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Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i 
Helse Sør-Øst 
Referat fra møte 
  
Tid: 25. november 2022 kl. 9 - 12 
  
Sted: Grev Wedels plass 5, 1. etasje, møterom 6/7 
  
Tilstede: Helse Sør-Øst 
 Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF (møteleder) 
 Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF  
 Jarle Henriksen, avdelingsdirektør utdanning, Helse Sør-Øst RHF 
 Bjørn Atle Bjørnbeth, adm. direktør, Oslo universitetssykehus HF (sak 12 og 14) 
 Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, OUS  
 Helge Røsjø, direktør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus 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 
 Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet, Det medisinske fakultet, UiO 
 Christen Krogh, rektor, OsloMet 
 Sunniva Whittaker, rektor, Universitetet i Agder 
 Petter Aasen, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge 
 Anne Lene Sørensen, Instituttleder master-, etter- og videreutdanning, LDH 
 Stine Grønvold, prorektor utdanning, Høgskolen i Innlandet 
  
Observatører: Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant  
 Alexandra Bjørk-Skaflestad, spesialrådgiver, Forskningsrådet  
 Heidi Vifladt, instituttleder, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, NTNU 
  
Sekretariat: Tanja Schiøtz Wigley, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF  
 Randi Vad, fagsjef, Helse Sør-Øst RHF (referent) 
 Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF 
  
Forfall: Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo 
 Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF 
 Mette Meisingset, direktør fag og utvikling, Sykehuset Østfold HF 
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Saksnr. Sakstittel 
Sak 10-2022 
Beslutningssak Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkallingen og dagsorden for møtet ble godkjent.  

  
Sak 11-2022 
Beslutningssak Godkjenning av referat fra møtet i  Samarbeidsorganet 25. mars 2022 

 Referatet ble godkjent. 

  
Sak 12-2022 
Beslutningssak Innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF for 2023 

 

Jan Frich, viseadministrerende direktør, redegjorde kort for tildelingsprosessen for 
regionale forskningsmidler og presenterte fordelingsresultater av innstillingen. 
 
De regionale forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst RHF er sammensatt av et øremerket 
tilskudd til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midler) og midler fra 
RHF-ets eget budsjett (RHF-midler). HOD-midlene og en del av RHF-midlene lyses ut i 
en felles prosess. Samarbeidsorganet skal ifølge Instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF 
om samarbeidet med universiteter og høyskoler behandle innstillingen til styret for 
Helse Sør-Øst RHF om tildelingen av det øremerkede tilskuddet til forskning fra HOD. 
Deretter vedtar styret i Helse Sør-Øst RHF den endelige tildelingen av samtlige midler.  
 
Utlysningspotten utgjør 136 mill. kr for 2023. Dette inkluderer inntil 10 mill. kr som 
styret i Helse Sør-Øst RHF har avsatt fra RHF-ets eget budsjett til prosjekter innenfor 
fire prioriterte områder. Siden det hovedsakelig tildeles midler til 3-årige prosjekter 
vil dette totalt utgjøre 30 mill. kr for hele prosjektperioden for disse prosjektene.  
 
I alt 431 søknader ble vurdert av ulike fagkomiteer. Disse komiteene består av høyt 
kvalifiserte medlemmer, hvorav 87 % av dem er ansatt ved en utenlandsk institusjon. I 
den tematisk åpne delen av utlysningen ble det innstilt 78 søknader. Det ble innstilt 8 
søknader innenfor de prioriterte områdene, og i tillegg var det flere søknader innenfor 
disse områdene som nådde opp i konkurransen om midler innen den tematisk åpne 
delen av utlysningen. 
 
I år er det svært god kjønnsbalanse blant søkerne om regionale forskningsmidler, og 
suksessraten for kvinnelige og mannlige prosjektlederne er relativt lik for de innstilte 
søknadene. Det er også et utbredt sektorsamarbeid i prosjektene som er innstilt til 
støtte. 
 
Alle medlemmene i Samarbeidsorganet hadde i forkant av møtet erklært sin habilitet/ 
inhabilitet i forhold til innstilte søknader og søknader på venteliste. To medlemmer 
erklærte seg inhabile (Erlend B. Smeland og Ivar P. Gladhaug) og var derfor ikke 
tilstede i møtet under behandling av innstillingslisten. 
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Samarbeidsorganet sa seg fornøyd med tildelingsprosessen, men ba om at fordelings-
resultatet av innstillingen heretter sendes ut i forkant av møtet så snart dette 
foreligger.  
 
