
 

 

 

 

Felles forskningsutvalg 
St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 13. juni 2012. 

 

Tilstede: 

Prodekan Helge Klungland (Leder)  NTNU, DMF 

Instituttleder Øyvind Ellingsen  NTNU, DMF 

Forskningssjef Siv Mørkved  St.Olavs Hospital HF 

Klinikksjef Rune Wiseth   St.Olavs Hospital HF 

Stipendiat Kent G. Moen  NTNU, DMF 

Brukerrepresentant Anne Kvande 

Seksjonssjef Arild Skaug Hansen NTNU, DMF 

Forfall: 

Forsker Olav Linaker   St.Olavs Hospital HF 

Brukerrepresentant Dag Sjong 

Stipendiat Tobias Schmidt Slørdahl NTNU, DMF 

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

 

 

Saksnummer Saksreferat 
  
13-12 
Vedtakssak 

Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 25. april 
Innkallingen og referat kommer for sent og bør sendes ut i god tid for og gi 
medlemmene anledning til å forberede seg.  
 
Vedtak: 
Innkallingen og referat godkjennes 

14-12 
Vedtakssak 

Handlingsplan for Felles forskningsutvalg 
Utvalget understreker at det er viktig å lytte til hva HOD sier om at 
forskningsmidlene i helseforetaket skal gå til pasientnær klinisk forskning. 



Oppdragsgiver/finansieringskilden må være førende for aktiviteten; vi må 
ivareta oppdraget. Et viktig tema for forskning er blant annet hva som skjer 
med pasientene når de kommer hjem til kommunene. 
 
Utvalget mener videre at det integrerte universitetssykehuset trenger en 
felles forskningsstrategi. Det er ønskelig at direktør og dekanus gir utvalget 
dette oppdraget. Arbeidet med en slik strategi bør settes i gang til høsten. 
Det er likevel slik at utvalget skal lyse ut midler for 2013 i år.  
 
Vedtak: 
Utvalget vedtar å arbeide videre med en handlingsplan med de kommentarer 
som fremkom i møtet.  
Utvalget ber dekanus og direktør om å gi utvalget et oppdrag om å utarbeide 
en felles forskningsstrategi.  
  

15-12 
Vedtakssak 

Utlysning for 2013 
Utvalget ønsker å understreke at for alle utlysninger er kvaliteten på 
prosjektet avgjørende for om det får tildeling. Miljøer som ikke kan vise til 
gode resultater allerede, må vise til en realistisk strategi for oppbygging.  
 
For utlysningen av større forskningsprosjekter foreslås det at 50 % av 
tildelingen går til yngre forskere i to grupper. Første gruppe for søkere med 
0-6 år etter disputas og andre gruppe for søkere med 7-12 år etter disputas. 
Utlysningen bør skille seg distinkt fra utlysningen fra Samarbeidsorganet. 
Krav om integrasjonen ivaretar dette skillet. Videre er det viktig å spørre: skal 
forskningsutvalget fronte integrasjonen så sterkt at sykehuset ikke kan søke 
om forskningsmidler uten å ha samarbeid med fakultetet? Dette har også 
vært et krav tidligere.  
 
Konklusjon: målet om integrasjon må komme tydelig fram.  
Det er viktig at søknadsadressen synligjøres for begge institusjoner slik at 
forankringen er tydelig.  
 
Utvalget diskuterte hvorvidt det skal lyses ut midler til sluttføring av 
mastergrader for ansatte ved St.Olavs Hospital. Tiltaket videreføres i år men 
det er ikke opplagt at dette tiltaket skal ligge i budsjettet til Felles 
forskningsutvalg. Samarbeidsorganet bør vurdere om de skal gi en egen 
tildeling til Felles utdanningsutvalg som kommer i tillegg til tildelingen til 
forskningsutvalget.  
 
Vedtak: 
Utvalget vedtar den foreslåtte utlysningen med de kommentarer som 
fremkom i møtet.  
 
  

 

 


