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Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i 
Helse Sør-Øst 
Referat fra møte 
  
Tid: 26. november 2021 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  
 Svein Tore Valsø, direktør 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 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  
 Toril Forbord, prodekan for utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU 
  
Sekretariat: Tanja Schiøtz Wigley, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF  
 Randi Vad, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF (referent) 
 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 
 Tomas Willebrand, prorektor for forskning, Høgskolen i Innlandet 
 Heidi Vifladt, instituttleder for Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik 
  
Inviterte: Thea Rølsåsen, seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse (sak 15-2021) 
 Aasta Hetland, seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse (sak 15-2021) 
 Ramin Darisiro, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF (sak 17-2021) 
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Saksnr. Sakstittel 
Sak 11-2021 
Beslutningssak Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkallingen og dagsorden for møtet ble godkjent.  

  
Sak 12-2021 
Beslutningssak Godkjenning av referat fra møtet i  Samarbeidsorganet 7. mai 2021 

 Referatet ble godkjent. 

  
Sak 13-2021 
Orienteringssak 

Arbeidet med rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høgskoler 
og universiteter 

 

I følge Instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeidet med universiteter og 
høyskoler skal Helse Sør-Øst RHF inngå en rammeavtale med universiteter og 
høyskoler i regionen. I forkant av møtet i Samarbeidsorganet ble det derfor sendt ut 
et revidert forslag til felles rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende 
universiteter og høgskoler om forskning, innovasjon og utdanning for innspill.  
 
Samarbeidsorganet var omforent om at det bør være en felles rammeavtale som 
omfatter alle institusjonene. En slik rammeavtale må imidlertid være enda mer 
overordnet og mer balansert mellom sektorene. I tillegg vil det være nødvendig med 
mer spesifikke, bilaterale avtaler med de enkelte institusjonene, f.eks. med UiO 
vedrørende medisinerutdanningen som er organisert på en annen måte enn helsefag-
utdanningene.  
Den nye rammeavtalen bør dessuten utformes på en slik måte at det nåværende 
omfattende rammeverket som er framforhandlet gjennom flere år ved UiO og andre 
berørte institusjoner kan videreføres. Samtidig er det viktig med en tydeliggjøring av 
beslutningsstrukturen og ulike nivåer av avtaler og samarbeidsarenaer.  
 
Det ble også foreslått av koordineringsordningen for praksisplasser i regionen legges 
til Underutvalget for utdanning.  
 
Samarbeidsorganet tar status for arbeidet med ny rammeavtale til orientering. 
Utkastet til rammeavtale sendes ut på ny innspillsrunde i løpet av desember, med 
svarfrist 14. januar 2022. Saken settes opp igjen på møtet i Samarbeidsorganet i mars. 

   
Sak 14-2021 
Beslutningssak Tildeling av regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF for 2022 

 

Jan Frich, viseadm. dir., Helse Sør-Øst RHF, innledet til saken ved å vise en kort 
oversikt over prosessen og presentere fordelingseffekter av innstillingen. 
 
De regionale forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst RHF består av et øremerket tilskudd 
til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet og midler fra RHF-ets eget budsjett. 
Samlet sett utgjør utlysningspotten ca. 135 mill. kr for 2022. Styret i Helse Sør-Øst 
RHF har vedtatt at inntil 10 mill. kr av forskningsmidlene fra RHF-ets eget budsjett skal 
målrettes til prosjekter innenfor fire prioriterte fagområder. 
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I år ble det innlevert 530 søknader. Etter en administrativ gjennomgang ble 26 
søknader avvist på formelt grunnlag. I tillegg ble 2 søknader trukket tilbake, mens 2 
søknader hadde allerede oppnådd finansiering fra annet hold. Det var derfor 500 
søknader som ble faglig vurdert av ulike vurderingskomiteer. Av disse har 80 søknader 
blitt innstilt til støtte i den ordinære utlysningen.   
 
Som en ny ordning i år ble det dessuten nedsatt en egen strategisk komite for 
målretting av søknader innenfor de fire prioriterte fagområdene i etterkant av den 
faglige vurderingen. Denne komiteen behandlet 32 prosjekter og innstilte 9 av dem til 
støtte ut fra strategisk betydning. Det er kun søknader som har oppnådd skår over 
medianverdi ut fra den faglige vurderingen som er aktuelle for prioritering.  
 