Tildelingsprosessen av forskningsmidler til prioriterte områder settes opp som sak på 
det kommende møtet i Samarbeidsorganet i mars 2023, før styret i Helse Sør-Øst RHF 
skal behandle saken om målretting av forskningsmidler til prioriterte områder i april.  
 
Vedtak: 
• Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst slutter 

seg til innstillingen fra vurderingskomiteene om tildeling av 124,6 mill. kr av det 
øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet til nye 
forskningsprosjekter for 2023.  
 

• Samarbeidsorganet tar til orientering at det også innstilles regionale 
budsjettmidler fra Helse Sør-Øst RHF på 11,4 mill. kr til støtte for nye 
forskningsprosjekter.  

  
Sak 13-2022 
Orienteringssak Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

 

Martin Fredheim, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet, presenterte 
hovedpunktene i langtidsplanen.  
 
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning har et 10-årig perspektiv. 
Langtidsplanens funksjon er å koordinere og målrette regjeringens ambisjoner og 
sikre langsiktighet og forutsigbarhet i politikken for forskning og høyere utdanning. 
Den reviderte planen inneholder både en videreføring av de tidligere målene og 
prioriteringene og en del II om kunnskapssystemet, hvor det er satt søkelys på de 
grunnleggende forutsetningene for forskning og høyere utdanning.  
 
Det er tre overordnede mål i planen: 

• Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne 
• Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft 
• Høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning 

 
Helse har nå blitt et eget prioritert område i den nye langtidsplanen, i tillegg til fem 
andre områder. Betydningen av en hensiktsmessig dimensjonering av høyere 
utdanning og kompetansebehov er også viet en del plass i langtidsplanen.  
 
Langtidsplanen skal behandles i Stortinget i februar 2023. I kjølvannet av langtids-
planen vil regjeringen legge fram en melding om framtidas kompetansebehov våren 
2023, kalt Utsynsmeldingen. I tillegg kommer det en stortingsmelding om 
profesjonsutdanningene, som skal ferdigstilles i løpet av 2024. Hovedvekten i den 
meldingen vil ligge på lærerutdanningene, ingeniørutdanning og helse- og sosialfag-
utdanningene.  
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Samarbeidsorganet ytret ønske om å få mulighet til å gi innspill til meldingen om 
profesjonsutdanningene i en tidlig fase av arbeidet. Det vil derfor bli satt opp en sak 
om dette på det kommende møtet i Samarbeidsorganet i mars 2023.  

   
Sak 14-2022 
Diskusjonssak Saker fra Regionalt underutvalg i utdanning (RUU): 

a). Nasjonale retningslinjer for anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og 
kreftsykepleieutdanningen – endringer i opptakskrav 

 

Jarle Henriksen, avdelingsdirektør, innledet til saken.  
 
Regionalt underutvalg i utdanning (RUU) behandlet i møte 1. september 2022 en sak 
om opptakskravene til anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleier-
utdanning (ABIOK). Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med oppdrag om å 
utarbeide en bred oversikt over hvilke konsekvenser eventuelle endringer i 
opptakskravene til de nye studieprogrammene vil kunne få for helseforetakene og 
utdanningsinstitusjonene. Arbeidsgruppen har utarbeidet saksgrunnlaget som ble 
sendt ut Samarbeidsorganet.  
 
Medlemmer i Samarbeidsorganet understreket at dette er en særdeles viktig sak for 
helseforetakene. Det er uheldig hvis det legges opp til svært stringente krav som 
diskvalifiserer motiverte personer som er ansatt på sykehusene. Det er derfor 
avgjørende med en god dialog mellom sektorene, både lokalt og om nødvendig på 
overordnet nivå.  
 
Det ble også påpekt at det er mange søkere som tilfredsstiller praksiskravene, men at 
det pr. i dag ikke er tilstrekkelig med kapasitet hos utdanningsinstitusjonene til å 
dekke utdanningsbehovet.  
 
