
 

 

 

 

Felles forskningsutvalg 
St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 5. mars 2012. 

 

Tilstede: 

Prodekan Helge Klungland (Leder)  NTNU, DMF 

Instituttleder Øyvind Ellingsen  NTNU, DMF 

Stipendiat Tobias Schmidt Slørdahl NTNU, DMF 

Forskningssjef Siv Mørkved  St.Olavs hospital HF 

Klinikksjef Rune Wiseth   St.Olavs hospital HF 

Brukerrepresentant Dag Sjong 

Ass. Direktør helsefag, forskning og utdanning Henrik Sandbu HMN RHF 

Seksjonssjef Arild Skaug Hansen NTNU, DMF 

Forfall: 

Forsker Olav Linaker   St.Olavs hospital HF 

 

Saksnummer Saksreferat 
  
01-12 Godkjenning av innkalling 

 
Helge Klungland orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget og viste til 
arbeidet med integrasjonsrapporten som lå vedlagt innkallingen.  Både 
Kontaktutvalget og det interne forskningsutvalget ved St.Olavs legges ned og deres 
funksjoner videreføres.  
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 

02-12 
Diskusjonssak 

Gjennomgang av mandatet 
 
Klungland gikk gjennom mandatet og følgende tema ble drøftet som en del av 
mandatet for utvalget: 
Utvalget skal forvalte og lyse ut midler til forskning. 
Utvalget skal gi råd til felles ledermøte. 



Utvalget skal utarbeide en handlingsplan for forskning for det integrerte 
universitetssykehuset. 
Utvalget skal jobbe med synliggjøring av etablert forskningsinfrastruktur og bidra til 
at teknisk metodiske funksjoner mer tilgjengelig på tvers.  
 
Det ble påpekt at det er viktig med samhandling på tvers av de ulike utvalgene, 
inkludert Samarbeidsorganet. 
 
Målsettingen for utvalget er å fremme forskning i det integrerte universitetssykehus.  

03-12 
Diskusjonssak 

Utvalgets forretningsorden 
 
Det er enighet om at utvalget skal ha to møter hvert halvår.  
Alle kan melde inn saker på forhånd og klinikksjefer og instituttledere bør oppfordres 
til å melde inn saker.  
Det er viktig at brukerrepresentantens rolle er definert – f.eks i handlingsplanen.  
Enkelte saker kan også arbeides med i nedsatte arbeidsutvalg.  
Rune Wiseth og Siv Mørkved spilte inn at saker fra Universitetssykehusgruppa vil 
kunne være viktige for forskningsutvalget og bør behandles videre her.  

04-12 
Diskusjonssak 

Møteplan 2012   
 
Forslag om nye datoer for møter i Felles forskningsutvalg:  
13. juni kl 13-15 
19. september kl 13-15 
5. desember kl 13-15 

05-12 
Orienteringss
ak 

Videreføring av informasjon fra Kontaktutvalget 
 
May Britt Kjelsaas delte ut et notat i møtet. Notatet legges ved referatet. Notatet sier 
noen om bakgrunnen for opprettelsen av Kontaktutvalget og hvordan dette har 
fungert. Helge Klungland orienterte om utlysning av forskningsmidler og 
arbeidsfordeling mellom Kontaktutvalget og Samarbeidsorganet. Kontaktutvalget 
tidligere lyst ut midler til store flerårige prosjekter og Samarbeidsorganet har lyst ut 
Ph.d.-stillinger, post-doktor-stillinger og forskerstillinger.  
 
Kontaktutvalget har tidligere tildelt noe midler til enkelte kompetansesentre. 
Ordningen må vurderes i forskningsutvalget. HMN overfører midler fra HOD til delvis 
finansiering av Nasjonale kompetansetjenester gjennom bevilgningen til St.Olavs.  
 
Budsjettet for utvalget er enda ikke klart og må avklares med Samarbeidsorganet. 
Budsjettet vil vedtas på møtet i Samarbeidsorganet i april. 
 
Kontaktutvalgets midler har blitt forvaltet av St.Olavs. Dersom dette skal videreføres 
bør saksbehandler fra St.Olavs inviteres inn i møtene som observatør. Henrik Sandbu 
presiserer at retningslinjene fra departementet sier at vi må videreføre ordningen 
med at St.Olavs forvalter midlene. 
  
Helge Klungland presiserer at i mai-møtet må forskningsutvalget se på 
utlysningstekstene for forskningsmidler som skal lyses ut sommeren 2012.  
 
