammet når det gjelder praksis, blir interessant å se nå hvordan det går nå videre. 
 
HiM v. Heidi:  
Følger FHI sine retningslinjer, egen smittevernveileder, utarbeida smittevernregler.  
Studentene som går første året på sykepleien blir prioritert, da dette er et stort kull. Har delt de i to puljer, 
samt de har noe deltakelse på Zoom. Læringsmiljøet er noe problematisk, studentene blir mye isolert.  
Jobber med «reparasjonsarbeid» med 2.års -studentene, kullet som ble mest rammet av epidemien, der alle 
studentene måtte gå ut av aktuell praksis i mars -20. 
Godt samarbeid og dialog med HMR (Marit Kjersem m.fl.), ROR-kommunene m.m.  
HiM har ikke formelt studieprogramråd, men samarbeidsmøter (ref. presentasjon fra Guro over).  
Godt samarbeid også med Helse Midt, roser de som har utarbeidet smittevernveilederen.  
 
HVO v. Randi: (se også presentasjon)  
Følger nasjonale smittevernregler, bruker smittevernveileder, omfattende merking, oppdatert, samlet 
informasjon på nettsider.  
God dialog med kommunoverlege, smittevernmyndigheter og studenter (bl.a. i forbindelse med fadderuke).  
HVO har lagt mye vekt på at studenter skal få fysisk undervisning, viktig for motivasjonen og for å unngå at 
studenter blir isolert. Leid inn eksterne lokaler for å ha plass til undervisning. Jevnlige møter i kriseledelsen. 
Praksis har fungert bra, som normalt bortsett fra de som skulle til utlandet. 
 
Torstein: Er vi bekymret for at kvaliteten på disse kulla blir dårligere? 
 
Toril: På NTNU har alle studier konkrete læringsutbytter som skal nås. Vi er pålagt å sørge for at disse nås, 
uavhengig av læringsmåten 
 
Vedtak:   
LSO tek orienteringa til vitande 

SO 2020/15 Forskningssamarbeid i Møre og Romsdal v. NTNU, HVO, HiM, HMR – Diskusjon/vedtak 

Kartlegging av satsningsområder for forskning per institusjon, samt oversikt over eksisterende 
forskningssamarbeid.  
 
HVO v. Randi: (se også presentasjon) 
Presenterte en oversikt over FoU-tema og ulike forskningsgrupper.   
De har at veldig godt samarbeid med HiM, spesielt på grunn av felles PhD-program.  
Vi kan bli bedre på å tenke tverrfaglig. Vi har ulik kompetanse, og vi kan bli bedre på å utfylle hverandre. 
Samarbeid med HMR: Mange ulike prosjekter, bl.a. nærmiljøprosjekta, Barneblikk, pasient- og 
brukermedvirkning, BUP Volda m.fl.  
 
HiM v. Anne Sofie Furberg: (se også presentasjon) 
Professor ved HiM: Se egen presentasjon. En rekke forskningsgrupper innenfor Avdeling for helse-og 
sosialfag. Satsningsområder: Fysiologi, Eldre og kognitiv svikt, simulering. 
16 sampublikasjoner i de siste fem årene (mellom HMR og HIM) – bør være potensiale for mye mer.  
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Ved forskningssamarbeid – hvilken kunnskap trenger vi mest? Hvordan kan vi gjøre forskningen best mulig? 
For eksempel samarbeid mellom HiM og HMR innenfor fysiologi kan være et bindeledd mellom basalforskning 
og klinikk. Felles veilederteam for phd kunne være en god ide, per i dag har kun 2 av 14 phd-kandidater ved 
HiM også veileder fra HMR.   
Ny demensplan vil inkludere spesialisthelsetjenesten i større grad, muligheter for finansiering av større 
prosjekter/phd m.m. 
 

Heidi tilføyer at de jobber med å utvide Simuleringsenheten i Molde. Behovet øker, og det jobbes for å 
utvide/øke kapasiteten til den fysiologiske testlaben.  
 
Torstein: Dette er veldig spennende for HMR. Det er veldig klinisk relevant.  
 