Saken settes opp på nytt til neste møte i Samarbeidsorganet i mars 2023. 
Underutvalget for utdanning forbereder et saksgrunnlag som blant annet kartlegger 
opptakskriteriene ved de ulike utdanningsinstitusjonene og hvilken dialog som er 
gjennomført eller planlagt.   
 
Vedtak: 
• Samarbeidsorganet anerkjenner at endringer i opptakskravene til ABIOK-

utdanningene vil få konsekvenser for både tjenestene og 
utdanningsinstitusjonene.  
 

• Samarbeidsorganet støtter at punktene under anbefalte tiltak skal diskuteres og 
avklares i dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetakene før 
opptakskravene endres. Et mål om like opptakskrav i regionen anses som lite 
realistisk og det er behov for å teste ut/pilotere nye utdanningsmodeller i et tett 
samarbeid mellom sektorene som vil bidra til økt kapasitet og kvalitet. Partene 
bør i fellesskap gjennomføre studier av ulike veiledningsmodeller og av ulike 
opptakskrav i regionen.  
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Sak 15-2022 
Orienteringssak Studieplasser for medisinerutdanningen i Helse Sør-Øst 

 

Ivar P. Gladhaug, dekan, Det medisinske fakultet, UiO, informerte om oppfølgingen av 
rapporten vedrørende studieplasser i medisin i Norge (Grimstadrapporten fra 2019). I 
denne rapporten ble det anbefalt at en større del av legene skal utdannes i Norge, og 
at kapasiteten derfor må økes med i alt 440 nye studieplasser, hvorav 230 plasser er 
tiltenkt UiO.  
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2020 kom det 80 nye plasser, fordelt på 20 plasser til 
hver av de fire universitetene med medisinerutdanning. I fjor ble kapasiteten økt med 
15 plasser ved Universitetet i Tromsø, og deretter 30 nye plasser i år. Dette gir samlet 
sett en økning på 125 studieplasser. 
 
Ytterligere nye studieplasser forventes knyttet til desentralisert undervisning. Det er 
opprettet en UiO Campus sør på Sørlandet sykehus HF, hvor i første omgang 10 
medisinerstudenter fra høsten 2023 kan ta sitt 4. og 5. studieår (modul 4-7). I tillegg 
har UiO og Sykehuset Innlandet HF inngått en intensjonsavtale om at 
medisinerstudenter skal kunne få et tilsvarende studietilbud der fra og med våren 
2025.  

  
Sak 16-2022 
 Øvrige orienteringssaker: 

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

 Alle rammeavtalene er nå signert av begge parter. De vil bli lagt ut på nettsidene til 
Samarbeidsorganet.  

  
b). Rullering av medlemmer i Samarbeidsorganet 

 

Samarbeidsorganet består av 8 representanter fra høyskolene/universitetene og 8 
medlemmer fra det regionale helseforetaket/ helseforetakene. I tillegg er en 
brukerrepresentant, en observatør fra Forskningsrådet og en observatør fra NTNU 
representert. 
 
Det er en rotasjonsordning for 2 år om gangen for representantene fra henholdsvis 
høyskolene og ikke-universitetssykehusene i regionen. VID vitenskapelige høgskole i 
Oslo og Høgskolen i Østfold vil ta over for Høgskolen i Innlandet og Lovisenberg 
diakonale høgskole for 2023-2024. Tilsvarende vil Sykehuset Innlandet HF og 
Sykehuset i Vestfold HF ta over for Sykehuset Sørlandet HF og Sykehuset Østfold HF.  
 
Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet vil også få en ny sammensetning for den 
kommende 2-årsperioden ved at OsloMet tar over for Universitetet i Agder og 
Høgskolen i Østfold erstatter Høgskolen i Innlandet.  

  
c). Møteplan for Samarbeidsorganet 2023 

 Det er satt opp følgende møtedatoer for Samarbeidsorganet i 2023: 
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• Fredag 24. mars kl. 9-12 
• Onsdag 29. november kl. 9-12 

 
Møtene avholdes på Grev Wedels plass 5, Oslo.  
Møteplanen er lagt ut på nettsidene til Samarbeidsorganet.  

  
Sak 17-2022 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under eventuelt.  
 

https://helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/samarbeidsorganet-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-i-helse-sor-ost#moteplan