Konklusjon: 
Utlysning av forskningsmidler bør avgjøres i mai-møtet. Handlingsplanarbeidet og 
vedtatt budsjett i Samarbeidsorganet samt forpliktelser videreført fra 



Kontaktutvalget må ligge til grunn. Kari Brit Eriksen ved St.Olavs inviteres til møtet i 
mai.  

06-12 
Diskusjonssak 

Forskningsutvalgets handlingsplan for forskning 
 
Diskusjonen dreide seg om hvordan Forskningsutvalget best kan legge til rette for 
forskning i en travel klinisk hverdag. Det kom flere innspill som innebærer at 
forskningsutvalget bør jobbe videre med tenure tracks for unge talenter, kombinerte 
løp med spesialisering og ph.d. Utvalget må ta inn over seg at tid og ressurser er 
viktige faktorer som må tas hensyn til for og lykkes med forskning i klinikken. 
Forskningsrådets fagevaluering støtter opp om behovet for å satse på unge talenter. 
Vi må ivareta talentene både før de tar doktorgrad, under arbeidet med doktorgrad 
og i etterkant.  
Internasjonalisering ble også nevnt som en viktig faktor som forskningsutvalget bør 
jobbe med. Dette ble også fremhevet i fagevalueringen.  
 
Konklusjon: 
Utvalget har et mellommøte i siste halvdel av april hvor sekretariatet sender ut en 
konkret bestilling på forhånd. Dette møtet vil ta for seg arbeidet med 
handlingsplanen.  
 
  

07-12 
Orienteringss
ak 

Orientering om kjernefasiliteter 
 
Helge Klungland orienterte om nyopprettede kjernefasiliteter. Han understreker at 
det allerede finnes en del kjernefasiliteter ved det integrerte universitetssykehus som 
AKF, Avdeling for komparativ medisin (AKM), Fremtidens operasjonsrom (FOR), 
Forskningsposten osv. De nye kjernefasilitetene er opprettet som en løsning for å 
ivareta avansert vitenskapelig utstyr og personell slik at flest mulig skulle kunne 
benytte dette.  Se for øvrig informasjon på nettsidene: 
http://www.ntnu.edu/web/dmf/core-facilities 
 

08-12 
Orienteringss
ak 

NTNUs helseforskningsportal 
 
Ny helseforskningslov kom våren 2010. Som svar på dette har NTNU opprettet en 
nettside som beskriver rutiner, regler og retningslinjer for forskning som faller inn 
under helseforskningsportalen.  
NTNU bruker SPREK-portalen som verktøy for prosjekter hvor NTNU er 
forskningsansvarlig. Dette er en åpen nettside som man kan benytte uten tilknytning 
til NTNU. St.Olavs har egne prosedyrer for forskning, som ligger beskrevet i EQS 
(St.Olavs sitt kvalitetssikringssystem).   Når det gjelder oversikt over 
forskningsprosjekter hvor St.Olavs Hospital er forskningsansvarlig skal dette 
dokumenteres i sykehusets arkivsystem.  Siv Mørkved viser til et nasjonalt prosjekt 
som Helse Sør-Øst har ansvar for, hvor det skal utarbeides en nasjonal løsning for 
helseforetakene. Det er uklart når dette systemet kan tas i bruk. For å følge 
Helseforskningsloven må forskningsansvarlig være i stand til å følge opp prosjektene. 
I tillegg er det viktig å ha et system for å fange opp avvik.  
 

09-12 Eventuelt 
 
Forskningskonferanse – se informasjon på nettside: 
http://www.stolav.no/no/Fagfolk/Forskning-og-utvikling/Regional-

http://www.ntnu.edu/web/dmf/core-facilities


forskningskonferanse-2012/ 
 
Ny brosjyre om deltakelse i forskning for pasienter som vil delta i 
forskningsprosjekter. 
http://www.stolav.no/StOlav/Vedlegg/Brosjyre_Helseforskning_Delta%20i%20forskn
ing.pdf 
 
Sak om Forskningsmidler videreført fra St.Olavs hospital sitt forskningsutvalg. 
Sakspapirene ble sendt ut kvelden før møtet.   
 
Vedtak: 
Forskningsutvalget behandlet sak og vedtar forelagte innstilling. Forskningsutvalget 
ber St.Olavs effektuere tildelingen.  
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