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Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i 
Helse Sør-Øst 
Referat fra møte 
  
Tid: 25. mars 2022 kl. 9 - 12 
  
Sted: Grev Wedels plass 5, møterom Peer Gynt 
  
Tilstede: Helse Sør-Øst 
 Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF (møteleder) 
 Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF  

 Jarle Henriksen, avdelingsdirektør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-
Øst RHF 

 Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, OUS  
 Helge Røsjø, direktør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF 
 Mette Bøhn Meisingset, direktør fag og utvikling, Sykehuset Østfold HF 
 Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF 
  
 Universitetene/ høgskolene 
 Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo 
 Ivar P. Gladhaug, dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
 Sunniva Whittaker, rektor, Universitetet i Agder 
 Petter Aasen, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge 
 Gro Jamtvedt, dekan, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet 
 Lars Mathisen, rektor, Lovisenberg diakonale høgskole 
 Stine Grønvold, prorektor utdanning, Høgskolen i Innlandet 
  
Observatører: Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant  
 Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Forskningsrådet  

 Heidi Vifladt, instituttleder, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, NTNU (for Toril 
Forbord) 

  
Sekretariat: Tanja Schiøtz Wigley, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF (referent) 
 Randi Vad, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF  
 Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF 
  
Forfall: Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF 
 Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo 
 Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF 
 Christen Krogh, rektor, OsloMet 

 Toril Forbord, prodekan for utdanning, fakultet for medisin og helsevitenskap, 
NTNU 
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Saksnr. Sakstittel 
Sak 1-2022 
Beslutningssak Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkallingen og dagsorden for møtet ble godkjent.  

  
Sak 2-2022 
Beslutningssak Godkjenning av referat fra møtet i  Samarbeidsorganet 26. november 2021 

 Referatet ble godkjent. 

  
Sak 3-2022 
Diskusjonssak Samarbeidsorganet – hensikt og forventninger 

 

Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF, innledet til saken. 
 
Det var blitt fremmet et ønske om å ta en runde rundt bordet om medlemmenes 
forventninger til Samarbeidsorganet, og å diskutere organets hensikt med bakgrunn i 
mandatet for Samarbeidsorganet.  
 
Medlemmene i Samarbeidsorganet kommenterte at Samarbeidsorganet bør være en 
arena for diskusjon av viktige problemstillinger, samordning og koordinering mellom 
sektorene på regionalt nivå. Samarbeidsorganet kan også bidra til å påvirke nasjonale 
prosesser, blant annet ved å sende felles signaler til de to respektive departementene 
i styringslinjen for hver sektor. 
 
Det er viktig at det løftes opp saker av felles interesse på regionalt nivå innen både 
forskning, innovasjon og utdanning til Samarbeidsorganet. Foruten koordinering 
mellom sektorene, bør det være saker av strategisk karakter med langsiktige mål. 
Samarbeidsorganet har potensial til å løse store felles utfordringer og politiske saker 
som berører samarbeidsflatene mellom UH-institusjoner og helseforetakene.  
 
Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet kan ha hyppigere møter og være mer operative 
enn Samarbeidsorganet. Saker som krever en relativ rask avklaring og samordning kan 
derfor delegeres til arbeidsutvalget.  
 
Leder av Samarbeidsorganet oppfordret medlemmene til å melde inn aktuelle saker.  
Samarbeidsorganet har en egen e-postadresse som kan benyttes til dette:  
forskning@helse-sorost.no. 

  
Sak 4-2022 
Beslutningssak 

Rammeavtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende universiteter og 
høgskoler om forskning, innovasjon og utdanning 

 

I mars 2019 ble det sendt et brev til adm.dir. i Helse Sør-Øst RHF underskrevet av 
flere rektorer fra UH-institusjoner regionen, hvor det ble bedt om et møte for å 
diskutere rammeavtaler og organiseringen av de regionale samarbeidsorganene. 
Siden den gang har det blant annet blitt etablert et nytt regionalt samarbeidsorgan i 
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Helse Sør-Øst med et mandat vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (sak 146-2019), 
basert på gjeldende instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet, gitt til Helse Sør-
Øst RHF.  
 
Samtidig har det vært arbeidet med å utvikle en ny rammeavtale for Helse Sør-Øst 
RHF og alle UH-institusjonene. Ambisjonen var initialt at en felles rammeavtale skulle 
signeres av samtlige UH-institusjoner. Etter flere innspillsrunder erkjenner Helse Sør-
Øst RHF at det ikke ligger til rette for å gå videre med en slik løsning, men ser verdien 
av at ordlyden i rammeavtalene er lik. Helse Sør-Øst RHF anser derfor den beste 
løsningen til å være å etablere rammeavtaler med den enkelte UH-institusjon ut fra 
en felles mal. Utkast til en slik felles mal for rammeavtale ble diskutert i møtet.  
 
Samarbeidsorganet var enige om at det siste utkastet til rammeavtale kan benyttes 
som mal, med et par språklige endringer. I tillegg ble det presisert at det må være 
mulig å justere malen til det som er relevant for den enkelte institusjon for å ivareta 
institusjonenes særegenheter.  
 
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at malen skal gjelde som utgangspunkt for alle 
rammeavtalene, og at det skal tilstrebes å få til så like avtaler som mulig. For å sikre 
transparens vil de signerte avtalene bli lagt ut på nettsidene til Samarbeidsorganet. 
 
Vedtak:  

• Samarbeidsorganet slutter seg til malen for rammeavtaler mellom Helse Sør-
Øst RHF og samarbeidende universiteter og høyskoler.  
 

