Referat
Vår ref.
2015/366-13

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Referent/dir.tlf.:
Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14

Sted/Dato:
Bodø, 22.11.2015

Universitetssamarbeidet
Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø og
Nordland
18.11.2015 kl 1100-1430
Rådsrommet på Helsefak, UiT, Tromsø
14.mars kl 11-15 – Tromsø

Tilstede på møtet:
Faste representanter
Rune Sundset – Helse Nord RHF
Einar Bugge – UNN (til 1300)
Petter Øien – Nordlandssykehuset (vara)
Cecilie Javo – Finnmarkssykehuset
Thomas Log – Helgelandssykehuset (fra kl 1330)
Arnfinn Sundsfjord – UiT
Inger Njølstad – UiT
Sameline Grimsgaard – UiT
Eyvind Paulssen – UiT (vara)
Ingjerd Gåre Kymre - UiN
Observatører
Margaret Aarag Antonsen– Sykehusapotek Nord (fra kl 1200)
Ida Sofie Furuholmen-Jensen - studentene
Fra sekretariatet
Tove Klæboe Nilsen – Helse Nord RHF
Helen Sagerup– sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg – observatør fra kl 1230
Forfall
Hilde Jerkø – Forskningsrådet, observatør
Werner Johansen – brukerrepresentant, observatør
Høgskolesamarbeidet /Else Lid - observatør
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Agenda
Kl 1100-1200 Tematime - forskningsgruppene på Helsefak – UNN
v/Sameline Grimsgaard


UiT ønsker at Helse Nord melder behov for at personer i II-stillinger også skal
prioriteres i pedagogiske utviklingskurs ved UiT (RESULT)

Presentasjonen er vedlagt referatet

Kl 1215-1500 Ordinært møte
Sak 28-2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 29-2015 Godkjenning av referat fra møte 09.09.2015
Vedtak: Referatet fra møtet 09.09 ble godkjent.
Sak 30-2015 Referat- og orienteringssaker
o Referat fra AU USAM (utkast) 6.november
Vedtak i AU-sak 28 og 29-2015 viktig i sak 33-2015 senere i møtet.
o Referat fra HSAM 14.oktober
Kommentarer jf vedtak i sak 23-2015 i HSAM:
USAM bør diskutere hvordan USAM skal rigge seg til dersom de skal ivareta utdanningssaker
i større grad. AU tar opp saken først.
AS: USAM bør bestå av personer som har funksjoner/lederstillinger på beslutningsnivå.
Toppmøte mellom rektor UiT, adm.dir. UNN og adm.dir RHF 10.des. AS foreslår at dette
temaet spilles inn til møtet med topplederne.
o Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning 3.november
Muntlig orientering, bl.a. om prosjekt om hvor det blir av sykepleierne, arbeidsgruppe for
bachelor i paramedic. Innledere fra HOD, viktig for å synliggjøre oss for myndighetene.
o Utdanningskonferansen 4.-5.november
80-100 deltakere (hadde vært ønskelig med flere).
USAM ber om evaluering fra programkomiteen.
USAM bes etter evalueringen foreligger diskutere tidspunkt for neste konferanse.
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o UiT/Helsefak – ev. andre orienteringer
Orientering om årlige forskningsutlysninger på UiT.
Orientering om tematiske satsinger.
Ny utlysning fra Mohn-stiftelsen. Utlysning for unge forskere under 40 år. Ses i sammenheng
med innstegsstillinger. Mohn: også store satsinger.
Utbygging av Helsefak: MH2 i rute.
Miljøstøtte psykiatri m/UNN og Helse Nord RHF: tilsetting i stillingen i prosess. Når den er
ferdig, vil de andre trinnene i satsingen implementeres.
o NSG – norsk samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten,
siste AU-møter, 05.10 og 23.10.2015
Til orientering. Også kort muntlig orientering fra NSG-seminar og møte 5.nov, v/AS og TKN.
o Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten – nytt nasjonalt
forskningsprogram fra 2016
I neste USAM orienterer Rune om utformingen av programmet, jf notatet.
o Orientering arbeidet med forskningskonferansen høst 2016
Planleggingen er i rute. Datoene er bekreftet – 2.-3.november i Tromsø. Programkomiteen
styrket med en brukerrepresentant og student fra forskerlinjen i medisin.
Vedtak:
Referat- og orienteringssakene er tatt til orientering med de kommentarene og
oppfølgingspunktene som er meldt under de enkelte sakene.
Sak 31-2015 Arbeidsgruppen for samarbeid mellom universitet og helseforetak
Orientering ved Kjetil Kvalsvik, sekretær for gruppen.
Enighet om å utrede tre ulike modeller.
Innlevering rapport 29.februar 2016.
Vedtak:
AU USAM bes om å diskutere /utrede hvordan vi kan samarbeide bedre mellom sektorene,
og hva som er de mest aktuelle områdene for samarbeid i vår region.
Sak 32-2015 Forskningsutlysningen, status vurderingsprosessen
Det vises til vedtak i USAM i juni, der USAM vedtok utlysningen med alle kriterier inkludert
avvisningsgrunner, og vedtak i september der det uttrykkes tilfredshet med sekretariatets
håndtering av innkomne søknader.
Spørsmål om en fullelektronisk løsning der søker ikke får levert søknaden om ikke alle
vedlegg er med. Dette er ikke mulig i dagens elektroniske løsning som alle regioner har
(eSøknadsskjema).
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Administrasjonen lager revidert forslag til veileder hvert år, med årets endringer og
eventuelle klargjøringer i tekst. Hjelpetekstene i eSøknad ses spesielt på i 2016.
Vedtak:
1. USAM tar orienteringen til etterretning.
2. USAM tar opp som sak på neste møte en nærmere gjennomgang av de vedtatte
formaliakravene.