Torstein/Randi:  
Volda: Førsteamanuensis ved HVO, Kjetil Høydal, jobber bl.a. med fysiologi og er en som kunne bidratt inn i et 
samarbeid.  
 
NTNU v. Svanhild: (tilsendt oppsummering under, og vedlagt som presentasjon) 
Satsningsområder er:  

 Klinisk sykepleie 

 Helsetjenesteforskning  

 Utdanningsforskning 
 
Forskningsgrupper:  

 Helsetjenesteforskning  

 Helsetjenester i reformtid  

 Profesjonell omsorg og teknologi-intensive miljøer.  

 Forskningsgruppe under etablering: Aldring og eldreomsorg, Folkehelse  
 
Pågående samarbeid med HMR:  

 Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Eldre på sjukehus  

 Palliative pasientforløp, omsorg og medvirkning  

 Studenters læring ved ø-hjelp døgn  

 Pasientmedvirkning ved akutt hjerteinfarkt 

 Det digitale, utadvendte sykehus: fra pilot via pandemidrevet tilpasning til varig endring av 
helsetjenesten?  

 In situ simulering (masterprosjekt), implementeres nå som en del av praksisemnene i AIO-
utdanningene  

 
Det er ønskelig med forskningsprosjekt innenfor anestesi, intensiv og operasjon. 
 
Hvordan organiserer vi det? Drivkraften må være fagmiljøene!  
Et eksempel: leder av forskningsgruppen «aldring og eldreomsorg» inviterte til møte med geriatere fra 
medisin 5, Ålesund sjukehus, for å diskutere ulike tematikker for fremtidig samarbeid (forskningsprosjekt).  
Bruk av palliativ plan for personer med demens og aktuelle intervensjoner som tidlig innføring av samtaler om 
preferanser for fremtidig behandling og omsorg ble diskutert.  
Målet er å jobbe frem en søknad om samarbeidsmidler vår 2021.  
 
Innspill fra Torill: Mye samarbeid med deres fakultet og HMR og UH-sektoren. Pål Romundstad er veldig 
opptatt av å beholde det gode samarbeidet. Det er viktig å synliggjøre at vi har kjernefasiliteter for forskning 
som kan brukes av andre. Dette kan infrastrukturutvalget være med på å synliggjøre.  
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HMR v. Guro og Therese (se også presentasjon)  
Therese presenterer den biomekaniske robotlaben i Ålesund. Samarbeid mellom ingeniører/forskere fra 
NTNU og ortopeder/ph.d-kandidater fra HMR.  
Guro: Ulike samarbeidsprosjekt: Heimesjukehus og intravenøs antibiotikabehandling, Covid19-prosjekt 
(samhandling), samt andre forskningsfelt med potensiale. 
 
Torstein: Når det gjelder infrastruktur, har vi Forskningsposten i Ålesund, kombinert med Biobank1. Dette er 
en ressurs som samarbeidspartnere kan bruke. Vi skal ha tilsvarende forskningspost ved SNR. Ortopedimiljøet 
i Kristiansund vil være relevant i forbindelse med fysiologi, styrketrening, osv. CAG’ene er også viktige.  
 
I Molde er det et bra miljø innenfor nevrologi, bredt spekter fra slag, demens, borreliose. Innen psykiatrien 
har vi mange prosjekt, bl.a. Fire dagers behandling for OCD.  
I Volda er det en ny PhD knytta til den ene CAG’en (hjerte).  
I Ålesund, ortopedi, gastro, kreft, palliasjon.  
I Helse Midt-Norge er det en 5-årig satsning innen Rus og psykiatri, skal bl.a. brukes til PhD-stillinger.  
 
Det er et godt grunnlag for lokalt og regionalt samarbeid for forskning.  
 

