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Referat AU USAM  
   
 
 

 
 

Vår ref. 
2015/304 -14  

Referent/dir.tlf.: 
Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 

Sted/Dato: 
Bodø, 04.03.2016 

 
 
 
 
 
 

Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet 
 – samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene  

Møtedato: 04.03.2016 kl 1030-1200 
Møtested: Telefonmøte / fysisk møte Helsefak, UiT 
Neste møte: 23.05.2016 kl 1000-1130 
 
 
Deltakere: 
Navn: Initialer: 
Arnfinn Sundsfjord (leder) 
Rune Sundset  
Einar Bugge 
Sameline Grimsgaard 
 
Fra administrasjonen: 
Tove Klæboe Nilsen 
Helen Sagerup 
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RS 
EB 
SG 
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HS 
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Agenda 
 
 
Sak 01-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
SG meldte en sak til eventuelt. 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 02-2016 Godkjenning av referat fra møte 06.11.2015 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 
Sak 03-2016 Orienteringssaker  
Skriftlig: 

 Oppdragsdokument til RHF og HFene 2016, (utdanning, forskning og innovasjon) 
 Helsetjenesteforskning – brev fra nettverket 11.01.2016, og svar fra HOD 

09.02.2016  
 Nytt interregionalt forskningsprogram, arbeidsgruppe – v/RS. Utkast rapport 

februar 2016 
Kommentarer: Utkast til rapport er behandlet i RHFenes strategigruppe for 
forskning 02.03.2016, vedtas av RHFene 25.april, lyses ut i mai, søknadsfrist 
oktober. 
Aktuelle forskningsmiljøer hos oss forhåndsvarsles om utlysningen, og utkastet til 
rapport kan distribueres. Det presiseres at innholdet er med forbehold om endelig 
vedtak og utforming. 

 Nyttevurderinger for RHF-finansiert forskning, arbeidsgruppe – v/TKN. Utkast 
rapport februar 2016, 
Kommentarer: Vedtatt i RHFenes strategigruppe 02.03.2016. Rapporten og 
kriteriene anses som gode, og implementeres i neste søknadsrunde høsten 2016 i 
alle RHF. 

 

Muntlig: 
 Planlegging regional helseforskningskonferanse 2.-3.november 2016: 

http://www.helse-nord.no/aktuelt/regional-helseforskningskonferanse-i-
tromso-article137217-19948.html 

 Medlemskap i nasjonalt konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin 
- v/AS 
Kommentarer: Region nord ikke med i konsortiet, men bør posisjonere seg til å bli 
det. UNN/UiT vil etter dialog med leder i konsortiet søke formelt om å bli fullverdig 
medlem i konsortiet. RHFet holdes orientert. 

 
 
Vedtak: 
Orienteringssakene tas til etterretning med de kommentarene som ble gitt i møtet. 
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Sak 04-2016 Helse Nords forskningsstrategi 
Endelig strategidokument vedtatt 24.02.2016: 
http://www.helse-nord.no/aktuelt/ny-strategi-for-forskning-og-innovasjon-i-helse-
nord-article137679-19948.html 
 
Vedtak: 
Strategien tas til etterretning.  AU mener strategien er blitt veldig bra, og er utformet i en 
god prosess. 
 
 
Sak 05-2016  Søknadsvurdering – formaliakrav 
AU USAM diskuterte formaliakrav i kommende utlysning, med bakgrunn eget vedtak i 
AU 18.11.2015, og i vedlagte saksfremlegg. 
 
AU diskuterte også to brev fra Martinez med flere, og Rekvig, angående 
søknadsvurdering i Helse Nord.  

 Martinez – gis svar fra AU USAM om formalia.  AU behandler dette på sirkulasjon. 
 Rekvig – gis svar fra Helse Nord først på spørsmålene om formalia, svar på jusen 

gis nærmere etter ytterligere behandling i RHFet. 
 Kopi av begge svar går også til USAM 

 
 
Vedtak: 

1. AU setter ned ei arbeidsgruppe som forbereder forslag til endringer i 
formaliakravene i utlysningen til USAM-møtet 14.mars, og som kan fortsette å 
jobbe med saken etter møtet og det som kommer fram av vedtak der. 

