
 

 

 

 

Felles forskningsutvalg 

St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 5. desember 2012. 

 

Tilstede: 

Prodekan Björn Gustafsson (Leder)  NTNU, DMF 

Instituttleder Øyvind Ellingsen  NTNU, DMF 

Stipendiat Kent Gøran Moen  NTNU, DMF 

Forskningssjef Siv Mørkved  St.Olavs Hospital HF – gikk ut under sak 26-12 

Klinikksjef Rune Wiseth   St.Olavs Hospital HF 

Brukerrepresentant Dag Sjong 

Seksjonssjef Arild Skaug Hansen NTNU, DMF 

 

Forfall: 

Ass. fagdirektør Henrik A. Sandbu HMN RHF 

Stipendiat Tobias S. Slørdahl  NTNU, DMF 

Forsker Olav Linaker   St.Olavs Hospital HF 

Forsker Jo-Åsmund Lund  St.Olavs Hospital HF 

 

Saksnummer Sakstittel 

  

23-12 
Vedtakssak 

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 24. oktober 
 
Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 

24-12 
Orienterings
sak 

Status regnskap for FFU 
 
Regnskapet ble gjennomgått i møtet. Grunnlag for tildeling opprettholdes da vi har 
erfaring fra tidligere år om at midlene ikke benyttes fullt ut. Videre setter vi opp en 
sak over nyttår som løfter tildelingene fra Felles forskningsutvalg i en større 
strategisk sammenheng. I denne saken tar vi også inn evalueringen av utlysningen i 
2012. Evalueringen bør inneholde en vurdering av tildeling til forskningssterke 
miljø kontra forskningssvake miljø, aldersspredning, bruk av evaluatorer, samt 
fordeling av midler på ulike virkemidler.  
 
Videre vedtar Felles forskningsutvalg å overføre 500 000 kroner til Felles 
utdanningsutvalg til sluttføring master. 
 
Oppdatert regnskap sendes ut sammen med sakspapirer til neste møte.  

25-12 
Orienterings
sak 

Orientering om tildeling fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU 
 
Det ble orientert om tildelingen i Samarbeidsorganet 3. desember. Det vises til 
oversikt over tildelingen som etter hvert publiseres på Samarbeidsorganets 
nettsider.  
 



26-12 
Vedtakssak 

Tildeling av forskningsmidler for 2013 
 
Innstillingen ble gjennomgått. Siv Mørkved forlot møtet under behandling av saken 
pga inhabilitet. Felles forskningsutvalg tildeler totalt 13,6 millioner hvor vi 
forventer en virkningsgrad for 2013 på 10 millioner. Vi forventer at resultat for 
regnskap 2012 vil vise en betydelig grad av underforbruk i forhold til tildeling og 
plan vist i budsjett.  
 
Vedtak: 
Felles forskningsutvalg vedtar innstillingskomiteens innstilling til tildeling for 2013. 

27-12 
Vedtakssak 

Møtedatoer for 2013 
 
Møtedatoer er ikke klart enda. Forslag sendes på e-post. Feller forskningsutvalg 
ønsker i større grad å ha tilstrekkelig tid og fart på arbeidet med felles strategi og 
operasjonalisering av denne for det integrerte universitetssykehuset.  Dette vil 
være tema på første møte i januar. Sekretariatet sender ut forslag til møtedatoer 
for 2013.  
 

28-12 
Orienterings
sak 

Referat fra ledelsens besøk ved Karolinska institutet v/Björn Gustafsson og Siv 
Mørkved 
 
Björn Gustafsson og Siv Mørkved refererte fra ledelsens besøk ved Karolinska 
Institutet (KI) i Stockholm. KI har mange av de samme utfordringer vi erfarer med 
integrasjon, men de har lykkes med å etablere en felles kultur for 
universitetssykehuset. De har også lagt til rette for parallelle karriereløp for 
akademiske stillinger og kliniske stillinger.  
 

29-12 Eventuelt 
 
Dag Sjong har meldt inn en sak om økt brukermedvirkning i forskning og viser til 

nettside: www.forskningsradet.no/prognett-
helseomsorg/Nyheter/Pasienter_bidrar_til_bedre_forskning/1253981877085/
p1226994198656 
 
Dette er et viktig tema, også for Felles forskningsutvalg. Saken er også tema i 
Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Felles forskningsutvalg 
diskuterte hvordan vi kan jobbe videre med dette. Dette bør også være tema 
når vi arbeider med strategi og utlysning av midler. For og lykkes med dette må 
mulige tiltak konkretiseres.  
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