Tilleggsinfo til sak:  
Arthur: Forskningsrådet lyser ut midler:  
• 10. Februar (forskningsprosjekt) –åpen utlysning, men helse er spesifikt nevnt.  
• 17. Februar (Samarbeidsprosjekt) 
Samarbeidsprosjekt er kanskje mest relevant. Vi vil at forskningsmiljø skal gå sammen – og også sammen med 
miljø utenfor forskning – for å løse samfunnsmessige utfordringer. Tilslagsprosenten har hittil vært vesentlig 
høyere enn på vanlige forskningsprosjektutlysninger. 
Webinar 10. og 12. november, der er det mulig å koble seg på. Det er også mulig å lage et eget webinar hvor 
Arthur presenterer utlysningen for oss dersom det er aktuelt – Stor interesse fra møtedeltakerne for et slikt 
webinar.  
 
Anna-Marie Regionalt forskningsfond (RFF)  
Fra nyttår ble Møre og Romsdal egen forskningsregion (tidligere sammen med trøndelagsfylkene). Løpende 
søknadsfrister, men knyttet opp til styremøtene, neste styremøte er i desember. Midlene skal gå til økt 
kvalitet i kommunal sektor. Sjekk nettsiden for mer info: https://www.regionaleforskningsfond.no/more-og-romsdal/  

  
Arthur: Hvis vi planlegger et miniwebinar i løpet av okt/nov, naturlig å se på RFF i sammenheng, nyttig å søke 
formidler fra RFF for å rigge større søknader. 
Torstein: Vi har foreløpig ingen prosjekter der kommunen er ledende, men at de har en sentral rolle (eks. 
Palliasjonsprosjekt, Orkdalsmodellen, m.fl.). 
 
Vedtak:   
LSO tar orienteringen til følge. AU vil gå gjennom styrende program og følge opp innspill fra medlemmer og 
observatører.  

SO 2020/16 Prosjektkatalog og masterstudenter v. Randi Bergem og Guro Berge – Diskusjon og vedtak 

Oppfølgning av sak 2020/6. Skal vi utarbeide en katalog over forskningsprosjekt som masterstudentene kan 
benytte seg av?  
 
Randi (se presentasjon) 
Regionråda i fylket skaffer oversikt over aktuelle tema, og klargjør velvilje fra kommunene med tanke på 
eventuelt datainnsamlinger-gjerne i dialog med utdanningsinstitusjonene. Kan KS spille ei rolle? HMR 
v/Fagavdelinga? Utdanningsinstitusjonene skisser tema som er sentrale og relevante for deres aktuelle 
masterutdanninger. Organisasjoner: Nasjonalforeningen, Mental Helse, Kreftforeningen. Masterstipend?  

https://www.regionaleforskningsfond.no/more-og-romsdal/
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Hvordan skal vi ta dette videre? Burde vi ha en felles katalog? Hvem er i så fall rette instans til å forvalte 
(oppdatere) denne katalogen? Viktig at katalogen er lett tilgjengelig for alle partene i LSO 
 
Guro (se presentasjon):  
Hvordan kan vi tilby studentprosjekt i HMR?  
• Utarbeide og vedlikeholde en prosjektkatalog med forhåndsgodkjente studentprosjekt? 
• Eller utarbeide og vedlikeholde en veilederoversikt? Studenter tar selv direkte kontakt med veileder.  
Sistnevnte forslag basert på egne erfaringer fra masterstudiet ved NTNU.  
 
Torstein: HMR er svært interessert i at dette blir diskutert og fulgt opp videre. 
 
Paula: Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er engasjerte i samfunnsutviklingen og kan gjerne stå på listen 
over aktører som kan være aktuelle for å bidra med problemstillinger m.m. 
 
Svanhild: Er godt kjent med slike kataloger, og synes det er en veldig god idè. Synes at HMR burde holde en 
hånd på det, men i samarbeid med de ulike studieprogrammene.  
 
Heidi: Mener slike kataloger er en veldig god idè. HiM har diskutert det i masterprogrammet sitt, men uten å 
konkludere.  
 
Torstein: Kan ikke love pr i dag at foretaket tar det på seg, men han kan ta det videre med Guro og diskutere 
med klinikkene hvordan vi dette kan gjøres og også diskutere med DAC-gruppen i HMR hvordan vi kan ta det 
videre reint formelt.  
 
