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

Sted/Dato: 
Bodø, 11.04.2016 

 

 

 
 

Møtetype: Universitetssamarbeidet 
Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene  

Møtedato: 14.mars kl 11-15 – Tromsø  
Møtested: Rådsrommet på Helsefak, UiT, Tromsø 
Neste møte: 6. juni kl. 0830 – 1400 i Bodø  

 

 
 
Tilstede på møtet: 
 
Faste representanter 
Arnfinn Sundsfjord – UiT - leder 
Inger Njølstad – UiT 
Sameline Grimsgaard – UiT 
Anne Husebekk  - UiT – fram til kl 1440 
Ingjerd Gåre Kymre – Nord universitet 
Rune Sundset – Helse Nord RHF 
Einar Bugge – UNN  
Jan Terje Henriksen – Nordlandssykehuset  
Cecilie Javo – Finnmarkssykehuset 
Thomas Log – Helgelandssykehuset  
 
Observatører 
Ida Sofie Furuholmen-Jensen - studentene 
Werner Johansen – brukerrepresentant, observatør 
 
Fra sekretariatet  
Tove Klæboe Nilsen – Helse Nord RHF  
Helen Sagerup– sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg – fra kl 1200 
Vidar Anderssen - sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg – fra kl 1200 
 
Forfall 
Hilde Jerkø – Forskningsrådet, observatør 
Margaret Aarag Antonsen– Sykehusapotek Nord  
 
Andre  
Svetlana Zykova, UNN HF, i tematimen og sak 03-2016 og sak 08-2016. 
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Agenda 
 
 

Kl 1100-1200 Tematime  
Biobank Norge – og hva skjer i Nord-Norge?  
V/ Svetlana Zykova, leder Klinisk forskningsavdeling, UNN HF,  
og medlem i ledergruppen for Biobank Norge 2. 

 
Presentasjonen vedlegges referatet. 
 

 
Kl 1215-1500 Ordinært møte 
 
Sak 01-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 02-2016 Godkjenning av referat fra møte 18.11.2015 
Vedtak: Referatet fra møtet 18.11.2015 ble godkjent. 
 
 
Sak 03-2016 Referat- og orienteringssaker  
 
Skriftlig: 
1. Referat fra AU USAM 4.mars 2016  
2. Oppdragsdokument 2016 til foretakene (utdrag utdanning, forskning, innovasjon)  

Kommentar: tallene for vernepleie ved UiT er ikke med i tabellen (vedlegg 2) fra HOD. 
 

3. NSG – norsk samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, muntlig 
orientering og siste referater AU 14.januar og 25.februar 2016 

4. Nytt interregionalt forskningsprogram, Klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten, arbeidsgruppe – v/RS (presentasjonen legges ved referatet) 
Viktig å forberede egne miljøer på den kommende utlysningen. 
 

5. Nyttevurderinger for RHF-finansiert forskning, arbeidsgruppe – v/TKN 
Søknadene skal score høyt både på kvalitet og nytte. 
Kommentar: Karaktersetting og prioritering av søknadene – implementeringen av dette 
er viktig, jf. sak 07-2016 i dette møtet. 
Sekretariatet undersøke hva som skjer i de andre regionene. 
AU tar saken videre. Beslutningssak i USAM i juni, for utlysningen for 2017. 
 

6. Global helseforskning, arbeidsgruppe – v/Svetlana Zykova 
Kommentar: også nasjonal forskerskole, forankret i NTNU. 
USAM ønsker ny orientering i juni-møtet. 
 



Virksomhetens navn 

 

Side 3 av 3 

 

7. Behov for samarbeid med næringslivet, brev fra HO21-sekretariatet 16.12.2015 
Kommentarer: Det foreslås fra HO21 å ha observatører fra næringslivet i 
samarbeidsorganene. Fra hvilken del av næringslivet kan det være aktuelt? Diskusjon 
rundt dette. Eller en observatør fra Norinnova eller Invento?  NHO? 
Alternativ er at ett av møtene i året har innovasjon som fokus, og inviteres da. 
Forskningskonferansen også aktuell møtearena. 
 

8. Praksisbasert forskningsnettverk i primærmedisin, referat møte med dekanatet 
Helsefak 17.12.2015 

9. Helse Nords forskningsstrategi – m/presentasjon 
Se http://www.helse-nord.no/aktuelt/ny-strategi-for-forskning-og-innovasjon-i-helse-nord-
article137679-19948.html 
Presentasjonen legges ved referatet. 
 

 
Muntlig: 
1. Medlemskap i nasjonalt konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin - v/AS 

Tre øvrige regioner med fra start. Vår region kommer med i neste runde, og skal søke om 
å bli medlem og likeverdig partner. 