Samarbeidsorganet sa seg fornøyd med prosessen for tildeling av regionale 
forskningsmidler. Det ble samtidig ytret ønske om en bred diskusjon om 
tildelingsprosessen i forkant av neste hovedutlysning av regionale forskningsmidler, 
blant annet den strategiske prosessen for målretting av forskningsmidler til prioriterte 
fagområder. Det kommende møtet i Samarbeidsorganet framskyndes derfor til mars 
2022.  
 
Samarbeidsorganet skal avgi en innstilling til styret for Helse Sør-Øst RHF om 
tildelingen av det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Alle faste medlemmer må oppgi om de er habile ut fra 
innstillingslisten. Helge Røsjø erklærte seg inhabil og forlot av den grunn møtet under 
vedtaket i saken.  
 
Vedtak:  
Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst slutter seg 
til innstillingen fra vurderingskomiteen om tildeling av 80,5 mill. kr av det øremerkede 
tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet til nye 
forskningsprosjekter for 2022.  
 
Samarbeidsorganet tar til orientering at det også innstilles regionale budsjettmidler 
fra Helse Sør-Øst på 44,5 mill. kr til støtte for nye forskningsprosjekter i den tematisk 
åpne utlysningen for 2022. Samlet sett utgjør dermed det innstilte beløpet 125 mill. 
kr. 

   
Sak 15-2021 
Orienteringssak Norm for håndtering av helseforskningsdata – videre oppfølging 

 

Thea Rølsåsen, seniorrådgiver, Direktoratet for eHelse, orienterte om veileder for 
informasjonssikkerhet og personvern i forskningsprosjekter. 
 
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren er et 
omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. I tilknytning til 
denne bransjenormen finnes det en del veiledningsmateriell. Normen er for enhver 
virksomhet som gjennom en avtale med Norsk helsenett har forpliktet seg til å følge 
den. Normen forvaltes og godkjennes av en bredt sammensatt styringsgruppe fra 
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helsesektoren. Direktoratet for eHelse er sekretariat for styringsgruppens arbeid, med 
fast deltakelse fra Norsk Helsenett. 
 
Den nye veilederen er rettet mot personvern og informasjonssikkerhet i 
forskningsprosjekter. Veilederen tar for seg all forskning på helse- og person-
opplysninger og er ikke begrenset til helseforskningslovens virkeområde. I tillegg til 
helseforskning skal den kunne brukes både i kvalitetssikring, forskning på ulike former 
for teknologi, biologisk materiale og legemiddelutprøving. Hovedmålgruppen for 
veilederen er prosjektledere for forskningsprosjekter.  
 
Veilederen skal etter planen vedtas av styringsgruppen for Normen ganske snart.  
Utkastet til veilederen sendes derfor ut til alle medlemmene i Samarbeidsorganet rett 
i etterkant av møtet, slik at alle får mulighet til å komme med innspill via RHF-ets 
representant i styringsgruppen.    

  
Sak 16-2021 
Drøftingssak Hvordan håndtere behovet for spesialsykepleiere?  

 

Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF, 
innledet til saken.  
 
Nå er det et betydelig fokus på å øke utdanningskapasiteten innen flere av spesial-
utdanningene for sykepleiere, noe som krever et tett samarbeid mellom sektorene.  
Av den grunn foreslås det at Underutvalget for utdanning får i oppdrag å utarbeide et 
mandat hvor formålet skal være hvordan kapasiteten innenfor utdanningen av 
spesialsykepleiere kan økes vesentlig, hvilke utfordringer og muligheter finnes, og 
hvilke konkrete tiltak kan iverksettes. Dette innbefatter også en vurdering av hva som 
bør ivaretas i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetakene, men 
også hvilke saker/tematikk som i fellesskap bør løftes. 
 
Det ble påpekt at det er behov for å se på hele verdikjeden, dvs. sette inn tiltak for å 
rekruttere, utdanne og beholde spesialsykepleiere. I tillegg er det viktig med et 
langsiktig perspektiv for å unngå dominoeffekter i forhold til resten av 
behandlingskjeden. Dette arbeidet må koordineres opp mot både HOD og KD. 
 
Konklusjon:  
Samarbeidsorganet gir Underutvalget for utdanning i oppdrag å utarbeide et mandat 
for hvordan kapasiteten innenfor spesialutdanning for sykepleiere kan økes vesentlig. 

  
Sak 17-2021 
Drøftingssak  Digitale plattformer for undervisning i sektorene 

 

Ramin Darisiro, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF, innledet til saken. 
 