Vedtak:   
Enighet om at vi går videre med ideen om prosjektkatalog. Foretaket tar noen runder internt og kommer 
tilbake til LSO. 

SO 2020/17 
 

Fagskuleutdanningane – Fylkeskommunen orienterer v. Anna-Marie Hatlestad og Øyvind 
Tveten  

Oppfølgning av sak 2020/11.  
Anna-Marie innleder (se presentasjon) 
Høyere yrkesfaglig utdanning som ligger mellom videregående skole og høyere utdanning. Er yrkesretta og kan 
brukes i arbeidslivet. Varierer i lengde fra ½ - 2 år. Er også mulig å skreddersy kurs.  
Skal ta hensyn til behovet i samfunnet. Er gratis å ta. 
 
Øyvind Tveten (se presentasjon):  
Fagskoleutdanning Helse – to tilbud i Møre og Romsdal:  
1. Psykisk helse og rus (Fagskolen i Kristiansund) 
Deltid over 2 år 
Opptakskrav til studiet er relevant fagbrev eller 5 års relevant praksis 
13 studenter i 2021 
24 studenter hvert år fra 2017-2019 
 
2. Utviklingshemming og aldring (Fagskolen aldring og helse)  
Deltid over 2 år 
Opptakskravet til studiet er relevant fagbrev eller 5 år relevant praksis 
9 studenter i 2021 
 
Utvikling av nye tilbud: Fylkeskommunen skal styrke utviklingskapasiteten for Fagskolen Møre og Romsdal. 
Fagskoletilbud innen helse? Forberedende møter med KS, Fylkesmannen, Fagskolen og skoleeier. Det er et 
udekt kompetansebehov i kommunene. Vurderer et forprosjekt 2020/2021. 
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Åse Elin: Støtter helt det Øyvind sier. Problemet er å frikjøpe personell når de er ute av arbeid.  
 
Svanhild: NTNU har en del erfaring som de gjerne kan dele.  
 
Øyvind: NTNU er veldig relevant som samarbeidspartner. Kobler gjerne på UH-sektoren. Vi er fortsatt tidlig i 
prosessen, har derfor ikke kommet så langt å kontakte NTNU.  
 
Vedtak:   
Orienteringa tas til følge.  
 

SO 2020/18 Orienteringssaker (maks 5 min kvar sak) 

1. Orientering frå møte regionalt SUFI v/Guro Berge 

Orientering om tildeling av midler – bestemmes på møtet den 30. oktober, offentliggjøres den 5. 

november.  

 

2. Orientering frå regionalt SUU v/ Toril Forbod/Heidi Haavardsen 

Digitale møter de siste ganger, utfordrende å få til en god diskusjon 

-Skulle hatt en utdanningsfaglig konferanse i juni, nå blir det webinar i stedet (Marit KJ, Guro) 

Midler til utdanningsforskning / kvalitetsarbeid, det kommer en utlysning før jul 

Bør ikke kollidere med NFR-utlysningen 

Hvordan skal vi utdannet flere praksisveiledere i helsetjenesten? Hvordan legge opp denne utdanninga så 

folk i helsetjenesten kan ta den? Det er en sak det jobbes med.  

 

3. Orientering frå regionalt infrastrukturutval v/Guro Berge 

Det skal gjøres en kartlegging av infrastruktur, inkludert simuleringsaktivitet. 

 

4. Orientering - Utredning ved MH-fakultetet NTNU og St.Olavs om kombinerte stillingar /v Svanhild  

(Se også presentasjon)  

Kombinerte stillinger, delt stilling – fleire typer delte stillinger.  

Gode erfaringer med samarbeidsstillinger ved Utviklingssenteret NTNU (se vedlegg for definisjon) 

Kombinerte stillinger har som mål å integrere forsking, undervisning og klinisk virksomhet i størst mulig 

grad – men det er veldig viktig å sikre at man har et godt avtaleverk rundt dette som gjør at man har tid til 

alle element i stillingen (klinisk praksisk har ofte «slukt» forsking og undervisning). 