Sak 33-2015 Forskningsbudsjett 2016 – vedtak større tiltak og rammer
Fra diskusjonen:
USAM ønsker å utrede hva som er de forskningssvake fagene i vår region, og om de
søketypene som er utformet for disse, treffer. Dette gjøres i forbindelse med utlysningen
for 2017.
Vedtak:
1. USAM vedtar forskningsbudsjettet fra RHF for 2016, inkludert rammene til programmene,
slik det foreligger i saken.
2. Eventuelt øvrige ledige midler vurderes brukt til datainnsamling i Tromsø 7 som ikke er
fullfinansiert. Dette ses nærmere på når det foreligger endelig oversikt fra administrasjonen
over ledige midler, samt fra UiT om hva det faktiske behovet er etter den ordinære tildelingen
av forskningsprosjekter for 2016 fra RHFet.
3. USAM forutsetter at det fremdeles er ca 1/3 av midlene i programmene samlet sett er ledig
til nytildeling i 2017.

Sak 34-2015 Status arbeidet med ny forskningsstrategi i Helse Nord
Jf USAMs vedtak om orientering i hvert USAM-møte: muntlig orientering om status.
Etter siste møte i referansegruppen, samt en del RHF-interne fora, med et første utkast av
strategien, vil den sendes ut på høring ca 1.desember.
Vedtak:
USAM tar orienteringen til etterretning.
Sak 35 – 2015 EATRIS – orientering og finansiering
USAM orienteres om at både Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø går inn med
100 000 kr pr år i 5 år.
Spørsmål om det er mange europeiske nettverk det er aktuelt å delta i. Pr i dag deltar
RHFene i ECRIN i tillegg til at vi sammen går inn i EATRIS.
Finnes også europeisk nettverk innen biobank.
Vedtak:
USAM tar orienteringen til etterretning.
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Sak 36 - 2015 Møteplan for USAM i 2016
AU USAM har vedtatt følgende møter for AU:
AU USAM - fredag 4.mars kl 1000-1130 – tlf.møte
AU USAM - mandag 23.mai kl 1000-1130 – tlf.møte
Og foreslår oppsatte møtetidspunkter for USAM våren 2016:
USAM – mandag 14.mars kl 11-15 – Tromsø
USAM – mandag 6.juni – Bodø
15.-16.september 2016 - Helgeland
4.november – Tromsø
Vedtak:
Følgende møteplan for USAM for 2016 vedtas:
mandag 14.mars kl 11-15 – Tromsø
mandag 6.juni – Bodø
torsdag 15.- fredag 16.september 2016 - Helgeland
fredag 4.november – Tromsø
Sak 37-2015 Eventuelt
Prosjekt - Biblioteksavtaler – orientering ved TKN
RHFene og Helsebiblioteket/Kunnskapssenteret gått sammen om et prosjekt for å utrede
gevinstpotensialet gjennom mer samordnete innkjøp av tidsskrifter, databaser m. m.. Det
er behov for bedre nasjonal samordning av abonnement for tidsskrifter, oppslagsverk og
databaser. Jan Frode Kjensli, bibliotekar ved UNN Harstad er Helse Nords person i
arbeidsgruppen.
Samtidig har CRIStin en nasjonal rolle med forhandling av konsortieavtaler for både
U&H—sektoren, instituttsektoren og spesialisthelsetjenesten. De samarbeider også med
Helsebiblioteket og det forventes at RHF-prosjektet kan brukes inn i dette.