• Det etableres rammeavtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende 
UH-institusjoner basert på en felles mal for slike rammeavtaler, med 
nødvendige modifikasjoner for den enkelte institusjon.  

   
Sak 5-2022 
Orienteringssak EU-finansiering av helseforskning – forventninger og utvikling de siste årene 

 

Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd, orienterte om utviklingen 
av EU-finansiering av helseforskning i Norge de siste årene. Presentasjonen er vedlagt 
referatet.  
 
Det ble kommentert at de regionale midlene fra Helse Sør-Øst RHF har hatt stor 
betydning for oppbyggingen av sterke forskningsmiljøer som kan nå opp i 
konkurransen om EU-midler, og av den grunn er det viktig at det fortsatt legges vekt 
på vitenskapelig kvalitet i den regionale utlysningen.  
 
Nettverksbygging, informasjonsflyt til forskerne og utstrakt regionalt samarbeid både 
mellom de ulike UH-institusjonene og mellom sektorene er viktig for å få til gode EU-
søknader.  

  
Sak 6-2022 
Beslutningssak Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF for 2023 

 Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF, innledet til saken.  
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De regionale forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst RHF for 2023 skal utlyses i mai med 
søknadsfrist i begynnelsen av september. Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at 
hovedandelen av forskningsmidlene skal utlyses tematisk åpent, mens inntil 10 mill. 
kr skal settes av til forskningsprosjekter innen følgende prioriterte områder (jf. 
styresak 029-2022):  
 

• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
• Helsekompetanse 
• Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling 
• Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern  
 

I år vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen kategoriene 
doktorgradsstipend, postdoktorstipend og åpen prosjektstøtte.  
 
Diskusjon av saken:   
De regionale forskningsmidlene har stor betydning for helseforskningen i hele 
regionen, og det er nå en god balanse mellom den tematisk åpne utlysningen og de 
prioriterte områdene. Det er viktig at den dominerende delen av utlysningen er 
tematisk åpen. Medlemmene i Samarbeidsorganet sa seg fornøyd med de fire 
prioriterte fagområdene, men påpekte at de utvalgte områdene ikke må endres for 
mye fra år til år. Det ble påpekt at oppbygging av forskningssvake områder krever 
langsiktig satsing.  
 
I Regjeringens nasjonale handlingsplan for kliniske studier er det nedfelt et mål om at 
antall kliniske studier skal dobles ila. de neste fem årene. Institusjonene bør selv 
sørge for god infrastruktur for klinisk forskning, men inn mot neste års utlysning bør 
det vurderes om det igjen skal være en egen søknadskategori hvor det blant annet 
kan være mulig å søke om frikjøp av leger/klinikere til klinisk forskning.  
 
Rollen til Samarbeidsorganet i tildelingsprosessen av forskningsmidler er å være med 
på å sette premissene for utlysningen. Det foretas ingen strategisk overordnet 
endring av innstillingslisten fra vurderingskomiteene, verken fra administrasjonen i 
Helse Sør-Øst RHF eller Samarbeidsorganet. Endelig tildeling skjer i styret for Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
På det kommende møtet til høsten vil Samarbeidsorganet få anledning til å komme 
med innspill til hvilke fagområder som skal prioriteres inn mot neste års utlysning. 
  
Vedtak:  
Samarbeidsorganet slutter seg til foreliggende plan for utlysning av regionale 
forskningsmidler i Helse Sør-Øst for 2023.  

   
Sak 7-2022 
Beslutningssak Opprettelse av Samarbeidsorganets underutvalg for utdanning (SUU) 

 Jarle Henriksen, avdelingsdirektør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst 
RHF, innledet til saken. 
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Det skal opprettes et eget underutvalg for utdanning for å etablere en arena hvor 
representanter fra spesialisthelsetjenesten og utdanningssektoren kan diskutere og 
utrede saker av gjensidig interesse knyttet til utdanning. Underutvalget skal 
understøtte Samarbeidsorganet med å utrede og fremme saker.  
Utkast til mandat er sendt til helseforetakene og utdanningsinstitusjonene ved to 
anledninger. Innspillene som er mottatt er tatt inn i den reviderte versjonen av 
mandatet som nå foreligger. 
 
Det ble påpekt i møtet at det også bør være med en brukerrepresentant i 
underutvalget, jf. sak 6-2021 på forrige møte i Samarbeidsorganet. For å få til en 
hensiktsmessig rotasjon av medlemmer i arbeidsutvalget bør det også framkomme at 
det er institusjonene som er representert i arbeidsutvalget, dvs. at det er ikke valg av 
personer.   
 
Helse Sør-Øst RHF sender ut en invitasjon til institusjonene om å foreslå medlemmer 
til SUU. 
 
Vedtak:  

• Samarbeidsorganet gir sin tilslutning til vedlagte mandat for underutvalg for 
utdanning og ber om at Helse Sør-Øst RHF iverksetter prosess for å etablere 
underutvalget. 

  
Sak 8-2022 
Orienteringssak Møteplan for Samarbeidsorganet 2023 

 Det første møtet i Samarbeidsorganet i 2023 avholdes fredag 24. mars. Datoen for 
det andre møtet avhenger av møteplanen for styret i Helse Sør-Øst RHF og sendes 
derfor ut senere.  
 
Møteplanen legges ut på nettsidene til Samarbeidsorganet.  

  

Sak 9-2022 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under eventuelt.  
 