2. Gruppen bør bestå av sekretariatet for utvalgene, forskningsadministrasjonen i 
Helse Nord RHF, og forskningsdekan og en fra forskningsadministrasjonen ved 
Helsefak.  

3. Det bes om at gjennomgangen struktureres etter de hensyn som er vektlagt i 
saksframlegget, og at gruppen gjennomgår formaliakrav og veilederdokument. 

 
 
Sak 06-2016   Utvalgsstruktur og oppnevning av nye medlemmer til utvalgene 
AU diskuterte saken ut fra framlagt saksframlegg. Pkt 1 og 2 i saksframlegget tas opp i 
USAM, pkt 3 bes om fullmakt til. 
 
Noen flere innspill som må tas med i diskusjonen er: 
Flere tverrfaglige prosjekter, og hvordan håndteres disse best i ny utvalgsstruktur. 
Refereer – kan benyttes. 
 
Vedtak: 

1. AU ber USAM om fullmakt til å oppnevne nye medlemmer, slik de har hatt 
tidligere. 

2. AU ber sekretariatet forberede rekruttering av nye medlemmer til utvalgene. 
3. AU vil avholde et ekstraordinært møte medio april for å vedta rekruttering av nye 

medlemmer, etter USAMs behandling av saken om nye utvalg. 
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Sak 07-2016 Behov for samarbeid med næringslivet  
Vedtak: 
Saken tas til orientering i USAM. Den tas opp til vurdering i Helse Nord RHF, siden USAM 
er oppnevnt av RHF-styret. 
 
 
Sak 08- 2016 Praksisbasert forskningsnettverk i primærmedisin 
Vedtak: 
Saken tas til orientering i USAM.   
 
 
Sak 09-2016 Revidert medisinerpraksis 
Vedtak: 
Saken behandles direkte mellom Helsefak/utdanningsseksjonen og RHF/UNN. 
 
 
Sak 10-2016 Miljøstøtte – rapportering 
Vedtak: 

1. SG og TKN utformer endelig rapportering fra miljøstøttemottakerne på bakgrunn 
av innkomne dokumenter fra Helsefak.   

2. Rapporteringen settes opp i junimøtet sammen med presentasjon fra ett av 
miljøstøttemiljøene. 

 
 
Sak 11-2016  USAM-møtet 14.mars kl 11-15– agenda 

 Tematime:  
Biobank Norge – og hva skjer i Nord-Norge? – Svetlana Zykova, UNN HF 

 Presentasjon rapportering forskning 2015 
o eRapport  

 Resultat tildelingen av forskningsmidler for 2016 
o Oppsummering tildeling 

 Formaliakrav  – for søknader til Helse Nord  
 Komitestruktur  

o Og AUs fullmakt til å utnevne medlemmer 
 Planlegging regional helseforskningskonferanse 2.-3.november 2016 

o Notat fra leder i programkomiteen, Svetlana Zykova  
 ORIENTERINGSSAKER: 

o Helse Nords forskningsstrategi – m/presentasjon 
o NSG – muntlig orientering og siste referater AU. NSG-møte 26.mai 
o Oppdragsdokument 2016 til foretakene (utdanning, forskning, 

innovasjon) 
o Nytt interregionalt forskningsprogram, arbeidsgruppe – v/RS 
o Nyttevurderinger for RHF-finansiert forskning, arbeidsgruppe – v/TKN 
o Global helseforskning, arbeidsgruppe – v/Svetlana Zykova 
o Medlemskap i nasjonalt konsortium for sekvensering og persontilpasset 

medisin - v/AS 
o Søknader til K.G.Jebsen 
o Arbeidsgruppe protonterapi 

 Flere saker/eventueltsaker 
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Sak 12-2016  Eventuelt 
1. RS: Søknader til K.G.Jebsen fra våre miljøer. 

Konklusjon: Det orienteres om i USAM hvem som skal søke, med støtte fra UiT/UNN 

dersom søknaden innfris. 

2. SG: Norsk Luftambulanse, kommersiell aktør. Avtale om forskningssamarbeid. 25 

stipendiater i Norge, de fleste i Stavanger men også andre steder, inkludert 

Tromsø. UiT inngår avtale med dem nå. Forskningsgruppe hypotermi. SG sender 

AU ytterligere informasjon i epost. 

Konklusjon: tas til etterretning. 

 

 

 