Den pågående pandemien har medført behov for langt mer digital undervisning enn 
tidligere, men det brukes ofte ulike digitale plattformer for undervisning i helse- og 
UH-sektoren. Siden det er mange som har kombinerte stillinger, vil det være gunstig 
om de to sektorene kan ha et tett samarbeid om datautveksling mellom systemene 
og valg av framtidige løsninger.  



 Side 5 av 6 

 
KD har nylig lansert «Strategi for digital omstilling i universitets- og høyeskolesektoren 
2021-2025», mens Helse Sør-Øst RHF på sin side har utarbeidet Regional strategi for 
utdanning og kompetanse.  
 
Konklusjon:  
Samarbeidsorganet gir Underutvalg for utdanning i oppdrag å utarbeide et mandat 
for å kartlegge hvilke digitale løsninger som er bruk i begge sektorene og hvilke 
konkrete tiltak som kan iverksettes.  
 
Underutvalget bør se på:  

• Etablering og utveksling av data mellom eksisterende løsninger gjennom 
standardiserte protokoller/API-er 

• Hvilke gevinster kan utdanningssektoren og spesialisthelsetjenesten oppnå 
gjennom et tettere samarbeid på dette området  

  
Sak 18-2021 
Beslutningssak 

Revidert mandat for Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin (NPU MED) 

 Ivar P. Gladhaug, dekan, Det medisinske fakultet, UiO, orienterte om saken.   
 
Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin (NPU MED) er rådgivende i saker som gjelder 
den faglige forvaltningen av vitenskapelig publisering i medisinske fag. NPU MED 
koordinerer også alle faggruppene innenfor medisin, som skal trekkes inn i det årlige 
nomineringsarbeidet. De skal også konsulteres ved flytting av kanaler mellom 
grupper, og mer omfattende organisering av fagområder innen medisin.  
 
Avsnittet om oppnevningen av nye medlemmer til de underliggende faggruppene har 
nylig blitt revidert i mandatet for NPU MED. De fire medisinske fakultetene ved hhv. 
UiO, UiT, UiB og NTNU skal nå, gjennom sine prodekaner for forskning, foreslå nye 
medlemmer til samtlige faggrupper med en funksjonstid på fire hele kalenderår. Det 
aktuelle Samarbeidsorganet skal deretter vedta endelig oppnevning av medlemmene.   
 
Vedtak:  
Samarbeidsorganet for forskning, utdanning og innovasjon i Helse Sør-Øst slutter seg 
til forslaget til nytt mandat for Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin.  
 
Samarbeidsorganet ber Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet om å foreta 
oppnevning av medlemmer til NPU MED og faggruppene ved behov. 

  
Sak 19-2021 
Orienteringssak 

Økning i medisinerutdanningen 

 Ivar P. Gladhaug, dekan, Det medisinske fakultet, UiO, informerte om saken.  
 
Grimstadutvalget leverte sin rapport høsten 2019 med en anbefaling om at 
kapasiteten på medisinstudiet bør økes med 440 nye studieplasser. 80 nye 
studieplasser har senere blitt tildelt de fire universitetene som har ansvaret for 
profesjonsutdanningen i medisin, fordelt på 20 plasser til hvert fakultet.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/c151afba427f446b8aa44aa1a673e6d6/no/pdfs/kd-strategi-digital-omstilling.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c151afba427f446b8aa44aa1a673e6d6/no/pdfs/kd-strategi-digital-omstilling.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2021/0819/084-2021%20Vedlegg%20-%20Regional%20delstrategi%20utdanning%20og%20kompetanse%20HS%C3%98.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2021/0819/084-2021%20Vedlegg%20-%20Regional%20delstrategi%20utdanning%20og%20kompetanse%20HS%C3%98.pdf
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De fire fakultetene har blitt bedt om å utarbeide en kostnadsberegning som en del av 
utredningsarbeidet om økningen av studiekapasitet i medisinutdanningen. RHF-ene 
har fått en tilsvarende henvendelse om kostnader. Begge parter har sendt inn 
rapporter til departementene, men det er ikke avklart ennå hvordan dette arbeidet 
skal tas videre.  
 
Det arbeides med en plan for en viss grad av desentralisering av undervisningen. UiO 
har etablert et samarbeid med Sørlandet sykehus HF om Campus Sørlandet og skal 
etter planen ha tilsvarende samarbeid med Sykehuset Innlandet HF.  

  
Sak 20-2021 
Beslutningssak 

Årsplan for Samarbeidsorganet 

 Det oppsatte møtet i Samarbeidsorganet i mai framskyndes til 25. mars 2022.  

  

Sak 21-2021 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under eventuelt.  
 