2. Søknader til K.G.Jebsen fra vår region – v/AS og RS 
Tre miljøer ved UiT/UNN søker. Forutsetter økonomisk bidrag fra både UiT og Helse Nord  
dersom de får tilslag – telemedisin, kreft og antibiotikaresistens søker. 
Forslag om å invitere leder av styringsgruppa for K.G.Jebsen til Tromsø for å presentere 
våre søkere. 

3. Arbeidsgruppe protonterapi – v/RS 
Morgendagens stråleterapi. Prosjekt ferdig før sommeren. Ei arbeidsgruppe ser på 
forskningsmulighetene. Vår region bør være aktiv her, for å kunne delta videre. 

 
Vedtak: 
Referat- og orienteringssakene ble godkjent med de kommentarene som ble gitt i møtet. 
 
 
Sak 04-2016 Rapportering forskning 2015 - eRapport 
Hovedrapporten: http://www.helse-
nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/FAG/Forskning/Forskning/Faglig%20rapportering
%202015%20Hovedrapport.pdf  
Prosjektrapporter: http://www.helse-
nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/FAG/Forskning/Forskning/Faglig%20rapportering
%202015%20Prosjektrapporter.pdf  
 
Nasjonal rapport kommer 1.april – og ettersendes USAM. 
 
Vedtak: 
USAM tar rapporten til etterretning. 
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http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/FAG/Forskning/Forskning/Faglig%20rapportering%202015%20Prosjektrapporter.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/FAG/Forskning/Forskning/Faglig%20rapportering%202015%20Prosjektrapporter.pdf
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Sak 05-2016 Oppsummering tildelingen av forskningsmidler for 2016  
Tall basert på tildeling nov. 2015 ble lagt fram i møtet (vedlagt refereratet). Iverksetting av 
utvalgets vedtak om innvilgelse flere prosjekter ved ledige midler pågår. Endelige tall 
oppsummeres når dette er klart. 
 
Vedtak:  
USAM tar oppsummeringen til orientering, og konstaterer at innvilgelsesprosenten 
fremdeles er høy. 
 
 
 
Sak 06-2016 Søknadsvurdering i Helse Nord - formaliakrav   
 
Vedtak: 

1. USAM slutter seg til AUs vedtak om å sette ned ei arbeidsgruppe som forbereder 
forslag til endringer i formaliakravene i utlysningen. 

2. Gruppen skal 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. 

4. Det legges fram forslag til formaliakrav for 2017-utlysningen i juni-møtet. 
 
 
 
Sak 07-2016 Ny komitestruktur for søknadsvurdering forskningssøknader 
 
Vedtak: 

1. USAM ønsker en ny komitestruktur med tre komiteer med lik arbeidsmengde. Det 
skal være grunnleggende og dekkende metodekompetanse i alle komiteer.  
USAM går inn for en mellomting mellom alternativ 1 og 2 i saksframlegget hva 
angår sammensetning. 

2. USAM diskuterte hvordan systemet for endelig innstilling av søknadene bør skje, til 
Tildelingsutvalget. USAM ber AU ta denne saken videre, og ber sekretariatet 
utforme et forslag på bakgrunn av erfaringer fra alle fire regioner. 

3. USAM ber AU om å oppnevne nye medlemmer til utvalgene, etter forslag fra 
administrasjonen/sekretariatet, i et ekstraordinært AU-møte i april, ut fra vedtak i 
AU (4.mars) og i USAM i dette møtet, samt fullmaktene USAM har gitt. 
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Sak 08-2016 Regional helseforskningskonferanse 2.-3.november 2016 – status 
planlegging 
http://www.helse-nord.no/aktuelt/regional-helseforskningskonferanse-i-tromso-
article137217-19948.html 
 
USAM kom med følgende innspill til programkomiteen: 

- Biobank – ønsket tema 
- Presentasjon av HO21 på mer generell basis med vekt på hva som er mest aktuelt 

for universitet og helseforetak 
- Klarere tematisk overskrift på sesjonene 
- Rektor ved UiT vil gjerne åpne/vise vertskapsrollen for konferansen som er viktig 

for UiT 
- Andre innledere kan være adm. direktør UNN HF 
 

Vedtak: 
USAM konstaterer at planleggingen av konferansen er i rute, med mange gode temaer, og 
ber programkomiteen diskutere innspillene fra USAM-møtet.  

 
 
Sak 09-2016 Eventuelt - Husebekkutvalget 
Anne Husebekk orienterte om utvalget som ser på felles oppgaver/flater mellom UH-
sektoren og helseforetakene: 

 Utkast rapport pr 14.mars 2016: 
Mange felles områder og interesser i forskning og utdanning. 
Utfordringer – økonomi, IKT, areal, infrastruktur, utdanning (ansvar for utdanningen og 
ansvar for praksis delt mellom sektorene), immaterielle rettigheter 

 Leveres Kunnskaps- og Helsedepartementet 31.mai 
 
 
 
 
 
 
 

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

