
 

 

 

 

Felles forskningsutvalg 
St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 25. april 2012. 

 

Tilstede: 

Prodekan Helge Klungland (Leder)  NTNU, DMF 

Instituttleder Øyvind Ellingsen  NTNU, DMF 

Stipendiat Tobias Schmidt Slørdahl NTNU, DMF 

Klinikksjef Rune Wiseth   St.Olavs Hospital HF 

Klinikksjef Anne Hildur Henriksen St.Olavs Hospitla HF 

Forsker Olav Linaker   St.Olavs hospital HF 

Brukerrepresentant Dag Sjong 

Seksjonssjef Arild Skaug Hansen NTNU, DMF 

Forfall: 

Forskningssjef Siv Mørkved  St.Olavs Hospital HF 

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

 

Saksnummer Saksreferat 
  
10-12 Godkjenning av innkalling 

 
Ingen kommentarer 

 
Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 

11-12 
 

Tildeling til K.G. Jebsen senter for myelomforskning og orientering om årets søkere. 

 
K.G. Jebsen senter for myelomforskning har fått tildeling fra Stiftelsen K.G. 

Jebsen. Det tidligere Kontaktutvalget har besluttet å tildele driftsmidler til 



senter som får innvilget støtte fra Stiftelsen K.G. Jebsen.  

Utvalget mener det er viktig å diskutere prinsipielt om FFU skal støtte på 

samme måte som tidligere.  

Klungland presiserer at stiftelsen stiller krav til at institusjonene stiller med 
tilsvarende finansiering som stiftelsen bidrar med og at andre steder (f.eks 
Oslo) er det HF-et som stiller med sin del av finansiering mens i Trøndelag er 

det Samarbeidsorganet (RHF-et) som finansierer – sammen med universitetet. 

Videre mener utvalget at dersom det er slik at FFU får innflytelse på hvem 

som får sende søknader er det ikke så problematisk at vi binder opp 
forskningsmidler til dette.  

 

FFU ønsker fortsatt å støtte søknadene – forutsatt at utvalget får godkjenne 

søknadene.  

 

Vedtak: 

Utvalget vedtar tildeling til K.G Jebsen senter for myelomforskning på totalt tre 

millioner over fire år, med mulighet for ny bevilgning dersom senteret får 
forlenget sin bevilgning fra stiftelsen. 

12-12 
 

 Handlingsplan for Felles forskningsutvalg 

 

Det er viktig at de tiltakene som utvalget vedtar å sette pp handlingsplanen 

kan måles i ettertid.  

 

Rune Wiseth påpekte viktigheten av å styrke klinisk forskning og øke 
forskningsaktiviteten i klinikken. Gruppen for forbedring ved St.Olavs Hospital, 
hvor både blant andre Wiseth og Siv Mørkved sitter, jobber med 

universitetssykehusfunksjonen. Sykehuset har en viktig jobb å gjøre for å 

styrke klinisk forskning og må ta mer ansvar for klinisk forskning og bygge opp 

infrastruktur knyttet til klinisk forskning. Sykehuset må også jobbe med 
forskningsledelse. I tillegg spiller organisering av ulike enheter, avdelinger og 



institutt en viktig rolle for og lykkes med å skape en kultur for forskning. 

Ressurssituasjonen er en stor utfordring og det er behov for frikjøp.  

Tobias Schmidt Slørdahl påpeker at det er viktig at St.Olavs Hospital har et 

rapporteringssystem for forskningsaktivitet. Dette ligger i utvalgets mandat å 
utarbeide et rapporteringssystem for forskning. FFU deler ut 
publiseringsmidler til avdelingene og det er en del av insentivordningen som 
kan bidra til å motivere til økt forskning.  

D-stillingene nevnes som et virkemiddel som brukes konstruktivt i mange 
avdelinger ved at de brukes til forskning.  

Når det gjelder organisering nevnes ordningen son er valgt i Oslo med felles 

utdannings- og forskningsledelse ved sykehus og fakultet. Vil dette være en 

organisering som vil fremme målet om økt forskning i klinikken? 

Rune Wiseth mener videre at det et tankekors at det ikke finnes noen 
forskningsdirektør ved St.Olavs Hospital og dermed ingen i hovedledelsen 

med hovedansvar for forskning. Det blir videre påpekt at det er viktig at vi ikke 

bygger opp det samme støtteapparatet rundt forskning i begge 
organisasjonene. 

Olav Linaker orienterer om kartlegging i pyskisk helsevern og rusforetaket for 
å forsøke å finne svar på hvorfor man ikke forsker mer. Denne kartleggingen 
er sendt ut til medlemmene i utvalget til orientering.  

Anne Hildur Henriksen mener vi bør tørre å snakke om muligheten for å 
opprette et institutt for klinisk forskning hvor fakultet og sykehus samarbeider. 
Det er viktig at det ikke blir en konflikt mellom ulike forskningsmiljøer og heller 
ikke mellom fakultet og sykehus.  

Det er også viktig å styrke forskningskompetanse og kompetanse på klinisk 

forskning. Tid til forskning er også viktig, samt infrastruktur, kjernfasiliteter, 
hjelpepersonell.  

Utvalget snakket også om hvorvidt vi bør ha noen tanker om hvordan vi skal 

tenke strategisk/regionalt/kommunalt, og om tanker om dette bør ligge inn i en 
handlingsplan? 

Det bør stilles krav om at flere parter bør være involvert i prosjekter som 



innvilges. Dette må også sees i sammenheng med Samhandlingsreformen 

som pålegger oss å diskutere hvordan vi kan jobbe med forskning på en 

annen måte. Vi må være flinke til å involvere brukerperspektivet, samt være 

bevisst at spesialisthelsetjenesten skal foregå ute i kommunene. Hvordan kan 
dette komme inn i handlingsplanen? 

FFU kan gi råd til ledelsen når det gjelder organisatoriske og kulturelle tiltak 

samt bidra med økonomiske virkemidler.  

Oppsummering  

Utvalget ser at kultur, samarbeid på tvers av klinikker/institutter/ institusjoner, 

motivasjon for og muligheter til å drive forskning er avgjørende for og lykkes 
med forskning i det integrerte universitetssykehuset.  

Dette bør reflekteres i handlingsplanen. Handlingsplanen bør også orienteres 
om i HMN sitt styre. 

 

 