Formalkrav må avklares av begge institusjoner uansett.  

Sikre medvirkning (personalrådgiver/ HR-konsulent) 

 

Torill: Det er vanskelig å rekruttere folk fra klinikken til å undervise. Dels på grunn av stor arbeidsmengde i 

klinikk, dels på grunn av lavere lønn i UH-sektoren og dårlige pensjonsordninger. Men det er veldig 

berikende med kombinerte stillinger, elevene setter pris på å bli undervist av folk som jobber klinisk.  

 

Torstein: HMR er positive til disse kombinerte/bi-stillingene. Vi har liten erfaring med kombinerte 

stillinger, mer med bistillinger. Er nok umulig for HMR å kompensere for lønn.  

Men vi må finne ei god løsning, spesielt med tanke på desentralisert medisinutdanning som kommer.  

 

Konklusjon fra Torstein:   

Både UH og foretak er positive til kombinerte stillinger, men er usikre på hvordan det løses best formelt 

og HR-messig, må jobbe videre for å få til gode løsninger. UH trenger klinisk kompetanse og for foretaket 
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er muligheten for å kombinere klinisk praksis med forskning og undervisning positivt for rekruttering.  

 

5. Orientering frå NTNU 

Svanhild: Gladnyhet: 50 studenter på master i helseledelse. Samarbeid med Volda og Molde.  Fokus på å 

få til god undervisning både fysisk og digitalt. 

 

6. Orientering frå HiMolde 

Helseledelse: lyste ut 2 stipendiatstillinger. Positivt samarbeid på tvers av UH. Flere disputaser i høst. 

Fokus på god undervisning nå i korona-tiden. Har tidligere hatt med en representant fra HMR med i 

doktorgradsutvalget -PhD i helse- og sosialfag (fellesgrad) som er et samarbeid mellom  HiMolde og 

HiVolda – og ønsker at det oppnemnes en ny representant i utvalget snarest fra HMR. 

 

7. Orientering frå HiVolda 

Fokus på utdanning, og FoU-aktiviteten. Praksisveiledere. 

Stort oppmøte på seminar for praksisveiledere , veldig fornøyed med dette.  

 

8. Orientering frå HMR 

Det blir for tiden gjort en omorgnaisering internt i Fagavdelingen, FIUK-seksjonen deles opp i Seksjon for 

utdanning og kompetanse og Seksjon for forskning og innovasjon (endelige navn er ikke bestemt). Dag 

Arne Lihaug Hoff tiltrer som ny forskningssjef 1. november. Guro Berge blir konstituert utdanningssjef fra 

ca 1.oktober (under avklaring).   

Styrking av fokuset på utdanning men også en styrking av forskningsfokuset.  

HMR håper dette vil oppleves positivt for samarbeidspartnere.  

Både St. Olav og HNT har omorganisert hele fagavdelingen, bl.a. med e-helseavd m.m. Dette vil bli 

diskutert også i HMR, men på et senere tidspunkt. 

 

Svanhild: Setter pris på omorganiseringen, letter kommunikasjonen med foretaket, gjør det enklere å 

forholde seg til.  

 

9. Orientering brukarutvalet 

Jobber med å ha oversikt over personer frå ulike organisasjoner, brukerrepresentanter som kan sitte i de 

ulike prosjektene, jobber mye med dette.  

Vedtak:   
LSO tek orienteringa til vitande 

Eventuelt:  

Anna-Marie: Fylkeskommunen ble programfylke for folkehelse (satsning fra Direktoratet) og det er satt ned et 
samarbeidsutvalg. Randi (HVO) er involvert i dette.   
 
HMR skal understøtte kommunene i folkehelsearbeidet 
Hvordan skal vi dra med oss denne føringen for folkehelsa videre i arbeidet  

 Randi kan spille inn hvordan hun tenker vi kan ta dette på best mulig måte i LSO.  

Neste møte:  
Ønskelig å holde det fysisk, NTNU ble foreslått som arrangør og har takket ja til dette. Møtet blir 2.desember.  

 


